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La fintină TELEGRAME

ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT
ȘI A VICTORIEI

Adunarea solemnă din Capitală

un

us- 
au

Un punct 
pe harta: 
OANCEA

Dacă te urci în turlă vezi totul,
Vezi timpul întins ptnă departe, 

numai cîmp, sate, păduri și un
deva în fund, ca un fir argintiu, 
Dunărea, Vezi și cum a fost a- 
șezat satul Oancea de la început 
și cum a rămas el, la fel de or
donat ca în bucata de pînză de 
mătase pe care a fost zugrăvit 
acum 71 de ani. E ca o mămăli
gă. tăiată cu sfoara in lung și 
în curmeziș. Casele sînt pitulate 
pe după salcîmi. Numai cumpene- 
le de fintină și antenele de radio 
străpung stratul verde al copa
cilor. Dacă te urci In turlă și stai 
în răcoarea vlntului, spre seară, 
de acolo, de deasupra Bărăganu
lui, ai vrea să strigi și să le vor
bești oamenilor despre cit de fru
moase sînt locurile pe care le 
calcă, despre cit de mare e pă- 
mlntul pe care-l 
ară. îl seamănă 
și-i culeg roade
le, despre satul 
lor care, ca 
toate satele, este 
cel mai frumos 
sat din lume.

Dar priveliștea aceasta este de
corul unor acorduri grave de 
simfonie, sau al unei epopei.

Să începem cu povestea acestei ' 
turle care te ține acolo sus dea- 1 
suora Bărăganului intr-o seară 
aurie de primăvară. Acum 71 de ' 
ani cimpul acesta era la fel de ' 
frumos și întins. Dar era numai j 
cîmp. Nu apăruse nici casa lui 
moș Postolache, Cind Insă case
le se aliniară una lingă alta, 
de-a lungul uliței drepte și egale, 
asa cum au fost ele desenate in 
planul dat de Ministerul Agricul- * 
iurii. Comerțului. Industriei și < 
Domeniilor la 28 mai 1877, pe o ‘ 
bucată albă de mătase, oamenii 
au căutat un izvor, un plriiaș Și ( 
pentru că n-au găsit decit aoa 
Buzăului, la mare depărtare, s-au : 
gindit să sape o fintină din care ‘ 
să scoată apă rece. Au săpat-o. ‘ 
Din zeci, poate din sute de fin
tini săpate măi tîrziu gălețile 
n-au scos insă decit șărătură, pe i 
care n-o puteai ține pe limbă. Ple- . 
cau dimineața la cîmp, chinuiți 
de sete, și-i apuca în plin Bără
gan soarele. Apa sărată din ul
cioare se înfierbinta și fiecare ' 
înghițitură cerea alte șapte. Co- < 
piii învățau la școală un clntec , 
zglobiu despre natura patriei:

„Unde printre riuri line
Curg izvoare cristaline..."
Cintau cu ochii holbați pe fe- ( 

reastră, cu cerul gurii uscat de i 
sete și sorbind imaginar izvoa- ‘ 
rele cristaline pe care ei nu le 
văzuseră niciodată. Veneau și 
zile grele de secetă, cind oameni
lor le venea să rîciie pămlntul

cu unghiile ca să găsească 
strop.

Timp de 71 de ani, setea a 
cat sufletele oamenilor. Ei 
căutat mereu, au răscolit adincul
pămîntului desnădăjduiți; acolo 
unde s-a săpat o fintină. s-a ri
dicat și o cumpănă. In fiecare 
curte s-au săpat două-trei fintini, 
în fiecare curte qu rămas — sim
bolic, două-trei cumpene de fîn- 
tînă; dar prăjinile lor înalte stau 
înțepenite în văzduh și-si La- 
gănă lanțurile cu ciuturi spre pă- 
mintul în care groapa fîntinii a 
fost de mult acoperită de iarbă.

O singură fintină, săpată chiar 
aici jos, Ungă turlă, avea apă 
ceva mai puțin sărată și amară. 
Timp de 71 de ani cumpăna a- 
cestei fintini nu s-a odihnit o 
clipă. Satul se scula la 12 noap

tea și se îmbul
zea să-și ajjuce 
porția de apă- 

Acum 5 ani, 
jumătate din lo
cuitorii satului 
au întemeiat o 
gospodărie co
lectivă.

președintele• A stă-toamnă,
Gheorghe Ion Ion a umblat pe 
la Brăila, pe la București și prin 
alte părți, a obținut să lie tri
miși un inginer, niște maiștri și 
niște sondori. s~a adus un moto 
compresor, un granic, tuburi și 
schelărie. Atunci a fost înălțată 
turla asta de foraj.

De la începutul lui februarie, 
sapa a început să sfredelească și 
să caute apă 50 de metri — 75 
— 100... La 124 de metri, sapa a 
scăpat ca intr-un gol și s-a oprit 
din nou intr-un strat solid, abia 
după 36 de metri. Un întreg flu
viu subteran se scurgea leneș la 

■124 de metri sub pămint, purtln- 
du-și apa rece și limpede chiar 
sub picioarele celor care, timp de 
71 de ani, s-au înșiruit noapte 
de noapte la o fintină sălcie. Și 
cind de pe țeava metalică a ț-.ș- 
nit cu forță, ca un geizer, primai 
jet limpede și rece satul tot și-a 
lăsat uneltele pe cîmp, oalele pe 
vatră.

Șuvoiul cristalin a fost încon
jurat de mulțimea tăcută. Ca în 
fața unei minuni supranaturale, 
o clipă oamenii au privit apa cu 
evlavie și n-au îndrăznit s-o a- 
tingă. Doar o droaie de copii s-a 
năpustit și a lovit cu palmele șu
voiul. Cineva, core adusese o 
căldare, a umplut-o și-a dat-o oa
menilor, 
mină în 
au atins

Căldarea a trecut din 
mină și capetele tuturor 
și au sorbit apa cum o-

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. 3-a)

Itinerar
Două ore am colindat Cehoslo

vacia. Și fără să mă laud, dar am 
reușit să-mi creiez o imagine pe 
care o consider suficient de cu
prinzătoare asupra economiei ce
hoslovace. Totul numai în două 
ore. Nu ztmhiți. N-am cîtuși de 
puțin intenția să-i fac concurență 
baronului Miinchaussen. Călătoria 
mea turistică a fost obișnuită. Am 
străbătut Cehoslovacia numai în 
zece duzini de minute fără să fi 
avut la dispoziție un senzațional 
avion atomic, ci doar cîțiva ghizi 
amabili și comunicativi. Am în
ceput călătoria tn șoseaua Kiseleff 
șt tot acolo am terminat-o. Itine
rar iul: Expoziția industrială ceho
slovacă.

Cu ce să încep?
întrebarea mi-am pus-o și Ia 

începutul călătoriei mele și acum 
cînd îmi împărtășesc impresiile. 
Mă gîndesc să dau prioritate in
dustriei grele. In privința aceasta, 
cărțile de vizita sînt inutile.

Să ne oprim lingă cel mai... greu 
exponat : un vas de înaltă presiu
ne pentru sinteza amoniacului. 
Greutatea : 33.000 kg. Vasul este
forjat dintr-o singură bucată.

Mergem mai departe. Privim cu 
mult interes un strung orizontal 
cu dispozitiv de copiat, o moară 
cu patru valțuri... Poposim mai 
mult lingă războiul de țesut fără 
suveică. Lucrează de patru ori 
mai repede 'decit războiul cu su
veică și ocupă numai jumătate din 
spațiul necesar acestuia. Un mun
citor poate lucra în mod curent 
la 10—20 asemenea războaie. Ni 
«e arată o mașină de tricotat. Ghi
dul ne informează că în opt ore 
poate produce 150 metri de ma
terial.

Sticlă .. jesuiă
Bănuiesc că zîmbiți neîncreză

tori. Cum poate sticla să fie țe
sută ? De fapt, cînd privești fibra 
de sticlă nu găsești nici un ter
men de comparație cu sticla obiș
nuită în variatele ei înfățișări. 
Prospectele expoziției tipărite în 
Cehoslovacia în limba romînă ne 
vorbesc pe larg despre aceasta. 
Fibra de sticlă poate fi îndoită fără 
nici o grijă, la fel ca și cauciucul. 
Toate fi transformată prin prelu
crare în fibră textilă sau presată

Tovarășului Antonin Zapotocky
Președintele Republicii Cehoslovace

Tovarășului Viliam Siroky
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Cehoslovace
Tovarășului Antonin Novotny

Prim secretar al Partidului Comunist Cehoslovac
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cehoslovace vă ru

găm să primiți din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
a Guvernului R P R. și Partidului Muncitoresc Romin, un salut 
frățesc și felicitările cele mai cordiale.

Poporul romin se bucură din toată inima de marile realizări 
obținute de popoarele Cehoslovaciei prietene pe drumul construirii 
patriei lor socialiste, al progresului ei economic, politic și cultural. 
Succesele poporului cehoslovac contribuie la întărirea întregului 
lagăr al țărilor socialiste, care. în frunte cu Uniunea Sovietică, 
luptă cu hotărîre pentru menținerea păcii in lume, pentru inde
pendența și libertatea popoarelor.

Vă urăm călduros, stimați tovarăși, să obțineți șî de aici înainte, 
tot .mai multe succese, .pentru binele poporului cehoslovac, pentru 
întărirea

t

forțelor păcii și socialismului în lume.
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a R-P R. 
Dr. PETRU GROZA

Președintele Consiliului de Miniștri al R P.R.
CHIVU STOICA 

secretar al C omitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin 

GH. G H EORG HIU-DEJ

Prim

Către Ministrul Apărării 
al U.R.S.S. Mareșal al 

Uniunii Sovietice —

asu- 
vă

G. K. Jukov
Cu ocazia Zilei Victoriei 

pra fascismului german, 
transmit tn numele militarilor
Forțelor Armate ale Republicii
Populare Romtne și al meu per 
sonal, un călduros salut si sin
cere felicitări.

Lupta dusă de Armata Romină 
alături de Armata Sovietică îm
potriva dușmanului comun, fas 
cismul german, a cimentat pen
tru totdeauna prietenia și 
de arme romino-sovietică 
binele popoarelor noastre.

Urez militarilor Forțelor
mate ale U.R.S.S. noi și tnsem- 
nate succese In pregătirea 
luptă și politică.

friti»
spre

Ar-

de

1

Ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R. 

General colonel 
LEONTIN SALAJAN

EXPERIMENTAREA
sistemului de salarizare îmbunătățit

Miercuri după amiază a avut 
loc la Teatrul C.C.S. din Capi
tală adunarea solemnă consacra
tă aniversării a 80 de ani de la 
proclamarea independenței de 
stat a Rominiei și 12 ani de la 
victoria asupra fascismului ger
man.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Chivu Stoica, ge
neral de armată Emil Bodnâraș 
general colonel Lenntin Sâlăjan 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, FI. 
Dănălache, Pavel Ștefan, general 
de armată in rezervă C. Vasiliu 
Rășcanu, general de armată tn 
rezervă Vasile Atanasiu, general 
colonel lacob Teclu, Gh. Maftei 
veteran al războiului de la 1877, 
general locotenent Gh. Pintilie, 
general maior Ion Gheorghe, 
acad. prof. P. Constantinescu- 
lași, acad prof. 1. S. Gheorghiu 
acad. prof, lorgu Iordan, sculp
torul Ion Jalea, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
Elena Lascu-lordăchescu. Elena 
Livezeanu, Nicotae Vlădășcău, 
Geta Georgescu, țesătoare frun
tașă la „Țesătoriile Reunite' și 
Tudor Opran, strungar fruntaș la 
Depoul C.F.R. Triaj.

l a adunarea solemnă au luat 
parte tovarășii: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Pe 
tre Borila, losif Chișinevschi. 
Miron Constantinescu, genei al 
locotenent Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, J. Fazekaș. Vladimir Gheor
ghiu, Al. Birlădeanu, membri ai 
C.C. al PAI R, și membri ai gu 
vernului. conducători ai institu 
țiilor centrale Și ai organizapilor 
obștești, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate, 
academicieni, oameni de știință 
și artă, veterani ai războiului de 
la 1877 și participanți la războ 
iul antihitlerist, reprezentanți ai 
presei.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice și alți membri ai cor 
pului diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P.R. și Uniunii Sovie
tice.

realizarea năzuințelor maselor 
populare. Burghezia și moșieri- 
mea au trădat din nou aspirațiile 
poporului, vînzînd bogățiile țâr1'! 
și interesele naționale ale Romi
niei capitaliștilor străini. Poporul 
nostru a trebuit să înfrunte ja
ful, teroarea și sălbăticia proprii
lor asupritori — capitaliștii și 
moșierii romîni — precum și îm
pilarea și exploatarea capitaliști
lor din țătile imperialiste apu
sene.

Deplina independență de stat e 
Rominiei a fost obținută în urma 
eliberării țării noastre de către 
glorioasa Armată Sovietică cînd 
s-au creat și condițiile eliberării 
sociale a poporului și dezvoltării 
sale pe drumul socialismului.

Poporul’ romin, sărbătorește 
împlinirea a 80 de ani de la pro
clamarea independenței de stat 
a Rominiei și cea de a 12-a ani
versare a Zilei Victoriei asupra 
fascismului german, cinstește pe 
luptătorii pentru libertate și in
dependență națională, păstrează

o amintire vie nenumăraților săi 
eroi care s-au jertfit spre binele 
și fericirea patriei, el continuă a. 
ceste glorioase tradiții progresis
te ale înaintașilor săi. Poporul 
romin cinstește memoria eroilor 
sovietici care și-au dat viața pen
tru eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Poporul nostru trăiește astăzi 
intr-o tară liberă și independentă; 
sub conducerea partidului său 
marxist-leninist, de la a cărui în
ființare se împlinesc astăzi 3(i 
de ani, el muncește cu abnega
ție pentru construirea socialismu
lui. Oamenii muncii din țara noa
stră sînt hotăriți să lupte cu și 
mai multă fermitate pentru Întă
rirea statului democrat-popular, 
pentru înflorirea patriei noastre, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului.

In încheierea adunării a avut 
Ioc un program artistic prezen
tat de Ansamblul artistic al Mi
nisterului Forțelor Armate ale 
R.P.R.

La Monumentul Eroilor Sovietici

De la începutul lunii aprilie, 
în secția Laminoare a Combi
natului Metalurgic din Reșița se 
aplică cu titlu experimental sis
temul de salarizare îmbunătățit.

Noul salariu tarifar in acest 
sector siderurgic este sporit con
siderabil față de salariul tarifar 
de pînă acum. De pildă tov. Sj- 
fronie Budriș, prim laminorist ia 
linia fină, la 204 ore efectuate 
lunar, după salariul tarifar de 
pînă acum primea 725 lei, iar du
pă cel îmbunătățit va primi 1.076 
lei.

Normele au fost și ele îmbu
nătățite. in așa fel incit să co
respundă gradului de utilare teh
nică a secției și necesităților in
dustriei. Acum, la realizarea pla
nului de producție in proporție 
de 100 la sută secția poate să 
aibă o depășire de normă ce va
riază între 5—10 la sută. Depăși
rile de normă ce întrec planul de 
producție sînt plătite cu primă 
progresivă.

Foarte avantajos — atît pen
tru muncitori cit și pentru între
prindere — va fi sistemul de pre
miere.

înainte, uneori eforturi deose
bite rămîneau nerecompensate. 
La foarfecă de tăiat tablă s-a 
rupt astfel odată un batiu. Un 
grup de lăcătuși, format din to
varășul losif Gherber și alături de 
el tinerii Ion Gabor, Gh. Giuroiu și 
Ion Kermelen, l-au sudat in cite- 
va zile, în loc să-l dea, cum se 
obișnuia, ta returnat, ceea ce ar 
fi durat mai bine de o lună. Pen
tru acest fapt muncitorii amin
tiți au fost însă stimulați doar 
cu o sumă derizorie. După noile 
cote de premiere, fapte similare 
ca acestea sînt retribuite cu pre- ; 
mii care se ridică pîna la două 
salarii tarifare.

In urma consultării muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor și 1 
funcționarilor — consultări cara ! 
s-au dovedit a fi deosebit de pre- ț 
țioase datorită 
propuneri făcute pentru îmbună
tățirea procesului de producție — 
s-a întocmit un plan care cuprin
de 48 de măsuri tehnico-organl- 
zatorice

S-au acceptat numeroase pro
puneri interesante ale tineretului.

la Reșița

nenumăratelor

cehoslovac în... București
în plăci fără ca prin aceasta să-și 
piardă vreuna din proprietățile 
sticlei. Ea nu mucegăiește, nu pu
trezește și nici nu poate fi ata
cată de bacterii. Sînteți curioși să 
știți la ce folosesc fibrele de sticlă 
în industria cehoslovacă ? Vă re
latăm ce am aflat din prospecte: 
fibrele de sticlă se folosesc ca 
izolanți termici, acustici și elec
trici, ca filtre chimice și de aer, 
ca material de umplere în combi
nație cu materiile plastice etc.

Aviz gospodinelor
Capitolul acesta este dedicat 

mai ales gospodinelor. Grație So
fiei Boskova, un ghid amabil și 
competent, am cunoscut cîteva 
mașini ce fac viața gospodinelor 
mai ușoară și le scutesc de multe 
din neplăcerile cotidiene ale bu
cătăriei. Am văzut o mașină-robot, 
ce toacă carnea, bate frișca, 
stoarce roșii, frămîntă aluatul și 
execută o mulțime de alte opera
țiuni. Alături, o mașină de curățat 
cartofi, un aparat de fabricat cor-

♦

De pildă, Inginerul utemist 
Constantin Savu, șeful sectorului 
»• linia fină, a tineretului0, a pro
pus un studiu pentru conducerea 
automată a țaglelor pe o impor
tantă porțiune a laminorului. Stu
diul s-a făcut și urmează să se 
pună în aplicare.

Aplicarea experimentală a sis 
ternului de salarizare îmbunătă
țit la secția laminoare a Combi 
natului Metalurgic Reșița est» 
primită de tineri cu succese în 
muncă.

Pentru cunoașterea temeinică 
a experimentării sistemului de 
salarizare îmbunătățit se desfă
șoară și o intensă muncă politică. 
La gazeta de perete au aparut 
articole explicative. Se poartă 
discuții individuale. Organizația 
U.T.M. este activă : ti nărui ingi
ner Traian Zimbrean, șef adjunct 
al secției laminoare sau Orosz 
Tiberiu, secretarul organizației 
de secție U.T.M., pot fi văzuți des 
in mijlocul tinerilor, arătlndu-le 
in ce constă îmbunătățirea sala
rizării și care sînt sarcinile lor 
acum.

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteij tinere
tului* pentru regiunea Timișoara

Adunarea solemnă a fost des
chisă de tov. Pavel Ștefan, preșe
dintele Sfatului Popular al re
giunii București.

Despre aniversarea a 80 de ani 
de la proclamarea independenței 
de stat a Rominiei și 12 ani de 
la victoria asupra fascismului 
german a vorbit general colonel 
lacob Teclu, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate ale R.P.R., 
care a spus printre altele:

Poporul nostru nu va uita ni
ciodată că independența cucerită 
în 1877 se datorește aiutorului 
frățesc al marelui popor rus, sin- 
geiui vărsat in comun de ostas'i 
romîni și ruși.

In focul glorioaselor bătălii din 
1877 împotriva asupritorilor turci, 
s-a intărit pr elenia ruso-romino. 
bulgară. Tradițiile lunteioi de »- 
cum 80 de ani contribuie la ci
mentarea prieteniei noastre co. 
mune de azi...

Dar independența de stat cuce
rită in 1877 n-a fost însoțită de

La expoziție : O limuzină ,,Skoda'

nuri și un admirabil spălător pen
tru uz casnic.

Dar să ieșim din bucătărie și

La expoziție: Jucării pline de gust.

să trecem tn salonul de mode. 
Aceasta echivalează cu trecerea de 
la parter la balcon. Facem cuno
ștință cu produsele industriei tex
tile cehoslovace, cu confecțiunile 
bărbătești și de damă, cu încălță
mintea plină de gust, cu bijute- 
riile-operă a meșterilor din Jablo- 
nec nad Nisou. Amănunte nu dăm. 
Doar se știe că vor avea loc reviste 
ale modei cehoslovace și nu vrem 
să vă răpim elementul surpriză. 
Deci, la capitolul acesta punem 
punct.

Mai ales penfru bărbați ..
Ați ghicit! E vorba de renumi

tele motociclete Jawa-C.Z. pe care 
Cehoslovacia le exportă în 120 de 
țări de pe toate continentele. 
Bucureștenii sînt primii care văd 
noile motociclete 175 și 250 cm.c, 
destinate mai ales competițiilor 
sportive. Lîngă ele, ing. Ludmila 
Smelova, o blondă și simpatică 
reprezentantă a întreprinderii „Mo- 
tokov”, ne prezintă motocicleta 
„Pionier” de 50 ml. Vedem unul 
din noile modele experimentale de 
scutere. Cîntărește 117 kg. și — 
spre deosebire de scuterele ușoare 
produse în alte țări — este des
tinat curselor pe drumurile mai 
greu practicabile.

Ne oprim puțin lîngă echipa
mentul sportiv, apoi lîngă instru

mentele muzicale. Privim îndelung 
o monumentală orgă și pianele. 
Cehoslovacia are o bogată tradi
ție în fabricarea instrumentelor 
muzicale. încă în 1864, Anton Pe- 
trof a început fabricarea pianelor 
cehet

O vitrină ne reține puțin aten
ția : berea Pilsen, al cărei gust 
plăcut vi-I garantez. Dar iată și 
o sticlă puțin obișnuită. Conține 
patru sorturi de licheur. Veți fi 
desigur mirați: au fost oare ames
tecate ? Nicidecum. Sticla — de 
dimensiuni aproape obișnuite — 
are patru compartimente care asi
gură cumpărătorului consumul 
după preferință al celor patru fe
luri de licheur.

înainte de a încheia
trebuie să vă spunem că am 

mai văzut multe alte lucruri : de 
la păpuși pînă la limuzina „Sko- 
da”. Nu le enumerăm pentru că 
bucureștenii le vor putea vedea 
cu proprii lor ochi, iar ceilalți 
cu ajutorul fotoreporterilor.

După două ore am terminat 
călătoria prin Cehoslovacia. Am 
cunoscut economia cehoslovacă 
în ajunul sărbătoririi eliberării ță
rii prietene de sub jugul fascist. 
O coincidență fericită ce lărgește 
semnificațiile Expoziției industria
le cehoslovace.

E. OBREA

9
Anul acesta, la 9 mai 1957, se 

împlinesc 80 de ani de la procla
marea independenței de stat a 
Rominiei. Tot in aceeași ai, se 
împlinesc 12 ani de la capitula
rea necondiționată a Germaniei 
fasciste în cel de al doilea răz
boi mondial.

Aproape patru veacuri poporul 
romin a suferit jugul stăpinirii 
turcești. Cotropind popoarele din 
peninsula balcanică, imperiul oto
man le-a impus condiții de viață 
neasemuit de grele.

Moldova și Muntenia au căzut 
sub jugul otoman la începutul 
veacului al XV-lea. Pînă la lichi
darea acestuia, prin războiul de 
neatirnare din 1877-1878, poporul 
romin a înscris in istoria sa pa
gini de glorie militară in lupta 
împotriva turcilor.

Toate aceste lovituri n-au reu
șit să aducă independența țărilor 
romine, deși ele au măcinat sis
tematic imperiul militar-feudal 
otoman, putred. Neatîmarea a 
fost obținută in cadrul războiului 
ruso-romino-turc din 1877.78, în 
urma victoriilor zdrobitoare ale 
armatelor rusă și romină. Și la 
Grivița, și la Plevna, peste tot. 
dorobanții romîni. in frunte cu 
Ștefan Furtună, caporal Mușat 
și alții, au luptat eroic pentru li
bertatea țârii, deși erau desculți, 
flăminzi și slab echipați de răz
boi.

Dar țara scăpată de sub turci 
a intrat pe mina altor exploata
tori, mai hrăpăreți, mai lacomi, 
insă mai abili. Acești exploatatori 
moderni erau capitaliștii ameri
cani, englezi, francezi, germani 
care fnlosindu-se de sprijinul ne
limitat al burgheziei și moșierimii 
romine, in frunte cu regele, au 
redus la zero independența țării 
noastre, făcind din ea o jucărie 
la discreția trusturilor și mono
polurilor străine, iar din liberta
tea poporului — libertatea de a 
muri sărac in țară bogată. A- 
cești exploatatori au dat luptăto
rilor din 1877 gloanțe in loc de 
pline, in loc de pămint. Ei au 
schingiuit in temnițe și lagăre 
ale morții pe cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare, cultninind prin 
acțiunile de cumplită teroare din 
anul 1933 și următorii. Aceiași 
exploatatori au pregătit și au ti- 
rit Romînia in războiul antisovle- 
tic, făcind din țara noastră o u- 
nealtă in slujba fascismului ger
man.

Poporul însă n-a depus armele: 
alături de comuniști și de toți

Cu prilejul celei de-a 12-a ani
versări a eliberării Germaniei, 
miercuri d;mincata ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
RD Germane la București, Georg 
Stibi, însoțit de membrii amba
sadei, a depus o coroană de Hori 
la Monumentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

La solemnitate au lost de față 
tevarășii A. Malnășan. adjunct al

ministrului Afacerilor Externe, 
general maior Petre Dumitrescu 
din partea Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P R. și alții.

Au asistat V F. Nikolaev. în
sărcinat cu afaceri ad-interim, ge
neral maior I. P. Juravlev, atașat 
militar naval și al aerului al 
Uniunii Sovietice la București, 
și alți membri ai Ambasadei 
U.R.S.S.

MA
General maior 

C. Bodea

luptătorii antifasciști, un rol de 
mare Însemnătate l-a avut tinere
tul nostru, însuflețit la luptă de 
exemplul viu al uteciștilor. Cu a- 
dincă recunoștință păstrăm amin
tirea lui Vasile Roaită, a lui Fi- 
limon Sirbu și a multor sute de 
mii de tineri, care au văzut in 
fascismul german un hrăpăreț co
tropitor și o sfidare amenințătoa
re la adresa culturii, umanității, 
civilizației.

Desnodămintul luptei forțelo: 
populare Și patriotice împotriva 
fascismului avea să fie grăbit de 
înaintarea victorioasă a trupelor 
sovietice eliberatoare în țara 
noastră. Luptele duse de poporul 
romin in septembrie 1944 — mai 
1955 alături de armatele sovietice 
împotriva fascismului german, 
sint părți componente ca și lupte
le desfășurate sute de ani de 
Moldova. Muntenia și Transilva
nia. Împotriva tuturor cotropito
rilor, și luptele purtate de po
porul romin acum 80 de ani ală
turi de armatele ruse, ale uneia 
șl aceleiași bătălii mari a poporu
lui nostru — și anume ale luptei 
pentru independență.

Noi am obținut independența 
reală, politică și economică, dună 
sute de ani de eforturi deosebit 
de grele, numai o dată cu victo
ria asupra fascismului german. 
Acum am putut să ne luăm soar
ta in propriile noastre mîini, să 
instaurăm dictatura proletariatu
lui sub forma* regimului de demo
crație populară și să trecem la 
construirea socialismului in pa
tria noastră.

Odată cu Ziua Independenței, 
poporul nostru sărbătorește și 
Ziua Victoriei împotriva fascis
mului german.

In amintirea poporului nostru 
șl a tuturor popoarelor lumii vor 
stărui pildele de eroism legendar 
ale ostașilor sovietici și ale între
gului popor sovietic, jertfele pe 
care le-au adus forțele coaliției 
antihitleriste pentru victoria îm
potriva fascismului.

Capitularea la 9 mai a Germa
niei hitleriste depășește cadrul 
unui act militar. El este un act 
de condamnare a politicii aven
turiste a imperiului hrăpăreț ger
man, care urmărea subjugarea 
prin forță a popoarelor și domi
nația mondială.

In același timp, ieșirea victo. 
rioasă din cel mai mare război 
mondial a primului stat socialist 
din lume, înfrîngerea unui cotro
pitor atît de puternic ca Germa
nia hitleristă, in fața căruia tre
murau mari țări Imperialiste, a 
exercitat o influență hotăritoare 
asupra creșterii avintului revolu
ționar al popoarelor care luptă 
pentru libertate și independență 
națională. Fața lumii s-a schim
bat considerabil in anii de după 
victoria de la 9 mai. Dacă parti
ciparea S.U.A., Angliei Franței și 
altor țări occidentale la războiul 
antihitlerist a fost o dovadă de 
înțelepciune din partea guverne
lor țărilor respective și o expre
sie înaltă a modului în care pot 
colabora țări diferite ca orinduire 
socială, politica de după război 
a guvernelor acestor state Înce
tează de a mai fl realistă.

Vigoarea eforturilor țărilor so
cialiste in lupta pentru pace, 
pentru realizarea unor acorduri 
satisfăcătoare in domeniul dezar- 
mării, departe de a fi o expresie 
a .slăbiciunii, este o dovadă a ma
rii răspunderi cu care guvernele 
țărilor socialiste privesc problema 
păcii și a războiului. Nu pot fi 
calificați decit lipsiți de răspun. 
dere cei care subapreciind fără te
mei posibilitățile țărilor socia
liste . în domeniul armamentului 
atomic, desfășoară o propagandă 
pentru un război atomic.

Profund iubitoare de pace, po
poarele lagărului socialist știu că 
marea lor forță stă in unitatea 
lor indestructibilă, în traducerea 
în viață a principiilor interna
ționalismului proletar. Nici o 
uneltire imperialistă nu va reuși 
să separe țările socialiste, gata 
să acționeze .unul pentru toți — 
toți pentru unul" De strajă in
tereselor țărilor socialiste și păcii 
in lume stau forțele armate ale 
U.R.S.S. și țărilor de democrat’e 
populară. credincioase princi
piului internaționalismului prole
tar. Bine instruite și înzestrate 
cu armamentul cel mai modern, 
ele sînt oricind gata să dea o 
ripostă nimicitoare aricărui agre
sor.

Este o datorie patriotică și in- 
temaționalistă a fiecărui cetățean 
al țării noastre, tinăr sau bătrin, 
de a contribui prin toate efortu
rile la locui său de muncă, la în
deplinirea liniei politice a parti
dului și prin aceasta la întărirea 
patriei și a întregului lagăr so
cialist și la asigurarea răcii.
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9 MAI
și nu

JO MAI
Independenta de Stat a Ro

mîniei a fost proclamată la 
9 mai 1877, dar nefinind 
seama de aceasta, timp de 
zeci de ani, guvernanții Ro- 
mîniei burghezo-moșierești au 
considerat dobîndirea indepen
denței de stat a Romîniei în 
ziua de 10 mai, data intrării în 
București a lui Carol de Ho- 
henzollern (1866) și a procla
mării sale ca rege (1881). Is
toria este însă implacabilă, ade
vărul nu poate fi mistificat. 9 
mai este data cîștigării neatîr- 
nării, iar 10 mai este o dată, 
care amintește aservirea Romî
niei dinastiei de Hohenzollern.

Vă redăm mai jos două docu
mente care dovedesc în mod ho- 
tărît cum independența Romî- 
nîei a fost proclamată la 9 mai.

... D-lor deputați, nu am cea 
mai mică îndoială și frică de a 
declara în fața reprezentanței 
naționale că noi sîntern o națiune 
liberă fi independentă...

...încă odată vă declar, D-lor. 
în numele guvernului, că noi ne 
privim ca în resbel cu Poarta, că 
legăturile noastre cu Poarta sini 
rupte, că guvernul va face tot 
ce va fi cu putință ca starea 
noastră de Stat independent și 
de sine stătător să fie recunoscu
tă de Europa.

Extrase din declarațiile lui 
M. Kogălniceanu, ministrul de 
Externe al Romîniei, făcute în 
sesiunea extraordinară a Adu
nării Deputaților din 9 mai 
1877.

Textul moțiunei votată de A- 
dunarea Deputaților la 9 mai 
1877 privind proclamarea inde
pendenței Romîniei:

Camera, mulțumită de explică
rile guvernului asupra urmărilor 
ce a dat votul ei de la 29 Apri
lie anul curent.

Ia act că resbelul între Romî- 
nia și Turcia, că ruperea legătu
rilor noastre cu Poarta fi inde
pendența absolută a Romîniei au 
primit consacrarea lor oficială.

Și, contînd pe dreptatea pute
rilor garante, trece la ordinea zi
lei (aplauze prelungite).

Necerînd nimeni cuvîntul, mo
țiunea se pune la vot prin apel 
nominal, fi rezultatul este cel 
următor:

Votanți 79. Abțineri 2.

a MAI
1945

ZIUA VICTORIEI

La muzeul Armatei Sovietice

PROCLAMAȚIA 
către poporul romîn cu prilejul 

trecerii Dunării
....Romînî,
După două secole de slăbiciune și de înjosire 

jională voi astăzi ați reluat arma în mînă.
Oștirile tării au trecut Dunărea !
...Intrind în Bulgaria, noi intrăm în partea

na-

...Intrind in Bulgaria, noi intram în partea ac
tivă a unui răzbel, pe care nu l-am dorit, nu l-am 
provocat, pe care cu toții am cercat să-l delăturăm. 
dar pe care, odată fiind nevoiți a-1 primi vom ști 
a-1 purta cu curajul și statornicia unui popor care 
are conștiința drepturilor sale, care are virtutea de 
a le susține.

...Doritori de a cruța țara cît se va putea mai 
mult de relele războiului, am căutat în tot acest 
interval de timp, a ne ține în defensivă,

Toate le răbdam fiindcă speram că răzbelul iz
bucnit între Rusia și Turcia va ajunge la un cu- 
rînd sfîrșit... Din nenorocire însă, răzbelul de din
colo de Dunăre, acest răzbel capătă din partea 
musulmanilor un caracter din ce în ce mai înver
șunat și mai fanatic... Bulgaria este pustiită... răz
bel de exterminațiune este declarat... Nu avem dar 
nici un temei de a crede că mulțumită pasivității 
noastre... o soartă mai bună ar aștepta pe Romî- 
nia cînd succesele statornicite ar pune armatele 
turcești în putere de a călca pămîntul romînesc!

întru cît timp vor sta în pi
cioare cetățile turcești de la Ada- 
Kale pînă la Macin, păstrate, nu 
spre a împiedica trecerile de ar
mate străine, nu spre a ține piept 
altor cetăți inamice, ci numai 
spre a bombarda orașele noastre 
deschise, spre a nimicnici comerțul 
internațional și local de pe ma
rele nostru fluviu ; întru cît timp 
un regim de umanitate și legali
tate nu va fi stabilit în Bulga
ria... Romînia nu poate, nu are 
dreptul a se ști în pace, a se 
crede ferită de prezente și de 
viitoare catastrofe ! La înlătura
rea acestor rele care o amenință 
în toată ziua, în toată ocaziunea, 
la statornicirea în vecina Bulga
rie a unei stări de lucruri recla
mată de justiția și civilizațiunea 
modernă, are dar și Romînia da
toria de a contribui pe cît îi com
portă forțele și mijloacele ei 1 
Aceasta i se impune de trecutul 
ei glorios, de interesele cele mai 
sacre ale prezentului, de asigura
rea viitorului său

In sprijinul luptei
„Subsemnații învățători din Gorj. avînd în vedere 

că țeara noastră se află astăzi în răzbel pentru a-și 
asecura independența externă care i se nega de 
barbara Turcie... considerind că parte din frații noș
tri sînt deja pe teritoriul inamiculm, gindindn-ne 
cite sacrificii trebuiesc făcute de tot cetățeanul pen
tru susținerea lor, că prin această pozițiune extraor
dinară trebuie cheltuieli extraordinare, am decis— 
și noi din minima noastră retriburiune 
ținerea armatei romîne pentru care 
listă, fiecare din noi a renunțat la 
pe trimestrul inlie, urcindn-se tot

Să oprim zborul corbilor!
Dar aș putea oare să uit această 

chpâ ?
Clipa aceasta solemna fi unică 

de trecere de la război la pace, 
de la un anotimp al istoriei la

Haralamb Zincă

i
>
»

>

(Din proclamația adresată 
de către comanda/
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Nu pentru cuceriri mergem doi. Noi mergem ia ațwtonri 
fraților noștri batjocoriți și opresați.

Amintesc trupelor că- treci nd (spre Bulgaria) noi intrăm 
în Romînia, țară din timpurile cele mai vechi noua prie
tenă, pentru libertatea căreia s-a vărsat nu puțin singe ru
sesc. Sînt încredințat că acolo noi vom intimpina aceeași 
ospitalitate pe care au găsit-o străbunii și părinții noștri*.

Momente eroice
„Atunci ofițerii noștri au 

trebat pe ruși dacă voiesc să 
dea odată năvală împreună, 
șii s-au învoit. Flăcăii noștri 
zînd că intr-adevăr rușii se 
teau de năvală se îmbărbătară și 
mai mult și acum le era cu tot 
dinadinsul să se mai as vi r le 
odată asupra redutei. Nici trudă 
și nici oboseală nu mai simțeau,

în- 
mai 
Ru- 
vă- 
gă;

80-a aniversare a
Se împlinesc astăzi 80 de ani de la proclamarea independenței 

de Sțat a Romîniei. Pentru poporul romîn, care suferise peste pa
tru secole jugul otoman, hotărîrea cea mare a ruperii legăturilor 
de vasalitate ale patriei sale cu Poarta, constituie un act de cea 
mai mare importanță istorică.

Dominația Imperiului otoman în o parte a Asiei, Africii și Eu
ropei de sud-est s-a întemeiat pe superioritatea militară și politică 
a feudalității sale față de aceea a feudalității popoarelor întîlnite 
în aceste ținuturi. Cînd capitalismul și-a făcut apariția, feudalita
tea otomană a început a se destrăma fără ca în locul ei să apară 
o burghezie turcă tot așa de viguroasă, care să-i continuie domina
ția. Dimpotrivă, au apărut și s-au dezvoltat burgheziile proprii 
ale popoarelor subjugate, care au căutat îndată să-și creeze piețe 
interne proprii.

Față de popoarele din sudul Dunării, romînii avuseseră totuși 
o soartă mai bună. Ei putuseră să-și păstreze cele două state, 
îVIoldova și Țara Romînească, vasale Porții, deși cu autonomie 
redusă, chiar în apăsătorul secol XVIII, cînd dominația otomană 
a fost mai aspră. Cu ajutorul Rusiei, cele două principate romîne 
î$i întăresc mult autonomia în 1829v, ceea ce le-a dat posibilitatea 
să-șj dezvolte puternic economia și cultura. Revoluția de la 1848, 
triumfătoare pentru trei luni în Țara Romînească, a pus problema 
unității și independenței naționale, odată cu aceea a înlăturării 
relațiilor feudale din agricultură. Revoluția a fost înfrîntă prin 
intervenția armatelor Sultanului și Țarului, dar la 1856 Congresul 
de la Paris s-a văzut nevoit să ia în considerare principalele reven
dicări ale ei, asigurînd celor două principate autonomia deplină, 
pe baza căreia ele s-au unit apoi într-un singur stat național, 
Romînia, și s-au reorganizat pe baze capitaliste.

Congresul de la Paris, dominat de puternicele state capitaliste 
occidentale, Anglia și Franța, interesate în menținerea Imperiu
lui otoman, pe a cărui imensă piață își plasau o bună parte din 
•abrieatele lor, a impus însă țării noastre să nu contravină trata- 
eîor încheiate de Poartă cu statele străine și să continue a-i 
olâti acesteia un însemnat tribut în bani. întrucît tariful vamal 
otocoan dip 1860 nu prevedea taxe mai mari de 8% ad-valorem 
pentru mărfurile importate, rezulta că nici tariful vamal al Ro- 

'.e putea depăși. Din această cauză, produsele între- 
âvfustriaie romînești sufereau o puternică concurență 

ațelor străine importate. Lupta pentru apărarea 
potriva concurenței fabricatelor străine s-a legat

■

făcui deodată o tăcere adin-

•a lu»gu
ids^oare. Nu se mai auzea 

i fronturilor decît obo- 
•onrtM, « soi dată or, pulsind 

cet și rar ca o inimă care, în 
rfii, regăsit odihna. „Trăim! 

Trăiri: pulsau inimile noastre.
Mâ vdam în fttr, cu ochii infan- 

teristului istovit 
tupte. Primăvara

■n — omagiu
zasutițsi.
tunurile, cu gunie încă fume- 

g^ăe, ascultau uluite tăcerea ne- 
pfegMăti d inrinderilor. Nu mai 
gr:hoteau nebunește. Iar artileri- 
seu. la umbra lor, dormeau mur- 
nuemd in some: „Trăim! 
iml Trăim F*.
P«r et mă er ome să uă acont i

de marțuri și 
flutura o zi se- 
P&*. victoriei,

nici spaimă ți griji d« soarta lor 
Li se înflăcărase inima—

Aceasta năvăli a fost senrti ți 
repede. Rușii săriră deodată ai 
rmainii. Noi tot de partea des
pre răsărit, iar rușii despre mia 
zizi— Nid sunet de trimbita- nici 
muzică, nici comandă din gură 
nu s-a auzit Ruții ți rominn se 
azvirtiră in deplină tăcere. De 
data asta plecară înainte, vină- 
torii cu oșteni de linie, iar doro
banții mai în urmă la vreo 290 
de ptfi.

In fugă pînă la țanț se așter
nuta pămintului multi flicii izbiți 
de obuz.»

Vinătorii au sărit cu năvală 
grabnică in șanț. îar turci s-au 
dat îndărăt spre poalele redutei».

Curgea singele șiroaie prin re
dută și se adunase bălți pe fa 
mijlocul d. Morții și răniții ză
ceau unii peste alții ca frunzele 
toamna pe cărări și era un zgo
mot ca-n ziua pieirii lumii*4.

(GH COSBUC, „RĂZBOIUL 
NOSTRU PENTRU NEATIRNA- 
RE. Povestiri pe înțelesul tutu
ror").

Km urcat pe un deal scurmat și 
de bombe. De pe această 

Ițime vedeam mai bine prima 
de pace.

Cit de mutilat mi se înfățișa pă-
Jnftrf.’ încătușat de tranșee, rănii 

I de obuze, brăzdat de șenilele 
I tancurilor, semănat cu miliarde de 
J sdiife, udat cu fluvii de singe 
I ^menesc.

9 Mei 19451
Prima zi de pace!
Pămîntul mai gemea încă de

I du/ere» dar > in gaomdhd său 
deslușeam acei fior de bucurie 
care ttrăbătea omenirea: „Trăim! 
Trăim! T»4u*r.

Mă uitam în fur.
Războiul se terminase. Hitleris- 

mul zăcea infrint la picioarele în
vingătorilor. Iar primăvara flutura 
o zi senină — omagiu păcii, vic
toriei, umanității.

In zare, ruinele unui oraț ger
man mai fumegau. Iar fumul 
negru scria pe placa albastră a 
cerului mult așteptata clipă : 
PACE I

Am văzut:
Dintr-un bordei săpat bl pă- 

mînt a ieșit o nemțoaică. Era ti- 
nără, dar cărunți. Era vlăguită 
de război, dar acea ochii liniștiși. 
Femeia ținea in brațe un prunc. 
Pruncul întindea rnUnile spre 
soare, în creme ce mama îl îm
bărbăta: „Trăim! Soarele e al 
tău, Hanst"

Dar aș putea oare să uit acea
stă clipă?

Am văzut:
Prizonierii germani se adunaseră 

singuri, ca niște vinooafi, în cerc, 
și așteptau. Priceau cerul, pămîn
tul, ruinele, crucile de lemn, morții 
neîngropați și așteptau. Așteptau 
și oftau. Iar oftatul lor era oftatul 
poporului german. Priveau în ini
mile lor și plîngeau. Iar lacrimile 
lor erau lacrimile poporului ger
man.

Am văzut r
Pe o șosea principală ce ducea 

spre toate capitalele lumii trecea 
un cortegiu sinistru. Erau cei eli
berați din lagărele morții. Mer
geau încet, sorbind parcă cu evla
vie din prima zi de libertate. Mer
geau bocănind din 
ghetele lor cu tălpi 
de lemn. ^Trtun! 
Trtnni r boetnanu 
pnșis lor de lemn.

Iar undeva, peste 
fostele cimpuri de lup. 
U, mai roteau med 
corbii. Curind aveau 
să dispară, alungați de 
primăvara păcii.

Dar aș putea oare să 
uit această clipă?

Clipa aceasta solem
nă și unică de trecere 
de la război la pace, 
cînd steagul roșu în
fipt de ostașul sovietic
Ca .tăria pe turnul Reichtiag-ulul 
vestea Victoria Păcii. j

★
Au trecut de atunci doisprezece 

ani.
Zilele trecute, într-un ziar fran

cez am văzut o fotografie impre- 
gionantă. Fotografia înfățișa un 
bărbat trecut de treizeci de ani, 
purtind o pereche da. ochelari fu
murii. Omul era orb. Sub foto
grafie am citit următoarea expli
cație:

„Sîmbălă, polițiștii l-au arestat.
Andră Labrosse, orb, înrolat în 

mișcarea de Rezistență și titular al 
mai multor decorații (Cavaler al 
Legiunii de Onoare, Crucea de 
Război cu frunze, Crucea de com
batant voluntar al Rezistenței) a 
fost arestat simbită la orele 10.30 
ta colțul străzilor Lepic ți Plan- 
quette. Motivul: el arbora o bandă 
tricoloră purtind inscripția : NON 
A SPEIDEL.

La această oră matinală, ta acest 
cartier populat, s-au adunat de 
îndată mai multe sute de cetățeni, 
manifestindu-ți indignarea lor.

După o oră, ea urmare a diver-

selor intervenții, orbul a fost eli
berat/*.

Am privit multă vreme fotogra
fia lui Andre Labrosse. Și l-am în
țeles. Protestînd împotriva numirii 
lui Speidel, orbul vedea ceva mai 
departe decît Guy Mollet. E drept, 
Andre Labrosse nu poate să vadă 
fața de astăzi a noului Wehrmacht, 
dar o știe prea bine pe cea de ieri. 
Nimeni alții decît oamenii aceluiași 
Speidel i-au omorît ochii.

Da, orbul vedea departe !
Au trecut doisprezece ani. Și 

atunci, ca și acum, primăvara își 
flutură frumusețea, chemînd ome
nirea sub stindardul păcii. Dar 
corbii, dispăruți pentru o vreme, 
au început să croncănească iar, să 
acopere trilul privighetorilor, să

independentei de
conf. univ. Vatile Maciu

de lupta întregului popor romîn pentru libertate națională șl so
cială, masele țărănești, care formau majoritatea zdrobitoare a 
populației, sperînd că odată cu sfărîmarea dependenței țării față 
de Imperiul otoman ele vor avea posibilitatea să cucerească noi 
poziții economice și politice.

Romînia nu avea o armată numeroasă și bine echipată. Lipseau 
aproape cu totul fabricile de armament și muniții, iar importul 
armelor și munițiilor din țările vestice întîmpina mari greutăți, 
atît din cauza opunerii Austro-Ungariei și Porții, cît și din cauza 
prețului lor urcat. Stăpînă peste un imens imperiu, Poarta își 
crease o mare armată echipată cu armamentul cel mai modern. 
Cunoscînd superioritatea militară a turcilor, guvernanții romînj 
și-au dat seama că nu vor putea obține independența țării numai 
prin forța armelor proprii. Moșierii conservatori și liberali, care 
exportau produse agricole în Europa centrală și vestică, unde se 
loveau de concurența produselor similare ruse, sperau să ajungă 
la independență prin interesarea capitaliștilor occidentali în eco
nomia Romîniei, în timp ce burghezia lovită de concurența fabri
catelor străine căuta cît mai neîntîrziat să ajungă la indepen
dență, fie pe calea colaborării cu popoarele subjugate de Poartă, 
fie chiar în înțelegere cu Rusia.

In vara anului 1875 în două provincii turcești, Herțegovina și 
Bosnia, s-au răsculat țăranii sîrbi, iar în primăvara anului 1876 
s-au răsculat și bulgarii. Infrîngerea răscoalelor prin măceluri bar
bare a indignat opinia publică europeană și a determinat Rusia 
să pornească din nou război contra Porții. Neputînd obține de 
la aceasta în 1876 recunoașterea independenței de fapto a Ro
mîniei, guvernul romîn a făcut la Livadia în octombrie 1876 o 
înțelegere cu Rusia pentru colaborare împotriva Imperiului oto
man. La 4 aprilie 1877, M. Kogălnicpanu, ministrul Afacerilor Ex
terne, a semnat la București convenția cu Rusia prin care arma
tele ruse puțeau trece pe teritoriul romîn, Rusia angajîndu-se 
să respecte drepturile politice și integritatea teritoriului Romîniei.

Dîndu-și seama că Romînia a trecut de partea Rușjei, turcii 
au început să bombardeze orașele romînești de la Dunăre. Ca 
răspuns, tunurile romînești de la Calafat au bombardat la 26 a- 
prilie cetatea Vidin. Sub presiunea opiniei publice, condusă de

stat
gruparea radicală în frunte cu C.A. Rosetti, Adunarea deputa
ților a proclamat la 29 aprilie 1£77 starea de război cu Poarta, 
iar la 9 mai, independența de stat a Romîniei. Anglia se arăta 
potrivnică, iar celelalte puteri amînau să se pronunțe pînă la 
încheierea păcii. Participarea Romîniei la război devenea deei o 
necesitate pentru recunoașterea independenței proclamate.

•La.2? 1877> armata romînă își terminase mobilizarea,
atingmd 50.000 ostași cu 180 tunuri. încă de la 12 aprilie Rusia 
declarase război Turciei și armatele ei începură să se concen. 
treze pe Dunăre la adăpostul armatei romîne, care împiedica pe 
turci de a muta teatrul războiului la nordul fluviului. Concen- 

în Oltenia^ de sud, după sosirea armatelor ruse, armata 
activă romînă făcea presiuni asupra armatelor turcești din re
giunea Vidin-Rahova-Nicopol, ajutînd astfel pe ruși să treacă 
Dunărea și să ia ofensiva către Balcani. Puternica rezistență a 
lui Osman-Pașa la Plevna a făcut necesară trecerea a trei divizii 
romîne în sudul Dunării, care au cooperat cu armata rusă la 
asaltul de la 30 august 1877 și apoi la asedierea și cucerirea 
Plevnej. După căderea acesteia, la 28 noiembrie 1877, turcii de
moralizați au fost înfrînți repede, prin ofensiva puternică a ar
matelor ruse dincolo de Balcani și a armatei romîne în vestul 
Bulgariei.

învinsă, Poarta a semnat la 18 februarie (3 martie st. n.) 
18/8 tratatul de la San Ștefano, prin care prevedea, între al
lele, independența Romîniei. Austro-Ungaria și Anglia, sprijinite 
de Germania, au cerut însă convocarea unui congres al puterilor 
semnatare ale tratatului de la Paris în 1856 pentru alcătuirea 
unui alt tratat. Congresul, ținut la Berlin, s-a terminat prin sem
narea unui tratat, la 1 (13) iulie 1878, care recunoștea indepen
dența Romîniei.

Prin eroismul ostașilor săi, care au luptat alături de ostașii 
Rusiei pentru a infringe pe turci, Romînia devenea un stat su
veran. Burghezia a înșelat însă așteptările maselor producătoare. 
Țărănimea care făcuse cele mai mari jertfe, n-a primit pămîntul 
de care avea nevoie pentru a-și îmbunătăți traiul, nici egalitatea 
politică, din care cauză s-a văzut nevoită să treacă la răscoale. 
Lupta pentru progres, părăsită de burghezie, a fost preluată 
însă de clasa muncitoare, care, după răsturnarea dictaturii fas
ciste, a înlăturat de la putere burghezia și moșierimea și a în
ceput să construiască societatea socialistă, fără exploatați și ex
ploatatori.

C.A. Rosetti, Adunarea deputa-

întunece bolta senină prin zborul 
lor negru, îndoliat.

Astăzi, în Germania occidentală, 
tinerii care la 9 Mai 1945 aveau 
doar vîrsta de opt ani și care au 
cunoscut jocul de-a „v-ați ascunse- 
lea“ printre mini, sînt chemați să 
îmbrace uniforma noului Wehr
macht. Ii cheamă sub arme vesti
tul criminal de război Kesselring. 
Același corb care, în 1940, în fața 
unei școli speciale de aviatori, 
croncănea :

„Atunci cînd veți zbura dea
supra orașelor și ogoarelor inami
cului trebuie să înăbușiți în voi 
orice sentimente omenești, trebuie 
să vă spuneți: acești oameni nu 
sînt ființe omenești, deoarece ființe 
omenești pot fi numai germanii. 
Pentru aviația germană nu există 
așa numite obiective nemilitare și 
nici porniri sufletești. Țările ina
mice trebuie rase de pe fața pă- 
mîntului și orice împotrivire tre
buie înșbușită".

După 9 Mai 1945, Kesselring a 
scăpat de la judecata cea mare a 
popoarelor. L-au scăpat băieții lui 
Hoower. ,Șoimii" lui Kesselring au 
vrut să radă de pe fața pămintu- 
lui Anglia, iar astăzi lorzii englezi 
se pleacă respectuoși în fața sîn- 
gerosului prusac. „Șoimii" lui 
Kesselring au încercat să radă 
Franța de pe suprafața pămîntu- 
lui, iar astăzi „socialiștii" lui Guy 
Mollet se pleacă slugarnici în fața 
iunkerului.

Kesselring e bătrîn. Mîine ori 
poimîine își va da sufletul. Dar el, 
de pe acum ar vrea să tragă în 
nobila sa groapă întreaga Ger
manie.

Doisprezece ani au trecut!
Un alt corb, trezit la viață de 

dolarii americani, a prins să bată 
din arini. E vorba de fostul ami
ral hitlerist Doenitz. El își reven
dică dreptul de a organiza marina 
noului Wehrmacht, croncănind ca

și Speidel: „N-am fost niciodată 
nazist!“ Cu alte cuvinte : lăsați-mă 
să-mi aduc contribuția la organi
zarea viitorului război /

In anii lui Hitler, Doenitz, în 
calitatea sa de amiral, a văzut și 
fotografiat ruinele Franței, Rusiei, 
Poloniei. Nu odată s-a oprit în fața 
cuptoarelor de la Dachau, admi- 
rînd tehnica exterminării. Mici pa. 
siuni frămîntau inima „viteazului" 
amiral, li plăcea să citească din 
Bismark la lumina palidă a lăm
pilor cu „abatjour" lucrate de lise 
Koch. Și nu o dată s-o spălat pe 
mîini cu săpun pregătit în lagăre 
din grăsime de om. Dar același 
Doenitz a văzut fi ruinele Germa
niei. Iar la 9 mai 1945 el a parti
cipat la semnarea capitulării hitle- 
rismului. „N-am fost nazist!“ se 
apără Doenitz, dar în august 1943 
declara la o adunare a soldaților: 
„în fața Fuhrer-ului mă simt în
totdeauna mic... mic de tot... cît 
un cîrnăcior". Iar în continuare, 
lansa o „maxima" t „Nu am nevoie 
de oameni inteligenți, ci de 
tici".

Da, la 9 mai 1945, i-am 
pe acești „fanatici' plingind 
cadavrele camarazilor lor, . _ 
văzut plțngînd peste ruinele Ger
maniei. Plîngeau și strigau „fiitler 
Kaput r „Fanaticii" începuseră să 
gîndească.

Astăzi, Doenitz și-a pus pe 
umeri epoleți de „filozof". N-a 
fost nazist, ci gînditor. In această 
nouă funcție „sociala" el lansează 
noi „maxime" ; „In fața america
nilor mă simt mic... mic de tot.„ 
cît un cîrnăcior".

Doenitz nu e un bătrîn umil, ci 
un prusac plin de vise revanșarde. 
Lăsat prea mult în libertate, acest 
amiral-cîrnăcior ar putea fi tentat 
oricînd să torpileze Europa.

-k
La 9 mai 1945, <șm văzut ieșind 

dintr-un bordei săpat în pămînt, 
o nemțoaică. Femeia ținea în brațe 
un prunc. Pruncul întindea mîinile 
spre soare, în vreme ce mama îl 
îmbărbăta: „Trăim! Soarele e al 
tău, Hans!"

Au trecut de atunci doisprezece 
ani.

Corbii militarismului prusac au 
început să bată din aripi... să se 
rotească deasupra vieții... să adul
mece carnea fiilor Germaniei.

Să oprim zborul nebunesc al 
corbilor 1

—

fana-

văzut 
peste 
i-am

Doi complici 
ai lui Hitler

/

Amiralul Canaris, șeful con
traspionajului nazist și gene
ralul Rommel au ajuns pînă la 
urmă... eroi de cinema.

Să nu credeți însă cumva că 
în postura, lor adevărată de 
călăi ci... metamorfozați.

Astfel, Canaris e prezentat 
cu candoare pe ecranele din 
Occident, în filmul ce-i poartă 
numele, ca o persoană plină 
de umanitate (tristă comedie), 
ca un inamic al violenței, ca 
un luptător pentru pace (!!!).

In același chip e glorificat și 
celălalt complice al lui Hitler, 
în filmul „Rommel, vulpea de- 
șertulpi**.

Cei ce se ocupă azi cu glo
rificarea naziștilor se înșeală 
însă amarnic dacă își închi
puie că victimele nu-și 
nosc călăii 1călăii 1

recu.

„Divinitate11 și crimă
Au trecut doisprezece ani fi un 

alt corb a prins si rotească dea
supra Germaniei. Numele său este 
Gerlach. Vrmînd pilda lui Speidel 
fi Doenitz, acest fost ofițer de stat 
major s-a dedicat fi el, după 9 
mai 1945, „studiilor înalte", pasio- 
nîndu-se după... teologie I Pe 
lingă forța armelor, fostul nazist 
se interesează acum fi de forța 
„divinitățir. Cu gindul la dum
nezeu, Gerlach — acest criminal 
de război rămas nesplnzurat — a 
elaborat „Bazele etice ale unei noi 
armate *. Cit de „etice" sînt aceste 
baze, corn înțelege lesne din ur
mătorul citat:

„Dacă vrem să tragem foloase 
de pe urma experienței, este ne
cesar să recunoaștem, mai întîi, că 
național-socialismul și tot ce s-a

întîmplat în timpul eelui de-al 
treilea Reich constituie o parte in
tegrantă din istoria Germaniei. Nu 
ascund că pentru mine tot ceea 
ce provine din epoca celui de-al 
treilea Reich nu constituie o gre
șeală detestabilă'*.

E clar. Intrind în legături db 
recte cu „divinitatea", Gerlach a 
obținut amnistie generală pentru 
toate greșelile și crimele celui de-al 
treilea Reich. Cit cinism I Cită 
batjocură aruncată omenim, civilii 
zației, morților de pretutindeni.

După Gerlach, războiul ar putea 
să înceapă. Pe lingă armament a- 
tomic, de proveniență americană, 
noul Wehrmacht ar avea și dezle* 
garea „divinității", obținută priiț 
truda „teologului" Gerlach.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

)e ce n-a mai fost reales secretarul in

Anul trecut, termlnindu-și sta. 
Iul militar, Vasile Țiplea s-a 
itors in Arad și s-a angajat la 
brica de mobile „Gheorghe 
oja“. Urmase cînd era mai mic 
școală profesională de timplă- 

e, așa că ceva meserie știa. Tre- 
jia insă să se pună serios pe 
eabă ca să-și reamintească 
:ea ce invăfase și ca să obțină 
ideminarea, priceperea, care se 
rmează numai în anii de prac- 
că.
N-au 
îni și 
icretar 
■T.M. ;

trecut decît trei săptă- 
Vasile s-a pomenit ales 
al organizației de bază 
foarte puțin după aceea, 

conferința orășenească, a fost 
es membru în comitetul orășe- 
ssc și acesta l-a ales membru 

biroului său. Intr-o perioadă 
; timp record, Vasile Țiplea fi- 
jra deci ca membru in suficiente 
unitele ca să-și poată alcătui, 
ică aceasta i-ar fi trecut prin 
ip. o impunătoare carte de vi
tă. Pregătirea sa. experiența, 
iracterul nu i le cercetase ni- 
eni.
Adunările de alegeri, cu flori, 
licitări și angajamente solemne 
- emoționante trec insă repede; 
spectul „festiv** al funcției <Su- 
.ază puțin. Pe urmă vin marile 
ispunderi, lunile de muncă în- 
>rdată, cu satisfacții cu atît mai 
rețioase cu cît se obțin mai 
reu.
Fabrica de mobile „Gheorghe 

kjja“ nu are o organizație de 
.T.M. prea numeroasă : abia 48 
e utemiști. Muncitorii sînt in 
ajoritate vîrstnici, cu zeci de 
ai de experiență în meserie; 
»ta pentru că aici se fabrică mo- 
ilă de artă. Fiecare piesă arată 
i o bijuterie în care sînt adu- 
ate zile de migală, taine ale ar
ii și mult, mult din sufletul omu- 
ti care a lucrat-o. Ca să explic 
: reprezintă de fapt fabrica
Gheorghe Doja“ e destul să 
jun că Aradul reprezintă faima 
îrii noastre în materie de mobilă 
ir fabrica aceasta e faima Ara- 
ului Muncitorii tineri, absol- 
enji ai școlii profesionale, carp 
in aici cu convingerea că știu 
leseria cel puțin tot așa de bine 
1 ceilalți, greșesc fundamental, 
rima sarcină a organizației 
I.T.M. ar fi tocmai să-i ajute să 
ițeleagă că nu sînt atotștiutori 
i să-i sprijine să devină și ei — 
î mai puțin timp decît le-a tre- 
uît muncitorilor care astăzi sînt 
îrstnici și care n-au avut în ti- 
erețe asemenea sprijin — artiști 
i meserie. E o sarcină cît se 
oate de dificilă. Dar pe lingă a- 
easta mai erau zeci de sarcini 
tari și mărunte, pe care corni- 
‘tul U.T.M. trebuia să le înde- 
linească. Și toată munca orga- 
izației trebuia coordonată și con. 
usă de Vasile Țiplea. In plus, 
omitetul orășenesc îi încredința, 
a oricărui membru al său, sar
in i.

La început Vasile s-a simțit de- 
orientat; nici nu cunoștea oa- 
îenii cu care trebuia să lucreze, 
ici nu știa cu ce trebuie să în
capă.
Fabrica de mobile „Gheorghe 

>oja“ are trei sedii. Vasile cir- 
ula de la unul ia celălalt dar 
imțea că nu realizează mare lu- 
ru. Satisfacțiile nu veneau, ni- 
leni nu-l lăuda pentru realizări 
itrucît acestea nu existau.
Superficialitatea din caracterul 

ji l-a învățat să lase treburile

nefăcute, să „rezolve" totul ușor. 
De aici s-a născut minciuna. 
Și cînd minți o dată, minți 
și a doua oară, încurcîndu-te 
din ce în ce mai rău în plasa 
propriilor tale minciuni. Cînd 
nu toți tinerii plăteau cotiza
ția, Vasile punea restul de la 
el ca să nu fie criticat; cind i se 
cerea evidența membrilor pusă ia 
punct, spunea ca e gata dar 
n-are registru! la îndemînă ; cînd 
cjncva de la comitetul orășenesc 
il întreba ce s-a discutat in ulti
ma ședință de comitet, nu spu
nea că n-a ținut ședință ci că 
procesul-verbaî se bate la mașină 
și are să-l arate cînd va fi gata ; 
cînd lipsea de ia locul de muncă, 
cînd nu venea la fabrică spunea 
că e la celălalt sediu sau că are 
sarcini la comitetul orășenesc.

Cînd a văzul că altor organiza
ții din fabrici li se cere să creeze 
brigăzi de tineret, nu s-a oste
nit să explice că în fabrica în eare 
lucra nu se pot alcătui brigăzi 
numai din tineri, pentru că aceș
tia nu se pot descurca încă sin
guri, ci a raportat conștiincios 
că a creat brigăzi dind chiar ti’ 
fr/? și numele responsabililor.

Evident, tosta această plasă de 
minciuni -r- descoperite una cile 
una — l-a compromis atît în 
ochii tinerilor, cît și al conduce
rii fabricii și al comitetului oră
șenesc U.T.M.

De problemele mari și grele ale 
calificării profesionale a tineretu
lui, ale educației morale, de mun- 

. ca de fiecare om în parte, Va
sile nu s-a ocupat dar nici n-a 
fost tras la răspundere. Faptul că 
mulți tineri nu locuiesc în oraș ci 
tn împrejurimi și pleacă cu tre
nul sau cu autobuse, a servit ca 
motîv să nu se organizeze nici 
un fel de acțiuni în timpul liber. 
Așa că activitatea educativă s-a 
limitat la unele conferințe legate 
de producție, ținute de maiștri 
sub egida „Joilor tineretului44 în 
care organizația U.T.M. avea 
doar rol de convocator.

De loc dornici de activitate, cei- 
lâlfi membri din comitet, mulțu
miți că Vasile Țiplea nu-i deran
jează cu diverse sarcini, nu l-au 
întors din drumul pe care o por
nise.

Așa cum era normal, Ia alege
rile din această primăvară, după

o dare de seamă jalnică, Vasile 
Țiplea n-a mai fost ales. Ceea ce 
se știe despre Inactivitatea și 
despre atitudinea lui te fac să 
bănuiești că la conferința orășe
nească nu va mai fi reales nici 
în biroul și în comitetul orășe
nesc. De pe acum încă toată lu
mea vorbește despre aceasta, 
lată deci că numai după un an 
de deținere a unei munci de răs
pundere în organizație, un om 
despre care se știa că e inteli
gent și cinstit pleacă compromis 
sau. cum se spune în limbaj ne
academic, „cu tinicheaua de 
coadă44.

Cine e 
astea ?

Nu ne 
gînd să-l 
Țiplea. Dar cum este justificată 
alegerea iui ca secretar al aces
tei organizații ?

Tot așa cum nici el nu-i cu
noștea pe oamenii între care ve
nise să muncească, nici aceștia 
nu-1 cunoșteau pe el Cu siguranță 
că nimeni nu Iar fi propus, dacă 
această idee n-ar fi trecut prin 
capul fostului instructor al orga
nizației, care-l cunoștea mai de 
mult și l-a prezentat tinerilor în
tr-o lumină foarte atrăgătoare. 
Iar aceștia cu o ciudat de re
dusă exigență și cu o condamna
bilă pasivitate i-au dat votul.

Dacă ar fi fost numai atît, Iu 
crurile n.ar fi fost grave. Un om 
bun, cinstit și inteligent care nu 
are experiență, poate totuși, în
drumat fiind, să facă treabă foar
te bună. Dar — colac peste pu
păză — așa cum se intîmplă cind 
un om intră în ..zodia” avansă
rilor — a venit și alegerea în 
comitetul și biroul orășenesc 
U.T.M. Ca atare, n-a fost nici 
controlat nici îndrumat cu seriozi
tate cînd mai era vreme de că
tre comitetul orășenesc U.T.M.

Fiind scos din muncă, întimpla- 
rea lui Vasile Țiplea pare termi
nată. Ceva totuși nu trebuie uitat. 
E vorba de perspectivele lui, de 
viitorul lui. Nu trebuie uitat că 
e un om care cu toate greșelile 
pe care le-a făcut nu este de loc 
un răuvoitor ; omul acesta trebuie 
ajutat — cu atît mai mult cu cît 
el dorește aceasta.

ILEANA POPOVIC!

vinovat pentru toate

trece nici o clipă prin 
desvinovățim pe Vasile

A-

(Urmare din pag. l-a)

dinioară sorbeau lingurița 
aghiazmă. Ultimul a umplut 
nou căldarea și-a dus-o la botul 
unui vițel ce se amestecase in 
mulțime.

de 
din

Consfătuire
Editura Academiei R.P.R. și 

edactia revistei „Cercetări fi. 
szofice” organizează în ziua 
e vineri 10 mai 1957, orele 
8, în amfiteatrul V al Fa- 
ultătii de filozofie din Bucu- 
ești, b-dul 6 Martie nr. 64, o 
onsfătuire cu cititorii, în ca- 
Irul căreia se vor lua în dis- 
utie probleme privind nume- 
ele revistei pe 1956 și 1957, 
•rofilul și sarcinile ei viitoare.

★
Acum, adu-ți aminte că în di

mineața cind ai venit în sat și 
mergeai pe o uliță dreaptă, ingin- 
durat, ai tresărit deodată. In ca
pătul uliței, un punct negru se 
apropia vertiginos. împrăștiind un 
zgomot asurzitor. Găini zburau 
peste garduri, un cline o luase la 
sănătoasa schelălăind iar tu nici 
n-ai avut timp să te desmeticești 
că a și trecut pe Ungă tine ca 
un vlrtej o motocicletă de 350 cm. 
cubi. Cind te-ai întors, buimăcit, 
în față ți se și oprise un alt mo- 
tociclist, cu ochelari, cu căciulă 
merinos, cu surtuc de dimie in 
patru ițe.

•— Ce nu te dai, bre, la o parte, 
vrei să te calc? Nu știi că nu 
se circulă pe partea carosabilă a 
uliței ?

— Nul
— Dar de unde-i mai fi și 

dumneata ?!
— De la București.
Adu-ți aminte că mai tîrziu, 

cind te-ai dus acasă la președin
tele Gh, Ion Ion, l-ai găsit în 
bucătărie cind tocmai scăpărase 
un chibrit și cu o mină Invlrtea 
butonul unui cunoscut aparat de 

i gătit.

♦

♦♦
♦♦

I 
I 
I 
I 
I 
• 
> 
I

Dintr-o călătorie în străinătate 
revii nu numai cu bloc-notesuri 
înțesate cu date, ci și cu sufle
tul plin de cele mai felurite 
impresii, simțăminte, amintiri. 
Despre Cîteva din acestea voi 
scrie, despre oamenii pe care 
i-am cunoscut în Cehoslovacia.

...Și o să încep cu Helena Put- 
lova. Prima mea „pritelkine" — 
irietenă — din Cehoslovacia, 
are am cunoscut-o în tren, 
ea dintîi călătorie pe care o

pe 
în 

_ ___________ _______ fă-
eam, singură, către o casă de 
>dihnă din munții Iesenikului. 
8 ani, 1,74 înălțime, un nas cît 
e poate de obraznic și o vie cu- 
iozitate de adolescent față de a- 
est personaj exotic din fața ei 
are nu cunoștea — dumnezeule, 
um e cu putință așa ceva 1 — 
ticio boabă de cehă. Ea însăși nu 
tia vreo limbă străină așa că 
>rice posibilitate de comunicare 
ntre noi părea imposibilă, cu toa- 
ă vizibila noastră dorință de a 
onversa. Ei bine, în numai două 
Te reușisem să aflăm esențialul 
ina despre alta. Bucuriile ei, spre 
i pildă: peste o lună, cînd va 
ermina școala superioară de in- 
tructori de pionieri și va reveni 
le la Praga acasă, la Iesenik, va 
olabora la conducerea Palatului 
donierilor din localitate unde, 
u numai eîțiva ani în urma, i s-a 
nodat la gît cravata roșie de pio- 
ieră.
Nu-mi cereți să împărtășesc și 
.secretul” prin care am reușit' să 
tăm de vorbă, deși pentru toți 
ei cer-au participat la vreun Fes- 
ival Mondial, conversațiile „mi
nate” au devenit un fel de... Se- 
:ret al lui Polichinelle!)

...îi spuneam cu toții Tienot, 
nieul francez, deși numele lui a- 
levărat era Ștefan, ca în romî- 
îește. Intr-o zi, mă întrețineam în 
îolul vilei cu o cunoștință care 
tia franceza, cînd auzim deo- 
lată în spatele nostru, cu cel 
nai pur accent parizian: „Sîn- 
:eți cumva francezi ?”. Un tine- 
el subțire, scund, cu ochii verzi, 
ie privea mirat. Era el, Ștefan

Ratificarea Acordului dintre Ruvernul
R. P. R. șl Guvernul U. R. S. S. 

referitor la Statutul juridic al trupelor 
sovietice staționate temporar pe teritoriul 

Republicii Populare Romîne
Prin decretul din 6 mai 1957 Prezidiul Marii Adunări Nafionale 

a R.P.R. a ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Populare 
Romîne și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste re
feritor la Statutul furidic ai trupelor sovietice stafionate temporar 
pe teritoriul Republicii Populare Romine semnat ia 15 aprilie 1957 
la București.

Lucrările primului Congres de științe 
R. P. Romînămedicaie din

Lucrările primului Congres de 
științe medicale din Republica 
Populară Romînă au continuat 
miercuri în cadrul secțiunilor pe 
specialități. Au participat un 
mare număr de medici romîni, 
precum și specialiști de peste ho
tare.

Miercuri după-amiază, în aula 
Facultății de științe juridice a 
avut loc o gală de filme medi
caie romîne.ști și străine.

Lucrările primului Congres na
țional de științe medicale din 
R.P.R. continuă.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției industriale 
a R. Cehoslovace

Miercuri dimineața s-a deschis 
in pavilionul din Parcul de Cul
tura și Odihnă „l, V, Stalin" din 
Capitulă, prima expoziție indus
trială a R- Cehoslovace.

Ambasadorul R. Cehoslovace la 
București, dr. Ivan Roh all Ilkiv, 
Martha Abraham, vicepreședinte

Camerei de Comerț al R.P.R., 
Frantisek Cihak, directorul ex-

al

poziției industriale a R. Ceho
slovace. au rostit cuvin țări.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția.

în timpul cit va fi deschisă la 
București expoziția industrială a 
R. Cehoslovace, vor fi organizate 
conferințe științifice și tehnice, 
prezentări de filme și reviste ale 
modei cehoslovace etc.

Solemnitatea înmînării 
unor decorafii

Miercuri la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea înmînării u- 
nor decorații. La solemnitate au 
participat tovarășii dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gh. 
Stoica și acad. dr. N. Lupu, mem
bri în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, academicieni, artiști, 
ziariști.

Pentru îndelungată activitate 
in domeniul științelor medicale

F I N T î N Ă
— E... aragaz> nu? — ai între

bat tu, perplex.
— Da. aragaz..,
— Și unde umpleți butelia ?
— Păi. la Brăila. Le stringent 

pe toate de la colectiviști și le 
ducem la Brăila cu „Molotovul" 
nostru.

Adu-ți aminte că seara, pe cind 
stăteai in poarta gospodăriei și 
te gindeai la viața de țară, a 
trecut prin fața ta un convoi de 
vreo 20 de bicicliștl.

— De unde veniți ? — i-a în
trebat cineva.

— De la prașilă!
Și intr-adevăr de cadrele bici

cletelor erau legate cu sfoară 
sape, bocceluțe și ulcioare.

Ai aflat mai tîrziu că nu doi 
colectiviști au motociclete ci pa
tru, nu 20 de colectiviști au bi
ciclete — ci 60. Ai mai aflat că 
16 colectiviști și-au făcut case 
noi. că 12 și-au cumpărat apara
te de radio, că gospodăria și-a 
construit remize pentru atelaje, 
magazii de cereale saivane pen
tru oi, o clădire administrativă 
și și-a cumpărat un autocamion 
,fMolotov" nou-nouț.

Se inserează și de aici, din 
turlă, vezi petecul de vie al gos
podăriei. Pină acum un ceas, mai 
mulți oameni prășeau, fiecare pe 
rîndul lui. Cind a început să se 
Insereze, oamenii și-au strlns u- 
neltele, s-au urcat pe biciclete si 
au plecat acasă. Numai unul 
singur a rămas mai departe să 
prășească. Și prășește și acum

vtrtos, cu mișcări ritmice ca de 
ciocan pneumatic. L-a învăluit 
noaptea și el prășește mereu 
Ăsta trebuie să fie Andrei Bălan. 
El este.

Andrei Bălan era lacom după 
avere. Voia însă să se îmbogă
țească prin muncă cinstită. Om 
zdravăn in toată puterea cuvîntu- 
lui, și-a pus la treabă din tinere
țe palmele lui ca niște lopeți și 
toată viața a dus-o intr-un zbu
cium, într-o goană nebunească 
după agoniseli. Intr-o vară îi mu
rise un cal și n-avea cu ce să-și 
cumpere altul. Calul ce-i rămă
sese era o mirțoagă care abia 
Iși trăgea sufletul. Atunci, omul 
și-a cusut din curele vechi un 
ham și s-a pus alături de mir- 
țoaga lui. Dar tot sărac lipit pă
rui nt ului era.

Astăzi e cel mai bun colectivist.

deși cu prilejul împlinirii a 70 _ 
ani s-a conferit Ordinul Muncii 
cl. I acad. prof. dr. Dumitru Com- 
biescu. Pentru merite deosebite 
în muncă a fost conferit Ordinul 
Muncii cl. I acad. prof. Vasilescu 
Karpen și cl. Il-a acad, prof 
Ioan Tănăsescu și prof. N. Teodo- 
rescu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de activitate teatrală și pen
tru merite deosebite în activitatea 
depusă s-a conferit titlul de ar
tist al poporului din Republica 
Populară Romînă actorului Re
mus Comăneanu de la Teatrul 
Național din Craiova.

Pentru merite deosebite în 
opera de educare a pionierilor și 
școlarilor s-a conferit 
Muncii cl. Il-a revistei 
roșie44.

Tovarășul dr. Petru 
felicitat pe cei 
noi succese în 
o desfășoară.

O primă cunoștiință cu baschetbalistele
— Praga

seară a început în sala 
un interesant turneu

Ieri 
^Dinamo" 
feminin de baschet la care parti
cipă echipele bucureștene Energia. 
Trustul 1 Construcții, Locomotiva 
B. M., Progresul M.I.C. și forma
ția cehoslovacă Skivia-Praga.

Cunoscînd valoarea baschetba- 
lului ceh, am dorit să aflăm unele 
amănunte despre echipa care evo
luează în Capitală. Ne-am dus la 
hotelul unde sînt găzduiți oaspeții 
și i-am așteptat să se întoarcă de 
la masa de prînz. Răbdarea noa
stră a fost pusă la grea încercare, 
deoarece jucătoarele cehe au găsit 
de cuviință — cu toate că „turna 
cu găleata" să facă totuși o plim
bare. Mai tîrziu am aflat că au 
venit pentru prima dată în Bucu
rești și dorința de a-l cunoaște 
era deci justificată.

L-am găsit pe antrenorul Liu- 
bomir Dobri pe unul din culoarele 
hotelului „certîndu-se" cu fetele 
care nu vroiau să respecte timpul 
de somn.

— Au meci peste cîteva ore și 
trebuie să se odihnească, îmi 
spune antrenorul după ce am 
făcut cunoștință.

Aflînd că sîntem de la un ziar 
de tineret, Liubomir Dobri foarte 
amabil ne-a spus că ne stă la 
dispoziție. Căpitanul echipei Julia 
Koukalova pi „pivota" Jarmila 
Troikova au făcut pe gazdele, și... 
discuția a început.

In primul rînd ne-a interesat 
părerea antrenorului despre turneu.

— Știu că cele trei echipe bu
cureștene pe care le intîlnim sînt 
dintre cele mai bune formații ro
mîne și de aceea consider că mi
siunea pe care o avem este grea. 
Jucătoarele noastre se vor strădui 
să fie demne reprezentante ale 
baschetbalului cehoslovac. Noi 
vom căuta să jucăm cit mai bine 
și dorim să lăsăm o impresie fru
moasă.

— Pronostic ?
— Va fi o luptă mare, în care 

desigur cel mai bun va cîștiga, 
îmi răspunde zîmbind antrenorul 
Dobri.

de la „S1avia
Ce ne puteți spune despre 

echipa pe care o antrenați ?
— Slavia" este o formație 

foarte ttnără, nu numai din punct 
de vedere al componentelor, care 
au vîrsta între 18—22 ani. Echipa 
este formată din studente ale In
stitutului de Cultură fizică și sport 
și a fost înființată acum patru ani, 
iar de trei ani joacă în categoria 
A. In campionatul care s-a termi
nat de curînd echipa s-a clasat pe 
locul III. Noi nu avem încă nici 
o tradiție.. Dealtfel partidele din 
cadrul turneului de la București 
constituie pentru noi primele în-

acum ca în echipă să intre și alțl 
jucători iar pregătirile „serioase** 
vor începe în curînd.

— Ce impresie v-a făcut Bucu* 
reștiul ? La această întrebare „a 
sărit" să răspundă Julia Kouka* 
Iova.

— Ne pare tuturor rău că de 
cind am sosit în București plouă 
mereu. Sperăm însă că in zilele 
următoare vom avea și soare iar, 
atunci ne vom plimba mult.

Stniem foarte bucuroase că am 
venit în București și dorim ca în 
turneul care începe, să arătăm că 
am meritat încrederea de a fi tri-

Discuția este in toi și la ea participă Liubomir Dobri, Jarmila 
Troicova și Julia Koukalova.

Ordinul 
.Cravata

Groza a 
urîndu-ledecorați, 

activitatea pe care

(Agerpres)'

Recitalul pianistei 
franceze Monique 
de la Bruchollerie

Miercuri seara, cunoscuta pia- 
nistă franceză Monique de la 
Bruchollerie și-a inaugurat tur
neul pe care îl întreprinde in țara 
noastră, prjntr-un recital intitu
lat : „Festival romantic Chopin- 
Schumann44, care a avut loc în 
saia Ateneului R.P.R.

Programul recitalului a cuprins 
Sonata în fa diez și Arabescă de 
Schumann, șase valsuri și Sonata 
în si minor de Chopin.

ir
Așa ăar ai văzut de pici din 

turlă toată Oancea, așa cum a 
schimbat-o azi gospodăria colec
tivă, Acum trebuie să ne dăm jos. 
Vin meșterii s-o desfacă. în locul 
ei se va înălța curînd un turn 
din care fluviul subteran se va 
scurge prin țevi spre ulițe, va in
tra In curți, tn case. Gospodinele, 
deschizlnd robinetul, vor avea 
apă cit vor pofti și se va stinge 
pentru totdeauna focul de pe bu
zele crăpate ale celor din Oancea. Brioni la 27 octombrie 1956 și a

Circuitul cicliit 
al regiunii Stalin

CLUJ (de la trimisul nostru)^- 
Cea de a 4-a etapă a circuitului 
ciclist al regiunii Stalin desfășu
rată ieri pe distanța Mediaș-Blaj- 
Teiuș-Cluj (172 km.) a fost un 
examen dificil pentru cei aproa
pe 60 de cicliști rămași în cursă.

Ion Sima de la „Tractorul" 
Orașul Stalin a cîștigat etapa 
De altfel întreaga echipă a uzi
nelor de tractoare Orașul Stalin 
a fost animatoarea întrecerii pen
tru cucerirea primului loc.

Trebuie relevată de asemeni 
comportarea tînărului Moiceanu 
care, pierdut de plutonul fruntaș 
din cauza unei pene, a venit peste 
50 km., rulînd de unul singur.

Tricoul galben continuă sa-1 
poarte Șelaru.

Victoria lui Ion Sima — vic
torie muncită și pe deplin meri
tată — îl relevă pe tînarul ciclist 
al uzinei de tractoare din Orașul 
Stalin și întreaga lui echipă adu
când binemeritate laude antreno
rului Traian Chicomban.

tîlniri internaționale. Noi ne mîn- 
drim în acest an că trei jucătoare 
au fost selecționate pentru echipa 
națională, printre care Koukalova 
și Troikova. prezente aci la con
vorbirea noastră, și Bodova.

Știind că Liubomir Dobri este 
și unul din antrenorii echipei na
ționale, i-am cerut să ne spună 
ceva despre pregătirile echipei de 
tineret, care va participa la Jocu
rile sportive prietenești de la 
Moscova.

— Din păcate, mi se răspunde, 
echipa noastră de tineret a jucat 
dx curînd cu 
de club și a

o echipă francezi 
pierdut. Urmează

Cursa
(Prin telefon de laLEIPZIG 8.________

trimisul special al Agenției „A- 
gerpres*4).

Deosebit de pasionantă, mai fl
ies pe ultima parte, cea de a Vl-a 
etapă a „Cursei Păcii** disputată 
miercuri ÎHtre orașele germane. 
Karl Marx Stadt și Leipzig (161 
km.) s-a îricheiat cu victoria aler
gătorului cehoslovac V. Ruzkzka, 
care pe pista stadionului „Sport 
Forum44 s-a impus la sprintul fi
nal în fața belgianului Butzen. 
Reprezentantul nostru C. Dumi
trescu a confirmat revenirea 
formă, figurînd și de data 
ceasta printre protagoniștii j

P e

i de 
i a- 
prin-

s

GH. ANGELESCU

Ratificarea unor acorduri și convenții 
romino-iugoslave

In ziua de 8 mai ax. a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de rati
ficare a Acordului de colaborare 
culturală între Republica Populară 
Romînă șf Republica Populară 
Federativă Iugoslavia, semnat la

Convenției cu privire la profilaxia 
și combaterea bolilor infecțioase 
și parazitare în zonele de tron 
tieră între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia, semnată la 
Belgrad la 13 octombrie 1956.

12 ani de la eliberarea Cehoslovaciei

Oameni pe care
Poporul frate cehoslovac sărbătorește cea de a 12-a aniver

sare a eliberării sale de sub ocupația hitleristă.
După lupte crîncene, glorioasa armată sovietică aducea la 

începutul lunii mai 1945 libertatea poporului cehoslovac.
Sub conducerea partidului comunist, în cei 12 ani care au 

trecut de la eliberare, poporul cehoslovac a obținut succese 
importante în construirea vieții noi, înscriind în istoria sa ade
vărate pagini de glorie.

Tineretul Cehoslovaciei a răspuns întotdeauna cu entuziasm 
la chemările partidului și guvernului. El pășește cu încredere 
alături de întregul popor pe drumul victorios al socialismului.

Cu prilejul celei de a 12-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub ocupația nazistă, poporul romîn, tineretul patriei noastre, 
transmite poporului, tineretului frate cehoslovac, un cald salut, 
urîndu-le noi și mărețe succese pe calea construirii socialismului.

Rudzan, care se reîntorsese în pa
tria lui, Slovacia, după ce trăise 
23 de ani în Franța (părinții lui 
emigraseră eînd băiatul avea 
eîțiva ani doar). Ei bine, mari
narul care străbătuse mările și 
oceanele și cunoștea mai toate 
continentele lumii, care gustase 
din plin toț ceea ce a putut sa-i 
ofere această viață aventuroasă, 
ne vorbea în fiecare zi ore în
tregi și fără a obosi vreodată des
pre soția hii fără de seamăn (și 
e căsătorit de 8 ani 1), despre cei 
trei „epurași” ai lui (și nu are 
decît 33 de ani I).

...Despre doctorul stomatolog 
Langer auzisem multe și foarte 
bune. Era celebritatea Ieșe- 
nik-ului. Se spunea că făcuse niște 
intervenții chirurgicale extraordi
nare, că replantase dinți artificiali, 
că, în sfîrșit, era o autentică va
loare științifică. L-am vizitat, o 
mărturisesc, nu din vreo curiozi
tate gazetărească, ci din cel mai 
pur interes personal, pentru că 
durerile de dinți nu țin seama de 
faptul că te afli într-o călătorie 
în străinătate și că, prin urmare, 
ar putea să te scutească de pre-

zența lor. Așteptîndu-mi rîndul, 
căutam să mi-I închipui și-mi 
schițasem deja imaginea unui sa
vant impozant, cu părul cărunt la 
tîmple și ochelari cu rame groase 
de baga. Ușa s-a deschis și un bă
iat nesfîrșit de lung și slab mă 
pofti înăuntru. Mi-am închipuit 
că e vreun asistent al doctoru
lui, ori vreun student la prac
tică, cînd dumnealui mă instală 
pe un scaun și mă întrebă ce mă 
doare. Era doctorul Langer! Dc 
uimire am căscat gura, fapt pe 
care dentistul îl luă drept invi
tație de a constata la fața locului.., 
locurile vulnerabile. Abia după 
multe zile și după ce-mi vindecase 
miraculos de repede respectiva 
măsea, am aflat următoarele amă
nunte : student strălucit, dr. Lan 
ger a fost numit imediat dupi. 
terminarea studiilor în învățămîn 
tul superior, ajungînd curînd lec
tor universitar. Dar după eîțiva 
ani de cercetări într<-un institui 
de specialitate, el singur a cerut 
să fie trimis într-un oraș de pro
vincie, pentru a organiza o mo
dernă clinică stomatologică (si cît 
de admirabil a organizat-o I),

î-am cunoscut
...Și acum un schițat portret... 

colectiv al unor personaje că
rora nu le știu decît numele mic 
și pe eare tni-am permis să le tu
tuiesc dat fiind respectabila di
ferență de vîrsță ce ne desparte. 
Să nu mă întrebați care dintre 
Bojenka, Kyetocika, Milușka ori 
Marianka poartă breton ori co
dițe, care e cîmă și eare blondă 
sau cine e mai gălăgios dintre 
lano, Honza ori laroușek, pentru

că nu mai țin minte. Nu am decît 
imaginea unei mulțimi de capete 
drăgălașe și amintirea unui nesfîr- 
șit potop de cuvinte cristaline și 
de neînțeles pentru mine, care 
ne-au întîmpinat la sosirea noa
stră în casa pionierilor din lese- 
nik. Un mic palat în miniatură, 
împodobit cu o fantezie și inven
tivitate adorabile, în care, intrînd, 
trebuie să te descălți frumușel, 
ca într-o moschee, primind în 
schimb călduroși papuci de casă,

și în care afli la tot pasul cele 
mai neașteptate concursuri pen
tru micii săi locatari. Numai că în 
acea zi. premiile pe care ei le-au 
primit pentru răspunsurile lor bu
ne au umplut mîinile noastre, 
ale oaspeților străini invitați de 
pionieri, premii pe care ei ni le-au 
dăruit cu generozitatea pe care 
numai copiii o pot avea.

Dacă închei aceste rînduri, o 
fac numai din economie de spa
țiu și nu pentru că a-și fi ter
minat de povestit despre oamenii 
pe care i-am cunoscut în Ceho
slovacia. Pentru că despre aceș
tia îți poți aminti și poți vorbi 
multa, multa vreme.

SANDA FAUR

intre-

mise aici, în prima noastră depla
sare peste hotare. Desigur că ne 
vom face și multe prietene cu 
acest prilej.

Le-am urat tuturor succes și 
ne-am dat întîlnire la

R. 
Foto: EUG.

★
Miercuii seara în sala Dinamo 

echipa feminina de baschet Sla
via-Praga jucînd în compania 
echipei Progresul M.I.C. a obținut 
victoria cu scorul de 51—41 
(35—24) Astăzi de la ora 20,30, 
Slavia va susține 
echipa Locomotiva

meci. 
LUCIAN 
CSIKOȘ

o întîlnire 
B.M.

CU

p a c i i
cipali ai întrecerii. cu

se-
-^-*1 2/ ”• El a epsit
plutonul fruntaș la numai o 
cundă de învingător, dar a ocu
pat locul 10 în clasamentul eta
pei. deoarece a fost handicapat de 
un derapaj suferit pe străzile ora
șului Leipzig, care l-a scos din 
poziția favorabilă pe car? o avea 
în pluton.

în etapa de iert Dumitrescu a 
mai cîștigat un loc în clasamen
tul general individual, ocupînd 
acum locul 12. Merită subliniată 
comportarea lui Șt. Poreceanu, 
carp a fost de data aceasta un 
excelent coechipier pentru C. Du
mitrescu.

curt

Orele libere praghezil și le petrec în afara orașului. Și bineînțeles el se folosesc pentru a- 
ceasta de renumitele motociclete cehoslovace Jawa.

• Dupâ cinci zile de 
ceri marți seara s-a incheiat 
la Istanbul turneul internațio
nal de volei la care au parti
cipat echipele masculine ale 
R. Cehoslovace, Franței. R. P. 
Romine, Libanului, R. P. Bul
garia și Turciei. In ultima zi 
a turneului s-au intilnit repre
zentativele R. P. Romine și 
R. Cehoslovace, neînvinse 
pină atunci. La capătul unui 
joc extrem de disputat care a 
durat peste două ore victoria 
a revenit voleibaliștilor ceho
slovaci cu scorul de 3-2, care 
au cucerit în acest fel primul 
lac. Reprezentativa țării noas
tre s-a clasat pe locul doi.

Concomitent cu competiția 
echipelor masculine s-a desfă
șurat și un turneu feminin în
tre selecționatele orașelor 
București, Sofia și Istanbul. 
Voleibalistele romine au avut 
o comportare remarcabilă, ter- 
minind pe primul toc.

De la Istanbul echipa mas
culină a R-P urmează să 
plece la Atena pentru a sus
ține mai multe întîlnlri în 
timp ce selecționata feminină 
a Bucureștiului se va înapoia 
in Capitală în cursul zilei de 
vineri.

• Una dintre cele mai mari 
competiții atletice internațio
nale care va avea loc anul a- 
cesta în Europa va fi fără în
doială „Memorialul Kusocin- 
ski“, organizat la Varșovia în 
zilele de 8 și 9 iunie.

Printre concurenți vor fi 25

de medaliați olimpici, în frun
te cu campionii olimpici: Kuț 
(U.R.S.S.) la 5000 m. și 
10.000 m.; iaunzeme (URSS), 
la suliță femei ; Tșkevici 
(U.R.S.S.) ia greutate femei; 
Danielsen (Norvegia) la su
liță ; Delaney (Irlanda) la 
1500 m. și Krzesinska (R. P. 
Polonă) la lungime fentei. De 
asemenea la Varșovia vor mai 
concura Krivonosov (U.R.S.S.) 
Hopkins (Anglia), Kohler 
(R. D. Germană), Sidlo (R. P. 
Polonă), Visser (Olanda). 
Consolini (Italia), Skobla (R. 
Cehoslovacă) și alți sportivi 
bine cunoscut! în lumea în
treagă.

• După cum s-a mai anun
țat, campionatele europene de 
box se vor desfășura anul a- 
cesta între 25 mai și 2 iunie 
la Praga.

Pină in prezent și-au anun
țat participarea cu echipe com
plecte alcătuite din 10 boxeri 
următoarele țări; U.R.S.S.,
Germania occidentală. R. D. 
Germană. Franfa, R. P. Un
gară ,R.P.R., R. P. Bulgaria 
R. P. Polonă, iugoslavia și R. 
Cehoslovacă. Alte țări vor tri
mite cîte 5 sau 6 pugiliști.

• In turneul zonal de șah 
de la Sofia după patru 
runde conduce Filip cu 
3'/, puncte, urmat de Matano- 
vic, Mititelu, Pfeifer și Szi- 
lagy cu cite 3 puncte. Nei- 
kirch și Beni au cite 2 puncte 
fiecare.

dului; Timpuri Noi, Cultural, T. Vladi- 
mirescu: Măgărușul Magdanei; Tine
retului: Therese Raquin; înfrățirea între 
popoare, Libertății, Olga Bancic: Don 
Juan (colorat); Grivița: Tata, mama, 
bona și eu; Unirea: Urmele rămîn ; 
Const. David: Papa dolar, Arta: 
Coasta lui Adam; Munca: Cîndva la 
Paris; Miorița: Feroviarul; Moșilor: 
Vagabondul (ambele serii); Iile Pin- 
tilie Uraganul; Popular: Frumoasele 
nopții; M. Eminescu: Cu fața spre pu
blic; Volga: Omul din umbră.

CINEMATOGRAFE : Patria, Bucu
rești, Gh. Doja, Alex. Sahia. 23 Au
gust: Citadela sfărîmată; Republica, 
Atex. Popov, 1 Mai : Căsnicia d-rului 
Dawitz; Magheru : Jan Zizka; V. Alec- 
sandri, Donca Simo, N. Bălpescu : Oa
meni fără importanță; I. C. Frimu : In 
toiul luptei; Elena Pavel, Vasile 
Roaită, Coșbuc: Inima cîntă; Lu
mina: Rîsete în paradis; Central, 
Flacăra: Ultima întîlnire; Victoria: 
Pătratul 45; Doina: Aida (colorat); 
Maxim Gorki: Pagini din lupta parti-

Pentru regiunea București : Vremea 
rămîne rece și umedă cu cerul mai 
mult acoperit. Vor continua să cadă 
ploi temporare. Vînt potrivit din secto
rul estic. Temperatura în scădere, 
noaptea coboară între 4—6 grade, iar 
ziua urcă între 8-10 grade.

Pentru următoarele trei zile în țară: 
Vreme rece și ploioasă la început, apoi

timpul în încălzire cu cer schimbător.- 
Vînt moderat tn sectorul sud-vest. 
Temperatura mai întîi în scădere, apoi 
în creștere, minimele variind între 0 și 
4 grade în Ardeal și nordul Moldovei 
și între 3 și 7 grade în restul țării. 
Maximele vor oscila între 9 și 16 grade 
în nord și între 12 și 18 grade în sudul 
țării.



„Cu privire la perfectionarea continuă a organizării TELEGRAMĂ

conducerii industriei și construcțiilor”
Referindu-se în continuare la 

repercusiunile nefavorabile pro
venite din fărîmițarea departa
mentală, N. S. Hrușciov a spus :

Un mare rău generat de atitu
dinea departamentală îl constituie 
transporturile neraționale, lucru 
despre care s-a vorbit mult la 
adunările muncitorilor și funcțio
narilor, precum și în presă. Unele 
departamente transportă la dis
tanțe de mii de kilometri pentru 
întreprinderile lor diferite arti
cole și materiale de construcție și 
în același timp alte departamente 
din aceste regiuni transportă 
înapoi aceleași materiale și arti
cole.

Reorganizarea conducerii in
dustriei și construcțiilor va per
mite să se reducă simțitor trans
porturile inutile, ceea ce va da 
importante rezultate economice.

Să luăm mai departe problema 
folosirii transportului auto care 
efectuează un uriaș volum de 
transporturi. Parcul de mașini 
este folosit nesatisfăaător, deoare
ce el este dispersat in mii de ga
raje mici și gospodării ale dife
ritelor departamente. Comasarea 
micilor gospodării auto va per
mite să se economisească fon
duri mari.

Fărîmițarea departamentală are 
la noi repercusiuni nefavora
bile și în domeniul economiei e- 
nergetice. intr-o serie de ca
zuri ministerele și departa
mentele au obținut construirea 
unor centrale electrice mici de 
sine stătătoare, iar foarte des a- 
eest lucru a fost neavantajos din 
punct de vedere economic.

După ce a arătat că comasarea 
organizațiilor de construcție, crea
te după principiul teritorial, per
mite să se îmbunătățească simți
tor indicii calitativi in construc
ție, N. S. Hrușciov a spus:

Discuția la care a participat în
tregul popor a arătat cît de ac
tuală a devenit problema lichi
dării atitudinii departamentale 
în conducerea industriei și cons
trucțiilor,

în condițiile actualei structuri 
a conducerii, rezolvarea multor 
probleme pe care le ridică între
prinderile urmează o cale lungă 
printr-un mare număr de stadii 
și instanțe. Din cauza răzletirii 
departamentale și a distanțelor 
mari care despart ministerele și 
direcțiile generale de întreprin
deri și șantiere, lucrătorii din 
ministere sînt nevoiti să piardă 
mult timp pentru corespondentă 
inutilă.

Reorganizarea conducerii in
dustriei și construcțiilor va con
tribui la înlăturarea multor din 
aceste lipsuri, va apropia condu
cerea de producție, va da posibi- < 
litatea să se ducă cu mai mult 
succes lupta împotriva birocra
tismului.

Reorganizarea Industriei și ; 
construcțiilor va permite să s” 
reducă și să se simplifice mult 
aparatul, să se înlăture lipsurile 
existente in folosirea specialiști
lor. să se 
eliberați din aparatul de condu
cere și deservire. în întreprinderi 
și pe șantiere de construcție, a- 
colo unde se creează 
teria’.e.

Discutarea tezelor 
raport în colectivele 
și departamentelor a

transfere oamenii

bunuri ma

Tovarășului Vaclav David
•- . Ministrul Afacerilor Externe

Praga 
dvs. șl pentru succesul deplin al 
păcii și socialismului.

GRIGORE PREOTEASA 
Ministru al Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine

Stimate tovarășe Ministru,
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Cehoslovace vă rog 
să primiți felicitări sincere și 
cele mai bune urări de noi suc
cese pe drumul înfloririi patriei

Continuarea raportului prezentat de N. S. HRUȘCIOV
triei Radiotehnice, Ministerul In
dustriei Chimice, Ministerul Con
strucțiilor de Mașini Mijlocii și 
Ministerul Construcției de Ma
șini de Transport. Se propune fu
zionarea Ministerului Industriei 
Apărării cu Ministerul de Cons
trucții Generale de Mașini, Mi
nisterului Centralelor Electrice 
cu Ministerul Construcției Cen
tralelor Electrice.

Ministerele enumerate trebuie 
menținute pentru ca in cursul re
organizării conducerii industriei 
și construcțiilor să se facă o tre
cere mai p’.anificată la o metod i 
nouă de conducere, fără a slăbi 
controlul centralizat asupra dez
voltării acestor ramuri ale indus
triei noastre.

In proiectul de lege, împărțit 
dv.. se prevede crearea unei 
rii de ministere republicane.

In același timp trebuie si 
gîndim la locul unde să fie 
tuate ministerele republicane, 
cît se pare este indicat ca ele să 
fie situate mai aproape de pro
ducție. De pildă, nu este indicat 
ca Ministerul Industriei Cărbu- 
neului al R.S.F.S.R. să aibă sediul 
la Moscova — este mai bine ca 
el să se afle la Kemerovo; pe 
cît se pare este mai bine Ca Mi
nisterul Industriei Petrolului al 
R.S.F.S.R. să aibă sediul la Ufa 
sau Kazan ; Ministerul Siderur
giei al R.S.F.S.R. — in unul din 
orașele Uralului. Munca de re
organizare a conducerii nu tre
buie tărăgănată, ea trebuie efec
tuată în cursul lunilor ma_i-iu- 
nie a c.

O parte însemnată din ținuturi 
și regiuni fără a mai vorbi des 
pre toate republicile unionale, au 
o industrie dezvoltată și consti
tuie regiuni economice suficient 
de puternice. Nu este însă nici
decum obligatoriu să se cree/.e 
consilii ale economiei naționale 
în fiecare regiune, așa cum au 
propus unii tovarăși. Se știe că 
în prezent o parte din regiuni nu 
au încă o industrie atît de dez
voltată pentru ca în aceste re
giuni să se creeze organe de 
conducere a industriei și cons
trucțiilor sub forma consLiilor 
economiei naționale.

La înfăptuirea reorganizării 
conducerii industriei și construc
țiilor, pe alocuri s-ar putea do
vedi utilă unirea regiunilor, și 
aceasta va trebui, pe cît se pare 
făcut cu condiția insă ca proble
ma unei astfel de uniri să fie su
ficient de prelucrată și justificată 
din punct de vedere economic.

In propunerile privind crearea 
consiliilor economiei naționale se 
prevede Înființarea unui număr 
de 92 de consilii ale economiei 
naționale, și anume în R.S.F.S.R. 
— 68, în R.S.S. Ucraineană —11, 
în celelalte republici unionale — 
cite un consiliu al economiei na
ționale.

Este foarte important să se 
stabilească în mod just sfera de 
activitate a consiliilor economiei 
naționale.

Astfel este necesar, arată N. 
Hrușciov, ca de acum înainte 
se stabilească două forme 
subordonare; industria 
republicană, care va intra în 
subordonarea consiliilor economiei 
naționale, și industria locală care 
va fi subordonată direct Soviete
lor locale de deputați ai oameni
lor muncii.

Trebuie să ne oprim de aseme
nea asupra relațiilor dintre Con
siliile economici naționale și So
vietele regionale și de ținut de 
deputați ai oamenilor muncii.

Consiliile economiei naționale 
ale ținuturilor, regiunilor și re
publicilor vor conduce nemijlocit 
organizațiile economice, între
prinderile și șantierele aflate în 
subordinea lor, călăuzindu-se 
după sarcinile planului general 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale. In legătură cu aceasta 
consiliile economiei naționale sînt 
investite cu toate drepturile nece
sare pentru înfăptuirea activității 
economice și financiare, și trebuie 
să poarte răspunderea deplină 
pentru îndeplinirea sarcinilor pla
nului economiei naționale și pen
tru rezultatele economice ale acti
vității întreprinderilor și șantiere
lor din subordinea lor. De aici 
reiese că consiliile economiei na
ționale sînt obligate, cu participa
rea organizațiilor locale, să se 
preocupe de elaborarea și înde
plinirea planurilor de perspectivă 
și curente ale producției și con
strucțiilor, să asigure ridicarea 
nivelului tehnic al întreprinderi
lor, alcătuirea și îndeplinirea pla
nurilor privind livrările reciproce 
de materii prime, și semifabricate 
atît în interiorul regiunii econo
mice administrative, cît și în 
afara hotarelor ei.

Ocupîndu-se de problemele spe
cializării și cooperării în Indus
trie, vorbitorul a arătat că fără 
specializarea și cooperarea în in
dustrie, fără mecanizarea și au
tomatizarea complexă a produc
ției, nu pot fi rezolvate cu succes 
sarcinile care privesc dezvoltarea 
economiei naționale.

Odată cu crearea regiunilor e- 
conomice și organizarea consili
ilor economiei naționale, cu lichi
darea numeroaselor ministere și 
direcții generale specializate, vom 
căpăta dintr-odată posibilitatea 
de a înfăptui specializarea și coo
perarea în producție pe cea mai 
largă scară.

Pentru a asigura participarea 
largă a oamenilor muncii la con
ducerea industriei și construcți-

re- 
re- 

cita

se-

ne 
si- 
Pe

S. 
să 
de 

unional- 
intraactualului 

ministerelor 
arătat că 

majoritatea covîrșitoaie a ingi
nerilor, tehnicienilor, economiști
lor și celorlalți lucrători ai mi
nisterelor, înțeleg just toată im
portanța și necesitatea perfecțio
nării conducerii industriei și 
construcțiilor. Cum era și de 
așteptat, numeroși lucrători se 
străduiesc să se întoarcă în pro
ducție la munca creatoare, vie.

Si se apropie orfanele 
conducerii industriei și 

construcțiilor de întreprin
deri și șantiere 
de construcții

O mare atenție a acordat-o 
vorbitorul problemei apropierii 
organelor conducerii industriei și 
construcțiilor de întreprinderi și 
șantiere de construcții. Sarcinile 
avîntului continuu al economiei 
naționale în etapa actuală a dez
voltării ei, a spus N. S. Hrușciov, 
fac necesara, după cum s-a mai 
spus, mutarea centrului de greu
tate al conducerii operative a in
dustriei și construcțiilor mai a- 
proape de întreprinderi și șan
tiere de construcție. Or, aceasta 
se poate face numai pe calea tre
cerii de la conducerea economiei 
naționale prin ministere și depar
tamente pe ramuri la conducerea 
bazată pe criterii teritoriale. C.C. 
al P.C.U.S. șl Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. consideră că 
forma organizatorică a acestei 
conduceri trebuie să devină con
siliile economiei naționale, care 
trebuie create tn regiunile econo- 
mico-administrative. Trecerea la 
noile forme ale conducerii indus 
triei și construcțiilor va permite 
să se lărgească și mai mult drep
turile organizațiilor locale sovie
tice, de partid, economice și sin 
dicale. să se ridice răspunderea 
lor pentru dezvoltarea economiei, 
să se atragă mai pe larg oame
nii muncii la conducerea cons
trucției economice.

In prezent se conturează, după 
părerea noastră, următoarele pro-, jlor, pe lingă consiliile economiei 
puneri, cele mai rationale, rare " ' ~
sint supuse dezbaterilor actualei 
sesiuni.

Dintre ministerele ; industriale 
și de construcții se mențin ;. Mi
nster- Industriei de Avioane. 
M a steni Industriei de Cons- 

Ministerul Indus-

naționale este util să se creeze 
consilii tehnico-economice din 
care vor face parte mari specia
liști, inovatori și fruntași în pro
ducție, conducători ai organiza
țiilor de partid, sovietice, econo
mice, sindicale, de cercetări știin
țifice, și ai altor organizații.

Trebuie analizată în mod mi
nuțios problema determinării nu-

mărului necesar de lucrători din 
aparatul consiliului economiei 
naționale fără a se admite sur
plus de personal administrativ. 
Aparatul consiliului economiei 
naționale nu trebuie să fie mare, 
însă calificat.

Se poate spune încă de pe 
acum că după înfăptuirea 
organizării vom obține mari 
zultate materiale. Nu voi
decît următoarele cifre : aparatul 
administrativ și aparatul de a- 
provizionare, desfacere și colec
tare al ministerelor și departa
mentelor industriale și de cons
trucție unionale, unional-republi- 
cane și republicane este compus 
în prezent din aproximativ 850.000 
de oameni. Iar pentru întreține
rea acestui aparat stalul chel
tuiește anual aproape 10 miliarde 
de ruble. Reducerea acestui apa
rat cu numai 10 la sută va da o 
economie de aproape 1 miliard 
de ruble.

Trebuie să sperăm că reorgani
zarea conducerii va da posibili
tatea unei noi reduceri a prețului 
de cost al producției industriale 
și al construcțiilor cu mat multe 
zeci de miliarde de ruble.

Conducerea planificată a eco
nomiei naționale, a arătat tov. 
Hrușciov în continuare, este unul 
din avantajele fundamentale ale 
orînduirii socialiste fată de cea 
capitalistă.

In condițiile proiectatei reorga
nizări a conducerii industriei și 
construcțiilor, existența Comisiei 
de Stat 
rentă a 
U.R.S.S. 
funcțiile 
Comisia 
rea de perspectivă 
naționale a U.R.S.S. și de comi
siile similare ale republicilor unio. 
nale.

Comisia de Stat pentru plani
ficarea de perspectivă a econo
miei naționale a U.R.S.S. trebuie 
să devină organul științific de 
planificare a economiei naționale 
a tării.

Atît în planificarea de perspec
tivă cît și în cea curentă, a spus 
in continuare N. S. Hrușciov, este 
necesar să se asigure dezvoltarea 
justă a principalelor ramuri ale 
economiei naționale. In legătură 
cu aceasta, Comisiei de Stat pen
tru planificarea de perspectivă a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
trebuie să i se atribuie unele func
ții care să asigure înfăptuirea po
liticii centralizate unice in dezvol
tarea principalelor ramuri ale in
dustriei, politică aplicată în pre
zent de ministere.

Elaborarea planurilor trebuie să 
înceapă in întreprinderi, apoi in 
unitatea economică corespunză
toare, in consiliul economiei na
ționale. in Comis a de Stat pentru 
pianiîicarea de perspectivă a eco
nomiei naționale a republicii și 
să se desăvîrșească în Comisia 
de Stat pentru planificarea de 
perspectivă a economiei naționale 
a U.R SS.

In noile condiții — a spus în 
continuare N. S. Hrușciov — va 
crește nemăsurat rolul uzinelor, 
fabricilor, minelor și șantierelor în 
rezolvarea sarcinilor progresului 
tehnic. întreprinderile sint locul 
în care trebuie să se creeze teh- 
n ca modernă, să se perfecționeze 
tehnologia producției.

Măsurile care vor fi Înfăptuite 
în domeniul perfecționării organi
zării conducerii industriei și con
strucțiilor dau posibilitatea să se 
centralizeze pe scară largă evi
denta și statistica, să se simpli
fice și să se reducă considerabil 
evidenta și sistemul de întocmire 
a situațiilor, să se mecanizeze pe 
scară largă lucrările de evidență, 
creîndu-se pe lingă organele Di
recției centrale de statistică sta
țiuni de mașini de calculat.

Consiliilor economiei naționale 
trebuie săii ’se dea dreptul de a 
înfăptui planificarea financiară, 
redistribuirea beneficiilor și a 
fondurilor de rulment între dife
ritele ramuri ale industriei re
giunii, precum și de a crea re
zervele financiare necesare. Con
siliile economiei naționale trebuie 
să asigure creșterea rentabilității 
organizațiilor economice pe ra
muri, îndeplinirea și depășirea de 
către acestea a planurilor de a- 
cumulări.

Trebuie menținută și pe viitor, 
a arătat tov. Hrușciov, planifica
rea financiară centralizată și 
centralizarea resurselor bănești 
necesare în bugetul de stat, in
clusiv în bugetul unional, în sco
pul asigurării finanțării neîntre
rupte a nevoilor crescinde ale 
economiei naționale și a propor
țiilor necesare în dezvoltarea 
întregii economii naționale a 
U.R.S.S., a economiei republicilor 
unionale și a diferitelor regiuni 
economice.

Discutarea propunerilor cu pri
vire la reorganizarea conducerii 
industriei și-construcțiilor a con
firmat că a devenit actuală ne
cesitatea dezvoltării pe scară 
largă a legăturilor directe dintre 
uzine, fabrici și șantiere cu fur
nizorii direcți de materii prime, 
materiale și articole auxiliare, ca 
cea mai indicată formă de apro
vizionare și de desfacere a pro
ducției și cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic.

In continuare tov. Hrușciov a 
vorbit despre reorganizarea con
ținutului și metodelor activității 
organelor controlului de stat, ară- 
tind că, (inînd seama de noile 
condiții, trebuie elaborată o ho- 
tărîre cu privire la controlul de 
stat în scopul de a se intensifica 
în mod considerabil munca de 
control în provincie, în regiunile 
economico-administrative.

In legătură cu reorganizarea 
conducerii industriei și construc
țiilor apare necesitatea de a se 
aduce modificări în componenta 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Avînd în vedere creșterea consi
derabilă a rolului consiliilor de

miniștri ale republicilor unionale 
în ce privește conducerea dezvol
tării economiei naționale a țării 
este necesar ca din Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. să facă parte 
președinții consiliilor de miniștri 
ale republicilor unionale.

Ar trebui de asemenea ca din 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
să facă parte, în afară de mini
ștrii ministerelor menținute și 
președinții comitetelor de stat 
care în prezent fac parte din 
guvern, președintele Comitetului 
tehnico-științific, șeful Direcției 
centrale de statistică, și — la pro
punerea făcută de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
către Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
— vicepreședinții și șefii secțiilor 
celor mai importante ale Comi- 
s ei de Stat pentru planificarea 
de perspectivă a economiei na
ționale a U.R.S.S., care pot fi 
miniștri ai U.R.S.S., așa cum s-a 
procedat în cazul Comisiei eco
nomice pentru planificarea cu
rentă a econom ei naționale a 
U.R.S.S.

Lărgirea continuă 
a drepturilor republicilor 
și creșterea rolului lor 
iu conducerea economiei

pentru planificarea cu- 
economiei naționale a 

devine inutilă întrucît 
ei vor fi îndeplinite de 

de Stat pentru planifica- 
a economiei

In aceste condiții, a spus tov. 
Hrușciov, capătă o importanță și 
mai mare problemele dezvoltării 
științei și tehnicii, ale apropierii 
de producție a institutelor de cer
cetări științifice și instituțiilor de 
învățătnint superior, ale îmbună
tățirii continue a pregătirii spe
cialiștilor.

Peste o jumătate din numărul 
total al institutelor de cercetări 
științifice in domeniul industriei 
și construcțiilor este concentrată 
la Moscova, Leningrad și in îm
prejurimile acestor orașe, in 
timp ce o serie de republici unio
nale duc lipsă de cadre științifice.

Trebuie, de pildă, să sprijinim 
prin toate mijloacele inițiativa a- 
cademicienilor Mihail Alekseev ci 
Lavrentiev și Serghei Alekseevici 
Hristianovici care au propus să 
se creeze un mare centru științific 
in partea de est a țării, să fie 
mutate in est unele colective ști
ințifice importante din Moscova 
și Leningrad. Este necesar, a ară
tat tov. Hrușciov în continuare, 
să se îmbunătățească modul de 
admitere in instituțiile de invăță- 
mint superior, accrd!ndu-se prio
ritate tineretului care a lucrat 
după terminarea școlii medii in 
producție.

Pentru noi succese 
în construcția comunistă
In anii puterii sovietice poporul 

nostru a dobîndit o uriașă expe
riență în conducerea statului său 
socialist, experiență în construc
ția de stat și economică.

Apropiata reorganizare a con
ducerii industriei și construcțiilor, 
a subliniat vorbitorul, va necesita 
o mare muncă organizatorică din 
partea sovietelor de deputați ai 
oamenilor muncii, a sindicatelor, 
comsomolului și a partidului co
munist.

N. S. Hrușciov s-a oprit în con
tinuare asupra succeselor obținute 
de agricultura sovietică în ultimii 
trei ani, datorită măsurilor ela
borate de partid și guvern.

Industria noastră, a spus N. S. 
Hrușciov, a lucrat întotdeauna 
mai bine decît agricultura pentru

că producția ei a fost întotdeauna 
mai organizată. Indiscutabil 
că după reorganizare, cînd se va 
acorda organelor locale o mai 
mare inițiativă, industria sovietică 
va face un nou mare salt înainte. 
Fără un avînt continuu al indus
triei grele, a accentuat vorbitorul, 
nu vom putea rezolva cu succes 
principala sarcină economică ca 
în termenul istoric cel mai scurt 
să ajungem din urmă și să între- 
cem țările capitaliste foarte dez
voltate în ce privește producția 
industrială pe cap de locuitor.

Merită atenție — a spus N. S. 
Hrușciov — declarația radioului 
american, care a exprimat decep
ția amară a dușmanilor noștri: 
„Un observator superficial va spu
ne probabil: Iată, aceasta înseam
nă descentralizare. Dar dacă se 
studiază mai îndeaproape această 
problemă, nu se poate trage de
cît rO singură concluzie: nu este 
vorba de nimic altceva decît de 
mutarea centralismului mai aproa
pe de locurile unde se desfășoară 
procesul economic direct, cu alte 
cuvinte nu este vorba de un grad 
mai mic de centralizare, ci de li
nul mai mare”.

Nu se poate să nu apreciezi is
tețimea autorului acestei declarații. 
Da, noi nu am renunțat și nu in
tenționăm să renunțăm la princi
piul leninist în conducerea econo
miei naționale — principiul cen
tralismului democratic, care oferă 
posibilitate de a îmbina în mod 
just conducerea de stat centralizată 
a economiei cu dezvoltarea la 
maximum a inițiativei creatoare a 
maselor de oameni ai muncii. 
(Aplauze).

Mărețe sînt succesele noastre. 
E!e sînt cu atît mai remarcabile, 
cu cît în prezent Uniunea Sovie
tică nu mai este unica țară a so
cialismului. Alături de ea pășesc 
China populară și toate țările la
gărului socialist, care numără peste 
900.000.000 de oameni. Crește o 
lume nouă, lumea comunismului 
și această lume, a spus N. S. Hruș
ciov, este invincibilă. (Aplauze 
prelungite). Ea face sa cutremure 
lumea rechinilor capitaliști. Și 
oricît ar spumega de furie impe
rialiștii, oricîte atacuri ascunse și 
fățișe ar întreprinde ei împotriva 
lagărului nostru socialist, ei nu 
vor reuși să țină în loc mișcarea 
noastră spre viitorul luminos al 
omenirii — spre comunism. (A- 
plauze furtunoase).

în urmă cu 40 de ani, clasa 
muncitoare din Rusia condusă de 
eroicul partid al comuniștilor, fău
rit de marele Lenin, a ridicat sus 
steagul revoluției socialiste, stea
gul eliberării oamenilor muncii de 
cătușele odioase și grele ale robiei 
capitaliste, steagul luptei pentru 
Tace, pentru fericirea popoarelor, 

n prezent, sub acest steag s-au 
ridicat ferm multe popoare din 
Europa și Asia. (Aplauze). Fort'' 
exemplului este o forță măreața. 
Deci și de acum înainte să ținem 
sus steagul Marelui Octombrie, 
demonstrînd superioritatea socia
lismului față de capitalism, obți- 
nînd tot mai multe succese în 
construirea societății comuniste I 
(Aplauze furtunoase prelungite).

(Text prescurtat) 
ir

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședința 
8 mai a celei de a 7-a sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au început discuțiile pe marginea 

prezentat de N. S. 
„Cu privire la perfec- 

continuă a organizării 
industriei si construc-

raportului 
Hrușciov 
ționarea 
conducerii 
tiilor”.

ci in

Vizita lui K. E. Voroșilov în Indonezia
DJAKARTA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: în seara zilei 
de 7 mai președintele Republicii 
Indonezia, Sukarno, a oferit în 
Palatul Merdeka un banchet ofi
cial în cinstea lui K. E. Voroși
lov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Președintele Sukarno și K.
Voroșilov au rostit cuvintări

★
DJAKARTA 8 (Agerpres). -

TASS
în

K. E.

E.

transmite :
dimineața zilei de 8 mai

Voroșilov, președintele

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., împreună cu președin
tele Republicii Indonezia, Su
karno, au plecat la Bogor -- 
centru cultural și științific, 
tuat la aproximativ 50 km. 
Djakarta. K. E. Voroșilov a 
lat palatul prezidențial din 
gor, care se află în parcul 
sului și grădina botanică 
Bogor, 
lume.

La 8 și 9 mai K. E. Voroșilov 
va petrece două zile de odihnă 
la reședința din Cipanas a 
ședintelui Sukarno.

si 
de 

vizi- 
Bo- 

ora- 
din 

renumită în întreaga

întimpinarea 
Festivalului

Pregătiri...

nre

Delegația parlamentară romînă îotîmpinată 
cu căldură in

ȘANHAI 8 — Corespondentul 
Agerpres transmite: Toate zia
rele apărute la Șanhai publică 
fotografii ilustrind vizita dele
gației rom ine, reportaje despre 
țara noastră și articole. închina 
te prieteniei dintre China și Rn- 
mînia. In toate întreprinderile și 
instituțiile pe care delegația le 
vizitează ea este intimpinată de 
muncitori, de funcționari, de con
ducere cu o căldură emoționantă 
și sinceră. La marea întreprin
dere textilă mixtă „lunan“ o»«- 
peții au fost întimpinați cu a- 
plaiize de muncitorii și funcțio
narii fabricii precum și de direr __  ___ _______
torul întreprinderii care este șl respectul lor reciproc.torul

R. P. Chineză 
fostul ei proprietar. Domnul 
Di-ho, membru al delegației 
dunării Reprezentanților Popu
lari pe întreaga Chină a vizitai 
recent Romînia.

La 7 mai delegația Marii Adu
nări Naționale a participat la un 
spectacol de operă la care au fost 
invitați și membrii delegației ro- 
mîne de Cruce Roșie, specialiștii 
romîni care lucrează la Șannai 
și studenții romîni care studiază 
aici la diferite facultăți.

Vizita delegației Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. în China 
adînccște și mai mult în inima 
celor două popoare dragostea și

Teroare polițienească in Iordania
CAIRO 8 (Agerpres). — Potri

vit știrilor sosite din Amman, în 
Iordania continuă teroarea poli
țienească împotriva patrioților. 
Agenția M.E.N. relatează că nu
mărul celor arestați trece de 
3.000. Totodată organele poliție
nești și militare organizează per
cheziții la Ramalah și în alte 
orașe iordaniene. Patrule înar
mate opresc pe șosele automobi
lele căutînd „suspecți”.

Se anunță de asemenea că gu
vernul concediază funcționarii

Goa
4.

8 _
8 Moscova _____
8 permanente a Comitetului ir. 
îl ternațional de pregătire a ce 
8 lui de al Vl-lea Festival Mori 
îl dial al Tineretului și Studer 
ll ții or pentru Pace și Prietenii 
8 La ședința Comisiei perma 
ll nente participă reprezentanți 
ll comitetelor naționale de pre 
J gătire a celui de al Vl-le 
J Festival și ai organizațiilo 
(j de tineret din Argentina, Bui 
(! gnria, Marea Britanie, Ungă 
“ ria. CHajiria P D GprmnnA

ll
« 
X

La 7 mai s-a deschis l 
ședința Comisii

ria. Olanda, R.D. Germani 
Grecia, ~ 
India,
Cuba, __  ,
U.R.S.S., R.F. Germană, Fin 

S landa. Franța, Suedia, precun 
J și reprezentanți ai Federație

Mondiale a Tineretului De

Danemarca, Egipt 
/talia, R.P. Chineză

Polonia, Romlnic

5 Mondiale a Tineretului De 
, mocrat și ai Uniunii Interna
5 tionale a Studenfilor. Printn 
i participanjil la ședință s< 
» află Anton Brilakis. membri 
» al parlamentului Greciei, Bru

ft
no Bernini, președinteh 

.. F.M.T.D.-ului, dr. Mohamec 
îl Abdel Halek Allam, directa 
ll rul tehnic al Consiliului su 
8 vrem pentru problemele tine 
" retului și sportului din Egipt

Jiri Pelikan, președinteh 
UJ'S., și alți reprezentanți q 
diferitelor organizații de ti 
neret și studențești.

publici care nu aprobă politica 
actualului guvern.

France Presse relatează că re
gele Hussein a concediat aproa
pe pe toți funcționarii de la pa
lat, deoarece a descoperit că 
„sînt partizani ai lui Nabulsi”.

Ziarul „Aș Saab” subliniază că 
guvernul iordanian a hotărît să 
trimită în judecata tribunalului 
militar pe foștii șefi ai marelui 
stat major al armatei iordaniene 
— generalii Abu Nuvar și El- 
Hiari, sub acuzarea de „înaltă 
trădare4’.

Se întărește prietenia polonc-cehoslovacă
PRAGA 8 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, la 7 mai a 
fost semnată la Praga Declarația 
comună cehoslovacă-polonă cu 
privire la rezultatele tratativelor 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale celor două țări.

In declarație se arată că cola
borarea dintre cele două popoare 
frățești se dezvoltă cu succes și 
aduce un folos din ce în ce mai 
mare celor două țări.

Deosebită îngrijorare provoacă 
în Cehoslovacia și Polonia situa
ția din Germania occidentală, al 
cărei teritoriu se transformă în 
principala bază atomică a NATO 
în Europa centrală.

Cele două părți consideră, se 
subliniază în declarație, că în le
gătură cu remilitarizarea tot mai 
intensă ă R. F. Germane în ca
drul pactului Nord-Atlantic este 
necesar să se intensifice în mod 
deosebit vigilența și că în aceste 
condiții Tratatul de la Varșovia 
este arma cea mai eficace pentru 
apărarea suveranității și indepen
denței statelor socialiste.

Totuși, cele două guverne, vor 
sprijini și pe viitor în mod con
secvent ideea creării unui sistem 
de securitate colectivă.

Cele două guverne declară că 
sprijină pe deplin guvernul revo
luționar muncitoresc-țărănesc un
gar și poporul ungar condus de 
P.M.S.U.

Cele două părți subliniază că 
în lupta pentru menținerea păcii 
popoarele Asiei și Africii au un 
rol din ce în ce mai mare.

In declarație se subliniază că 
Cehoslovacia și R. P. Polonă sînt 
vital interesate în întărirea prie
teniei și colaborării între țările so
cialiste egale în drepturi și suve
rane, în întărirea unității lagăru
lui socialismului pe baza ajutoru
lui mutual și colaborării frățești, 
pe baza principiilor internaționa
lismului proletar.

In continuarea declarației se 
subliniază importanța prieteniei 
polono-cehoslovace care se întă
rește mereu atît în interesul celor 
două țări cît și al întregului la
găr socialist.
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ll apară ziarul
j organ al Comitetului Mongol 
I) de pregătire a celui de.al 
ll Vl-lea Festival Mondial al Ti- 
ll neretului și Studenților. Zia- 
| rul publică informații despre 
o pregătirile din 
ll pentru această 
J tineretului. Se 
j semenea că din
2 pleca la Moscova 200 de ti
ll neri și tinere printre care

etntăreți, dansatori, muzicie-
jj ni, sportivi.
llj Hă ft-

500 de delegați 
japonezi

în Japonia sînt pe terminați 
pregătirile în vederea celui de 
al Vl-lea Festival Mondial ai 
Tineretului și Studenților de 
la Moscova. La ședința Co
mitetului japonez pentru pre
gătirea Festivalului care a 
avut loc la 7 mai, s-a stabilii 
numărul definitiv al membri 
lor delegației japoneze de ti
neret.

După cum a anunțat la o 
conferință de presă președin
tele Comitetului, la Moscova 
In afară de sportivi vor pleca 
500 de tineri și tinere, repre- 
zentlnd tineretul orășenesc și 
sătesc din țară.

Un ziar special 
in limba mongolă

La Ulan Bator a început să 
.festival- —

diferite firi 
sărbătoare a 
anunță de a- 
Mongolia vor
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AVERTISMENT!
Cunoscutul savant american Linus 

Pauling, laureat al Premiului 
Nobel, a declarat de curtnd că 
experiențele cu bombe cu hidro
gen prevăzute de Anglia ar putea 
provoca 1.000 de cazuri mortale 
de leucemie în lumea întreagă. 
Dacă toate experiențele nucleare 
nu vor fi interzise — a subliniat 
el — viitoarea generație va aduce 
pe lume 200.000 de copii idioți 
mai mult.

Se cer oare cunoștințe deosebite 
de matematică pentru un aseme
nea calcul ? Nu! Se cere în primul 
rînd un puternic simț al realității. 
Cei ce l-au pierdut — adversarii 
interzicerii experiențelor 
din Anglia sau alte țări 
tale — încăpățînîndu-se 
dinea lor, nu vor putea 
viitor decît cel prevăzut
calcul. Radioactivitatea nu-și alege 
victimele...

nucleare 
occiden- 
tn atitu- 
avea alt 
de acest

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 mai, N. 
A. Bulganin, președintele Consi
liului de miniștri al U.R.S.S., și 
G. K. Jukov, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., au primit la Krem
lin delegația guvernamentală ira
niană pentru problemele de fron
tieră, în frunte cu generalul de 
corp de armată senatorul A. Dja- 
hanbani, care 
Sovietică.

a sosit in Uniunea

¥
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 mai 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C C. al P.C.U.S., a primit dele
gația de ziariști chinezi, în frun
te cu Siui Cijen-cen, care vizi
tează Uniunea Sovietică, precum 
și corespondenții permanenți la 
Moscova ai ziarului „Jenminji- 
bao“ și agenției China Nouă.

Convorbirea a durat aproxi
mativ două ore.

★ 4
La Șanhai s-a deschis o expo

ziție romînească intitulată „Ro- 
mînia pe drumul construirii so
cialismului” expoziție care a fost 
prezentată și la Pekin.

Cind doi se ceartă...
ambasadă în flăcări I DinO 

cauza unui incendiu obișnuit ? 
Nici de cum. După ce Nicaragua 
și-a trimis trupele sale să inva
deze Hondurasul sub pretextul 
unor revendicări teritoriale asu
pra acestuia, ambasada Hondura
sului de la Managua a fost in
cendiată de un grup de nicara- 
guezi.

Poftele statului Nicaragua de 
a-și mări teritoriul pe seama 
Hondurasului nu sînt de loc în
tâmplătoare. Ele au fost încura
jate și sprijinite neîndoielnic de 
Departamentul de Stat al S U.A. 
care și-a dat în mod tacit consim- 
țămîntul. Așa se face că cercurile 
oficiale americane, care chipurile 
nu se „amestecă*4 în afacerile in
terne ale altor state au refuzat 
să se pronunțe asupra conflictu
lui dintre cele două țări ale Ame- 
ricii Centrale, cu toate că teri 
toriul disputat a fost încă din 
1907 atribuit Hondurasului. Acea-

„EDUCAȚIE“ OCCIDENTALĂ
Sub influența Comics-urilor, școlarii 
americani se dedau la acte de huliga
nism contra profesorilor.

Tn Germania occidentală. In școli se 
fac exercifii cu caracter paramilitar.

Ssstii! Joe se pregătește pentru examene!!! — Șl... pentru că ați învățat puțin să scriți și 
să citiți, vă voi arăta azi minuirea grenadei!

Desene de: N. CLAUDIU
RI-DACIIA Șl ADMINISIRAIIA București Ptat« ..Sctoteil’. Tel. 7.60.10. Sect»* scrisori Tel. 76691 TIPARUL Combmetul Poligrafic MCis» Sdnteil I V. Steltn

stă bine cunoscută „imparțialita
te" americană trebuie pusă in le
gătură cu faptul că in regiunea 
Mocoron, pentru care s-au dat 
luptele se află zăcăminte de pe
trol pe care le prospectează ac
tualmente societăți petrolifere din 
S.U.A. De asemenea, mai trebuie 
avută în vedere intenția cercurilor 
politice de la Washington de a 
construi un canal pe teritoriul 
Nicaragua, care să unească Ocea
nul Pacific cu Oceanul Atlantic.

Atenția deosebită pe care 
S.U.A. o acordă statului Nica
ragua față de celelalte țări ale 
Americli Centrale sau de Sud, 
nu se datorește unei simple pre
ferințe ci, unei strinse dependen
țe consfințită prin tratatul In. 
cheiat în 1954 între cele două țări 
și care oferă nenumărate avan
taje pentru S.U.A.

Pe de altă parte Nicaragua 
este cea mai puternică din punct 
de vedere militar intre țările 
Americii Centrale, ca urmare a 
faptului că — așa după cum re. 
cunoștea chiar ziarul american 
„Christian Science Monitor" — i 
s-a livrat de către S U.A. o im
portantă cantitate de material 
de război.

Bazîndu-se pe această forță mi-

litară de care vecinii săi nu dis 
pun, guvernul Somoza din Nica 
ragua a încercat de multe ori s 
tulbure pacea in America Centrat 
amestecindu-se in treburile inter 
ne ale (arilor vecine.

De abia s-a anunțat că ostili 
tățile dintre Nicaragua și Hon 
duras au încetat (ce-i drept pro 
vizoriu), și, iată că mărfi tru 
peie nicaraguiene au violat ar 
miștifiul recent încheiat, invadini 
teritoriul Hondurasului, de asti 
dată in regiunea Cifuentes. Si 
pare că Departamentul de Sta 
al S.U.A. nu vrea să fie acuza 
de infidelitate fafă de cunoscutu 
dicton „divide et impera".

Conflictul armat dintre Nica 
ragua și Honduras amintește di 
evenimentele petrecute în Oua 
temala, unde prin torta armeloi 
a fost înlocuit regimul legal ci 
dictatura militară a lui Castilir 
Armas (omul americanilor) sar 
de agresiunea împotriva stateloi 
San Salvador și Costa Rîca.

Deși 
ricane 
narea 
dintre 
acesta 
zolvat ... ____ , . .............. .
va decide. E doar al treilea...

D GHEORGHIU

Conferință de presă la Minitteiul Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare

BUDAPESTA 8. — Corespon- mică a Ungariei, 
dentul Agerpres transmite: La ------
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare a fost organizată o 
conferință de presă, la care au 
participat reprezentanți ai presei 
ungare și străine. La această con
ferință de presă, Laszlo Gyaros, 
șeful Serviciului de presă din Mi
nisterul Afacerilor Externe, a 
răspuns la întrebările unor ziariști 
străini.

Vorbind despre situația econo-

Organizația statelor ame- 
n-a avut succes in apla- 
definitivă a conflictului 
Nicaragua și Honduras, 
va fi pină la urmă re- 

din culise ; Washingtonul

„ .... Gyaros a co
municat partu.ipanțilr,r la confe
rința de presă ca guvernul revo
luționar muncitoresc-țărănesc un
gar elaborează un plan trienal de 
dezvoltare a economiei naționale, 
care va fi supus discuției publice.

" ' ' pe cores-
in prima 
va avea 
cnnferin- 
Muncito-

L. Gyaros a informat 
pondenții de presă că 
jumătate a lunii iunie 
loc la Budapesta prima 
fă pe (ară a Partidului 
resc Socialist Ungar.
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