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ARMATA PĂCII 
și securității popoarelor fig

a 23 februarie, popoare- General-locotenent pra celor 14 state interven-
le Uniunii Sovietice, ționiste și asupra forțelor
ale țărilor de democrație Ion TutOVSOnU contrarevoluționare alb-
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populară și oamenii mun
cii din lumea întreagă săr
bătoresc cu entuziasm cea 
de a 40-a aniversare a Armatei Sovie- 
tice, armata primului stat al muncito.

I rilor și țăranilor eliberați de sub ju- 
ii gul exploatării capitaliste și moșierești. 

,l||| De-a lungul celor 40 de ani de exis- 
’****"-*"*’" tență, Forțele Armate ale U. R. S. S., 

făurite în focul Revoluției din Octombrie de către 
P.C.U.S., în frunte cu marele Lenin, au parcurs un 
drum eroic de luptă, acoperindu-și drapelele cu glo
ria unor victorii nemuritoare. întreaga istorie a 
Armatei Sovietice reprezintă un exemplu strălucit 
de slujire cu abnegație a patriei, a poporului, a cau
zei mărețe a comunismului.

★
Victoria Marii Revoluții din Octombrie a provo

cat ura înverșunată a contrarevoluției interne și a 
imperialiștilor străini care doreau să nimicească tî- 
nărui stat sovietic.

Clasele exploatatoare doborîte de revoluție, parti
dele cadeților, menșevicilor, socialiștilor revoluțio
nari, anarhiștilor, înfrînte în lupta din octombrie, 
s-au unit cu imperialiștii străini care au întreprins 
intervenția militară împotriva Republicii Sovietice. 
A început astfel războiul civil.

Detașamentele gărzii roșii, care din octombrie 1917 
și pînă în februarie 1918 constituiseră principala 
forță armată în lupta pentru puterea sovietică, nu 
mai puteau asigura apărarea republicii împotriva 
trupelor intervenționiste, care erau mult mai nume
roase și puternic înarmate. Pentru a respinge atacul 
furibund al dușmanilor din afară și dinăuntru și 
pentru a salva patria socialistă de primejdia care o 
amenința, gărzile roșii trebuiau transformate într-o 
armată regulată, puternică, bine înzestrată și disci
plinată. Făurirea unei astfel de armate era o pro
blemă grea, deoarece ea trebuia creată chiar în cursul 
războiului dus împotriva intervenționiștilor străini 
și a gardiștilor albi.

La 28 ianuarie 1918, V. I. Lenin a semnat decre
tul cu' privire la organizarea Armatei Roșii munci- 
torești-țărănești, iar ia 14 februarie 1918, decretul 
cu privire la crearea flotei muncitorești-țărănești. 
Astfel a luat ființă, pentru prima dată în istoria 
omenirii, o armată de tip nou, a muncitorilor și ță
ranilor eliberați de exploatare.

Primul dușman extern împotrivă căruia a fost ne
voită să intre în luptă Armata Roșie a fost Germa
nia imperialistă, care urmărea să nimicească tînărul 
stat sovietic. Pe căile de acces spre Pctrograd, inima 
revoluției proletare din Rusia, primele unități ale 
Armatei Roșii, puține ca număr, slab înarmate, dar 
puternice prin înflăcărarea lor revoluționară, au 
zdrobit trupele imperialismului german la Narva și 
Pskov, la 23 februarie 1918. Această zi memorabilă 
a devenit ziua de naștere a Armatei Sovietice.

Timp de aproape trei ani, Armata Sovietică a 
fost nevoită să lupte pentru a respinge atacurile ce
lor 14 state intervenționiste și ale contrarevoluției 
interne care amenințau existența Republicii Sovietice. 
Armata Sovietică a nimicit pe intervenționiști în 
toate sectoarele de luptă : pe frontul de est și la 
Țarițîn, lîngă Petrograd și Kiev, la Voronej și Orei, 
pe Don și în Siberia.

în numele triumfului comunismului s-au acoperit 
de glorie nemuritoare diviziile lui Ceapaev și Sciors, 
trupele de sub comanda lui Frunze, Voroșilov și Bu- 
dionnîi. Victoria obținută de Armata Sovietică asu-

gardiste a scos în evidență
— •— atît capacitatea de luptă și

puterea de rezistență a 
popoarelor sovietice, cît și hotărîrea lor fermă de a 
merge pe calea socialismului.

Trecînd Ia construcția pașnică, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice nu a uitat nici o clipă că țările 
imperialiste vor mai încerca să atace statul sovietic 
și de aceea a luat măsuri pentru ridicarea capacității 
de apărare a țării și pentru întărirea continuă a Ar
matei Sovietice.

îndeplinirea cu succes a planului de industriali
zare a U.R.S.S. a creat condiții nu numai pentru 
dezvoltarea multilaterală a economiei și ridicarea 
bunăstării popoarelor sovietice, ci și pentru înzestra
rea armatei cu tot ceea ce îi era necesar pentru a 
da riposta cuvenită oricărui agresor. Transformarea 
socialistă a agriculturii, lichidarea claselor exploata
toare. rezolvarea justă a problemei naționale și în
făptuirea revoluției culturale au contribuit de ase
menea la întărirea Armatei Sovietice. în anii con
strucției pașnice s-a întărit unitatea moral-politică și 
s-a dezvoltat prietenia popoarelor sovietice, s-a ridi
cat la un nivel și mai înalt patriotismul oamenilor 
sovietici. Toate acestea au constituit surse de forță 
inepuizabilă și pentru armata statului socialist.

Continua întărire a Armatei Sovietice a constituit 
un sever avertisment față de încercările imperialiști
lor de a dezlănțui un nou război antisovietic. Pro
vocările și atacurile imperialiștilor în raionul lacului 
Hasan, pe rîul Halhin-Gol și alte incursiuni au fost 
respinse cu succes de către trupele sovietice.

Armata Sovietică și-a demonstrat însă întreaga sa 
forță în cel de-al doilea război mondial. Deși Germa
nia hitleristă a avut la dispoziție resursele econo
mice ale aproape întregii Europe (un teritoriu de 5 
milioane kilometri pătrați, populat de 290 milioane 
de oameni, eu o producție anuală de 45 milioane 
tone oțel și 400 milioane tone cărbune), deși sute de 
uzine militare lucrau pentru armata germană, vic
toria a fost de partea Armatei'Sovietice, a țării so
cialismului.

Victoria Armatei Sovietice în cel de-al doilea 
război mondial a demonstrat lumii întregi trăinicia 
statului socialișt, forța sistemului său economic și 
politic, înaltul patriotism al popoarelor sovietice. 
Ea a confirmat în mod strălucit faptul că Armata 
Sovietică este cea mai puternică armată a zilelor 
noastre, o armată de neînvins.

Unul dintre cele mai însemnate izvoare ale tăriei 
Armatei Sovietice a fost și este conducerea ei de că
tre partidul comunist. înființată și făurită de P.C.U.S. 
sub îndrumarea directă a lui V. I. Lenin, Armata 
Sovietică a simțit mereu grija partidului pentru în
tărirea capacității ei de luptă, pentru ridicarea mă
iestriei militare, a conștiinței politice a militarilor, 
pentru creșterea de cadre militare instruite și înar
mate cu știința și arta militară cea mai înaintată.

în anii războiului, P.C.U.S. a fost mobilizatorul 
și organizatorul întregului popor sovietic și al arma
tei sale în lupta pentru înfrîngerca agresorilor și 
dobîndirea victoriei. Munca organizatorică a parti
dului comunist a unit într-un tot și a îndreptat spre
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Adunarea icsflvâ
consacrată aniversării
Armatei Sovietice

Vizitele delegației

CANDIDAȚII 
orașului Codlea
Zilele trecute călătoream către 

Codlea. Am pornit de la Orașul 
Stalin cu un autobus Skoda. Era 
într-o după amiază primăvăratecă 
din acest februarie. Priveam pe 
fereastra autobusului și deodată 
am devenit atent la o discuție.

— O să ai destule surprize, fii 
fără grijă losif.

— Ai putea să-mi mai poves
tești ceva... să nu par așa novice.

Amîndoi începură să rîdă în 
hohote. De bună scamă, mi-aru 
zis eu, losif n-a mai fost de mult 
prin Codlea.

Intre timp cei doi reluară dis
cuția.

— Știi, cam în urmă cu doi ani 
Codlea a fost declarat oraș..

— Asta știu...
— O să-ți fie greu să recu

noști acum vechiul centru comu
nal Codlea, care avea o singură 
făbricuță de cherestea. Astăzi sint 
8 unități ale industriei lemnului. 
Una dintre ele, „Măgura Codlei“ 
este cunoscută în toată țara da
torită mobilei executate de meș
terii fabricii. In cîțiva ani s-a ri
dicat o fabrică nouă, „Colorom". 
Avem un centru mecanic înzes
trat cu un mare parc de mașini. 
Ai să intîlnești în oraș construcții 
edilitare la care pe vremuri nici 
nu ne puteam gîndi. Este vorba 
de locuințele muncitorilor de la 
centrul mecanic (numai anul tre
cut Ic-au fost date în folosință 
două mari blocuri), ale celor de 
la „Măgura Codlei“, — apoi clu
buri noi la „Colorom“ și „Măgu
ra Codlei“, o casă de cultură cu 
activitate zilnică ; aici se pune în 
scenă acum, piesa „Masca lui Nep- 
tun“. Și să nu te mire, dar în 
Codlea există azi un liceu cu 11 
clase, 2 școli profesionale, un 
spital, o policlinică. Tu poale-i 
mai ții minte pe cei cîțiva me
diei particulari care-ți luau pînă 
și ultimul sfanț. A, da, era să uit. 
Te știu un mare amator de sport. 
Ei bine, acum avem o arenă fai
nă de tot. Cu tribune pentru 5000 
de spectatori, cu pistă de atle
tism, groapă de sărituri etc. Uite 
c-am ajuns. Restul ai să vezi tu.

Au coborît în grabă, și-au 
strîns mîinile, după ce au stabilit 
o nouă întilnire. Cum nu se face

V. RANGA
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* Adunări sărbătorești în Capitală * Ștefan 
Lungu despre realizările din raionul 

„Grivița Roșie“ * Perspective înfloritoare 
pentru Capitala țării

Noul edificiu cultural al raionu
lui „Grivița Roșie“ cinematogra
ful „înfrățirea între popoare“ a 
cunoscut sîmbătă seara animația 
adunărilor sărbătorești.

Locatarii blocurilor muncito
rești, precum și alți cetățeni din 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 383 — ceferiști, mun
citori de la întreprinderea „Bo- 
leslaw Bierut“, fabrica de medi
camente „Tableta“, filatura „Da
cia", intelectuali, pensionari și 
gospodine — s-au întrunit în
tr-un miting consacrat apropiate
lor alegeri de deputați în sfatu
rile populare.

A luat cuvîntul Eroul Muncii 
Socialiste, mecanicul de locomo
tivă Ștefan Lungu. candidatul a- 
cestei circumscripții. Arătînd că 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare constituie un prilej de 
trecere în revistă a succeselor ob
ținute de oamenii muncii din pa
tria noastră sub conducerea par
tidului, vorbitorul a înfățișat pre
facerile însemnate care au avut 
loc și în acest cartier al Capita
lei. Astăzi — a spus Eroul Mun
cii Socialiste Ștefan Lungu — 
„Grivița Roșie“ a devenit un car
tier demn de capitala unei țări 
care construiește socialismul. Cu 
sprijinul larg al cetățenilor, suc
cese importante au fost obținute 
și în circumscripția electorală 
orășenească nr. 383, unde s-a exe
cutat un important volum de lu
crări edilitare și gospodărești ca 
pavaje, electrificări, extinderea 
rețelei de apă etc. Iată pentru ce 
locuitorii din raionul „Grivița 
Roșie“ în rîndul cărora se nu
mără și cetățenii circumscripției 
noastre electorale, consideră ziua 
de 2 martie ca o mare sărbătoare 
ca un punct de plecare spre noi 
succese.

In cadrul mitingului au luat 
de asemenea cuvîntul numeroși 
cetățeni din cartier care au vor
bit cu mîndrie despre viața lor 
nouă, despre hotărîrea de a-și 
da la 2 martie votul lor candida- 
ților F.D.P.

★

Sute de cetățeni din circum
scripția electorală orășenească nr. 
222 din raionul „Nicolae Bălcescu“ 
au luat parte, sîmbătă după-amiazi

la mitingul electoral organizat în 
sala de festivități a uzinelor „Ki- 
rov" in întîmpinarea alegerii de 
deputați în sfaturile populare.

Cu acest prilej cetățenii au tre
cut din nou în revistă realizările 
obținute în anii puterii populare, 
manifestîndu-și hotărîrea de a 
sprijini și în viitor sfaturile 
populare în acțiunile gospodărești 
și de ridicare economică a raionu
lui „N. Bălcescu“.

Tov. tosile Amzoiu, directorul 
uzinelor „Kirov“ candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală 
orășenească nr. 222 o înfățișat li
nele din înfăptuirile obținute de 
sfaturile populare cu sprijinul 
cetățenilor Capitalei. In ultimii 
ani Bucureștiul a devenit mai fru
mos prin noile sale construcții 
care adăpostesc numeroase insti
tuții social-culturale, prin noi lo
cuințe pentru oamenii muncii ca 
și prin crearea de numeroase 
parcuri, grădini și spații verzi.

Vorbitorul a arătat apoi unele 
perspective ale gospodăririi Capi
talei : noi construcții de locuințe, 
așezăminte de cultură, spitale, 
magazine și altele.

Telegramă
Excelenței sale 

Domnului 
GAMAL ABDEL NASSER 

Președintele 
Republicii Arabe Unite 

Cairo

Rog pe Excelența Voastră să 
primească din partea Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, precum și 
din partea mea personal, cordiale 
și sincere urări de succes în 
înalta funcțiune de Președinte al 
Republicii Arabe Unite în care 
ați fost ales.

îmi exprim totodată convin
gerea că relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între po
poarele țărilor noastre se vor 
dezvolta pe mai departe în folo
sul reciproc și al păcii și secu
rității internaționale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne

Sîmbătă după-amiază a avut 
loc în sala Ateneului R.P.R. adu
narea festivă organizată de Mi
nisterul Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne și Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Armatei Sovie
tice.

In loja oficială au luat loc to
varășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușcscu, Alexandru Mo- 
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Ion Gh. Maurer. Vladimir 
Gheorghiu.

De asemenea au luat loc mem
brii delegației guvernamentale și 
de partid a R. P. Ungare, oaspeți 
ai țării noastre, tovarășii : Kadar 
Janos, Apro Antal, Kallai Gyula, 
Szirmai Istvan, Neineth Karoly, Se
beș lstvan și Keleti Ferenc.

in prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Chivu Stoica, general de 
armată Emil Bodnăraș, general co
lonel Alexandru Drăghici, general 
colonel Leontin Sălăjan, general 
colonel N. P. Puhov, Ianoș Faze- 
kaș, Atanase Joja, general maior 
1. P. Juravlev, atașatul militar, na
val și al aerului al Uniunii Sovie
tice la București, Anton Moisescu, 
Gh. Stoica, acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, Florian Dănălachc, ge
neral locotenent Floca Arhip, ge
neral de armată în rezervă Vasilc 
Atanasiu, general locotenent în re
zervă Dumitru Dămăceanu, general 
maior Ion Gheorghe, general maior 
Stelian Tîrcă, scriitorul Cicerone 
Theodorescu, Adriana Junghiatu, 
fruntașă în producție de la uzine
le chimice romîne .si Nicolșe Bur- 
dușan, fruntaș în producție de la 
uzinele „Republica“.

La adunarea festivă au luat par
te V. F. Nikolaev, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București precum și ata
șați militari de pe lingă unele mi
siuni diplomatice la București.

în sală erau prezenți membri ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, membri 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai organi
zațiilor obștești, numeroși generali 
și ofițeri superiori, activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, oameni de știință și cul
tură, fruntași în muncă din între
prinderile și instituțiile capitalei, 
ziariști.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de acad. prof. P. Constantinescu- 
lași, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U .S.

Despre cea de-a 40-a aniversare 
a Armatei Sovietice a vorbit tova
rășul general colonel Leontin Sălă
jan, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., minis
trul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri prin puternice 
aplauze. Cei prezenți au manifes

tat călduros pentru puternica și 
glorioasa Armată Sovietică, scut 
de nădejde al cuceririlor și înfăp
tuirilor oamenilor sovietici, apără
toare credincioasă a păcii și liber
tății popoarelor, pentru indestruc
tibila prietenie și colaborare fră
țească a țărilor lagărului socialist, 
pentru pace în lumea întreagă.

După adunarea festivă a fost 
prezentat un program artistic sus
ținut de Muzica reprezentativă a 
armatei cu concursul unor soliști 
de la Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. și Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.
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Cuvîntarea tovarășului
Leontin Sălăjan

Telegramă
Tovarășului Rodion 

lakovlevici Malinovski, 
ministru! Apărării 

al U. R. S. S.
Scumpe tovarășe ministru,
Cu prilejul celei de-a 40-a a- 

niversări a glorioaselor Forțe 
Armate și Forțe Maritime Mili
tare ale U.R.S.S., în numele mi
litarilor Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne și al 
meu personal, vă transmit dum
neavoastră și întregului personal 
al Armatei Sovietice — scumpi 
tovarăși de luptă — sincere fe
licitări și un fierbinte salut fră
țesc.

Poporul romîn, alături de în
treaga omenire progresistă, nu 
va uita niciodată rolul eliberator 
al Uniunii Sovietice și Forțelor 
sale Armate. în lupta împotriva 
barbariei fasciste.

Comunitatea de idei și țeluri 
a țărilor noastre, apărarea cau
zei socialismului și păcii, fac să 
se dezvolte continuu prietenia și 
frăția de arme romîno-sovielică, 
cimentată prin sîngeie vărsat de 
ostașii romini și sovietici pe cîm- 
purile de luptă împotriva cotro
pitorilor hitleriști.

Luînd parte cu bucurie la săr
bătorirea celei de-a 40-a aniver
sări a glorioasei Armate Sovie
tice eliberatoare, militarii Arma
tei Populare Romîne, urează mi
litarilor sovietici noi și importan
te succese in întărirea continuă a 
capacității de luptă a Armatei și 
Flotei Sovietice, strajă de neclin
tit a păcii și libertății popoare
lor.

Ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R.

general colonel
LEONTIN SALAJAn

Economisesc cu
ORAȘUL STALIN (prin te

lefon). —
Tinerii metalurgiști de Ia 

uzinele „Steagul Roșu“, 
„Ernst Thälmann" și „Strun
gul“ din Orașul Stalin au 
răspuns chemării tinerilor re- 
șițeni pentru economisirea 
metalului, prin angajamente 

valoroase.
Constructorii de autocami

oane s-au angajat ca pînă la 
sfirșitul anului să economi
sească 341 tone metal, redu-

grijă metalul 
cînd pierderile la prelucrarea 
laminatelor, reducind deșeuri- 
Ie la strunjirea metalelor și 
prin alte măsuri.

Cei de Ia uzinele de trac
toare vor face economii în 
valoare de 810.000 Iei prin re
vizuirea consumurilor de fon
tă etc.

Tot pină la sfirșitul anului, 
tinerii de la uzinele „Strun
gul“ se angajează să econo
misească 80 tone metal.

guvernamentale și de partid 
a R. P. UngareIa uzinele „23 August“ și „Republica“

Oaspeți dragi la uzinele „23 August" din Capitală

Membrii delegației guverna- 
rnenta.e și de partid a 'Republi
cii Populare Ungare, tovarășii 
Kadar Janos, Apro Anta), Kallai 
Gyula, Szirmai Istvan, Nemeth 
Karoly, Sebeș Istvan, Keleti Fe
renc și persoanele care-i însoțesc 
au făcut sîmbătă la amiază o 
vizită la uzinele „23 August“ și 
„Republica“ din Capitală.

in cursul vizitei membrii de
legației au fost însoțiți de tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, precum și de Ion 
Popescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. P. Ungară.

Muncitorii celor două mari u- 
zirie, bucuroși de vizita, oaspeți
lor dragi s-ah pregătit :să-i;iîn- 
tîmpine sărbătorește pe 'solii po
porului frate maghiar. La poartă, 
pe marile hale, .în ateliere, -pe 
mașini, peste tot erau așezate 
steaguri tricolore maghiare ' și 
romîriești. Pe mari pancarde e- 
rau scrise urări . închinate 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
popoarele romîn și maghiar u- 
nite în marea familie a țărilor 
socialiste, ■ '

Cînd coloana de mașini ce 
aduceau pe oaspeți a sosit la u-

zinele „23. Augusț“'în întîmping- 
rea lor se aflau tovarășii Florian 
Dănălachc, prim secretar a!' Co
mitetului Orășenesc București 
al P.M.R., Carol Loncear iși 
Ayrel B.ozgan, a-djuncți ai minis
trului Industriei Grele și Mâței 
Nicolae, prim-secretar al Comi
tetului de partid al raionului „23 
August" și un mare număr de 
muncitori care, au -aclamat în
delung pe conducătorii de partid 
și de stat maghiari și romini. Tn 
numele muncitorilor, tov. C. Pu-

(Continuare în pag. 2-a)

începerea convorbirilor 
între delegațiile guvernamentale 

și de partid romînă și ungară
La 22 februarie au început la Consiliul de Mini ștri al R.P. Romîne convorbirile între delegația 

guvernului R. P Romîne și a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și delegația Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar și a Comitetului Central al Partidului Muncito- 
resc Socia.ist Ungar.
i • DDi,n,.par,teaIon\în* ’a convorbiri participă tovarășii; Gheorghe Gheorghiu-Dej, membru al Birou- 
UI Pchtic ai C.C. al P.M.R., prim-secretar al C.C. al P.M.R., membru al Prezidiului Marii Adunări 

e,DCJ"Vn S-f>'Ca' me.mbru ai.Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Bo-rila, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nico.ae Ceaușescu membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M R , 
Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu membru al C.C. al P.M.R., ministrul Afacerilor Externe și Paul Niculescu- 
ABzil membr11 al C.C. al P.M.R., .prim adjunct al Direcției de propagandă și cultură a C.C. al P.M.R« 
Asistă Ion Popescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R. P. Ungară.

Din partea ungară la convorbiri participă tovarășii: Kadar Janos, membru al Biroului Politic, prim 
se^e*af, aI ~.C. al P.M.S.U. ministru de stat, Apro Antal, membru al Biroului Politic al C.C. al 

' *'S' pr'm-vIlc,ePf.e?ed'nte a' Consiliului de Miniștri, Kallai Gyula, membru al Biroului Politic, se- 
vraenarmpLh-?’ ? r tr“ ,d<; Staî- pre?edin,e al Frontului Popular Patriotic, Szirmai Ist-
Kar'n’v mpmhr. r P^d^c’ ,?,ef“1 Se(ltiei dc a?itatie Pr°Pagandă a C.C. al P.M.S.U., Nemeth 
Karo.y, membru al C.C. al P.M.S.U., secretarul comitetului județean de partid Csongrad, Sebeș Ist- 
van locțiitorul ministrului Afacerilor Externe, Keleti Ferenc, ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Ungare in R. P. Romînă. ■? k h

Intr-o atmosferă ccrdială și prietenească cele două delegații au făcut un schimb de informații șî 
au discutat probieme ce interesează ambele părți. 1 ’

Convorbirile continuă.

Membrii delegațiilor 'guvernamentale șt de partid romînă șl ungară în timpul convorbirilor,

Nico.ae


Munții înălbiț; — prieteni dragi ai tineretului

Armata sovîetică-
ARMATA PĂCII 

și securității popoarelor

Candidații orașului Codlea

(Urmare din pag. l-a)
un țel comun eforturile oamenilor sovietici, subor- 
donînd toate forțele ți mijloacele cauzei zdrobirii 
dușmanului. Organele politice, organizațiile de par
tid și cele comsomoliste din Armata Sovietică au 
dus o muncă uriașă pentru educarea militarilor, în
tărirea ordinei și disciplinei militare.

Comuniștii și comsomoliștii au fost în primele rîn- 
duri ale Armatei Sovietice, dînd dovadă întotdeauna 
de admirabilele însușiri cum sînt : curajul și erois
mul, vitejia și neînfricarea în lupta împotriva duș
manului.

Numai în primele cinei luni de război, organizația 
de partid din Moscova a trimis în armată peste 100 
de mii de comuniști. Aproape 60% din membrii or
ganizației comsomoliste din Moscova au plecat pe 
front, iar 500 de mii de locuitori ai Moscovei, însu
flețiți de bolșevici, au muncit la construirea siste
mului de apărare a orașului. Sub Conducerea 
P.C.U.S., în regiunile cotropite vremelnic de către 
trupele fasciste, s-a dezlănțuit războiul de partizani. 
Detașamentele de partizani au creat condiții insu
portabile pentru dușmani în Bielorusia, Ucraina, Li
tuania și Letonia, în Donbas, la poalele Caucazu- 
lui, în ținutul Smolenskului și în pădurile Briansku- 
lui. Un exemplu măreț de slujire fără preget a pa
triei îl constituie eroicul tineret comsomolist din 
Krasnodon. Sub conducerea partidului comunist, ti
neretul comsomolist din Krasnodon a creat organi
zația clandestină „Tînăra Gardă“, care a dat lovituri 
nimicitoare trupelor fasciste germane.

Faptele de arme săvîrșite de Armata Sovietică în 
Marele Război pentru Apărarea Patriei sînt o măr
turie vie a forței ei, a superiorității armatei de tip 
nou față de armatele statelor burgheze.

Armata Sovietică este o armată cu adevărat popu
lară, armata muncitorilor și a țăranilor eliberați de 
sub exploatarea capitalistă, constructori ai comunis
mului, este armata frăției între popoarele U.R.S.S., 
educată de P.C.U.S. în spiritul respectului față de 
oamenii muncii, în spiritul menținerii și consolidă
rii păcii între țări. Aceste trăsături ale Armatei So
vietice au constituit și constituie unul din izvoarele 
tăriei ei ți al victoriilor obținute în cel de-al doilea 
război mondial.

Ca urmare a luptei încununate de succes a ma
selor muncitoare, conduse de partidele comuniste 
ți muncitorești, popoarele dintr-o serie de țări din 
Europa și Asia, eliberate de sub jugul fascismului 
german și militarismul japonez, s-au desprins din 
sistemul capitalist, pornind pe drumul democrației 
populare. S-a format astfel puternicul lagăr al so
cialismului, care cuprinde astăzi 900 milioane de 
oameni. Existența lagărului socialist, cu uriașul său 
potențial economic și uman, dispunînd de forțe ar
mate de prim rang, constituie cea mai puternică 
stavilă în calea organizatorilor de noi războaie.

Pentru a-și putea desfășura uriașul efort con
structiv, țările socialiste au nevoie de pace și secu
ritate. De aceea. Uniunea Sovietică și celelalte țări 
ale lagărului socialist duc o consecventă politică 
de pace> de colaborare cu toate țările indiferent 
de orînduirea lor socială și de stat. Uniunea So
vietică a făcut în repetate rînduri propuneri con
crete pentru dezarmare și interzicerea armelor a- 
tomice și cu hidrogen. U.R.S.S. a dat ți numeroa
se dovezi concrete ale dorinței sincere de a păți 
pe această cale, reducînd în mai multe rînduri 
efectivele forțelor sale armate, micșorînd cheltuie
lile bugetare destinate scopurilor militare.

Cu totul alta este însă politica puterilor occi
dentale și în primul rînd a Statelor Unite ale A- 
mericii.

Acțiunile lor agresive, care s-au înmulțit în ul
tima vreme, sînt menite să agraveze încordarea in
ternațională, să primejduiască pacea și libertatea 
popoarelor. Evenimentele ce au avut loc în ultimii 
ani în Egipt și Ungaria, remilitarizarea Germaniei 
occidentale, bazele militare agresive americane, care 
se înmulțesc pe zi ce trece, bugetele militare spo
rite, faimoasa doctrină „Dulles-Eisenhower“ cu pri
vire la Orientul apropiat și mijlociu și dislocarea 
de armament atomic american în diferite state eu
ropene și asiatice — dovedesc intențiile agresive 
ale imperialiștilor împotriva popoarelor țărilor 
socialiste.

Cercurile imperialiste îți dau bine seama că uni

tatea popoarelor din țările socialiste, colaborarea 
prietenească dintre ele. constituie una din princi
palele garanții ale păcii, ale construcției socialiste. 
De aceea ei întețesc activitatea subversivă împotriva 
țărilor socialiste și încearcă pe toate căile să scin
deze lagărul socialist, să dezbine popoarele și țări
le noastre. In fața acestor uneltiri dușmănoase ale 
cercurilor imperialiste, țările socialiste, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, fără a slăbi eforturile lor 
pentru a se obține o înțelegere între marile puteri 
în problema dezarmării, iau toate măsurile nece
sare pentru întărirea continuă a capacității lor de 
apărare.

In acest sens, o deosebită însemnătate o are Tra
tatul de la Varșovia, care constituie chezășia inde
pendenței țărilor socialiste, a apărării lor împotri
va uneltirilor agresive ale imperialismului. Trata
tul de la Varșovia constituie o garanție de nădejde 
a securității popoarelor din Europa și a păcii în 
lume.

Politica de pe „poziții de forță“ dusă de parti
zanii războiului atomic nu-și poate atinge scopul. 
Popoarele țărilor socialiste nu pot fi intimidate. 
Ele știu că de strajă muncii lor pașnice stau arma
tele țărilor lagărului socialist, stă în primul rînd 
Armata Sovietică, armata cea mai puternică din 
lume, care, prin grija partidului comunist și a gu
vernului sovietic, își perfecționează necontenit 
măiestria militară. Dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei socialiste, a întregii economii a țării, avîn- 
tul fără precedent al științei și tehnicii în U.R.S.S., 
au făcut posibile complecta mecanizare și motorizare 
a forțelor sale armate, înzestrarea lor cu cea mai 
modernă tehnică de luptă și asigurarea lor cu ca- 
dre de cea mai înaltă calificare. Armata Sovietică 
dispune astăzi de arma nucleară și termonucleară, 
de arma rachetă și aviație cu mare rază de acțiu
ne, cu ajutorul cărora nici un agresor nu va putea 
scăpa fără pedeapsa binemeritată.

„Vedem toate uneltirile dușmanilor — a spus de 
curind N. S. Hrușciov — și luăm măsurile necesare 
pentru ca dușmanii să nu ne ia prin surprindere... 
Nu vrem să facem război, nu intenționăm să ata
căm pe nimeni. Dacă vom fi însă atacați, ne vom 
apăra, și cînd ne vom apăra, atacanților le va li 
greu să se apere“.

Acest avertisment sever își capătă întreaga sa 
greutate prin istoria celor 40 de ani de existență a 
Uniunii Sovietice, prin istoria glorioasă a Armatei 
Sovietice.

Alături de Armata Sovietică stau de strajă in
tereselor independenței și securității popoarelor din 
lagărul socialist, intereselor păcii în lume Armata 
Populară de Eliberare a R.P. Chineze și armatele 
celorlalte țări de democrație populară din Asia și 
Europa, printre care și Forțeîe Armate ale Repu
blicii Populare Romîne.

Poporul romîn nutrește sentimente de adîncă 
dragoste și recunoștință față de glorioasa Armată 
Sovietică. Nu vom uita nicieînd cu cită generozita
te și cu cît eroism și-au vărsat sîngele ostașii so
vietici și, alături de ei ostașii romîni, pentru ca 
țara noastră să fie liberă și independentă. Cu acest 
sînge este pecetluită prietenia veșnică, alianța in
destructibilă, colaborarea atît de rodnică dintre 
poporul romîn și popoarele sovietice.

Concentrîndu-și eforturile în marca operă de 
construire a socialismului, poporul nostru, sub con
ducerea P.M.R., privește cu deplină încredere în 
viitor, conștient de faptul că independența națio
nală, securitatea, marile sale cuceriri socialiste sînt 
chezășuite de alianța cu puternica Uniune Sovie
tică și cu țările surori din uriașul lagăr al socialis
mului. De unitatea și coeziunea mereu mai puter
nică a lagărului socialist se vor lovi și sfărîma 
toate uneltirile dușmanilor păcii și socialismului.

Alături de oamenii muncii din țara noastră, mili
tarii Forțelor noastre Armate sărbătoresc cu entu
ziasm cea de a 40-a aniversare a Armatei Sovietice, 
învățînd necontenit din tezaurul experienței ei de 
luptă,1 însușindu-și tot mai profund știința și arta 
militară socialistă — știința și arta de a învinge.

In această zi de sărbătoare, oamenii muncii din 
țara noastră și militarii Forțelor Armate ale R.P.R. 
trimit ostașilor sovietici un frățesc și cordial salut 
și urările lor pentru obținerea de succese tot mai 
mari în pregătirea de luptă și politică. Militarii 
armatei noastre sînt mîndri de frăția de arme cu 
eroica Armată Sovietică, cimentată prin sîngele 
vărsat în comun, în luptele pentru nimicirea fascis
mului, și sînt hotăriți să o dezvolte și să o întă
rească tot mai mult, în interesul popoarelor noas
tre, a cauzei păcii și socialismului.

(Urmare din pag. l-a)

să fii prea indiscret -— și așa am 
fost destul, dar fără voia mea — 
am hotărît să aflu singur pe alte 
căi ce s-a mai făcut nou pe aici

Chiar în aceeași zi am nimerit 
la o întîlnire cu alegătorii din 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 15 cu candidatul lor, o 
tînără de naționalitate germană, 
Gertrude Friderich. Am ascultat 
pe cîțiva dintre ei și-am căpătat 
din spusele lor alte cîteva ima
gini. In ultimii doi ani, în oraș 
a fost introdusă rețeaua de gaze 
naturale. Ea se extinde acum în 
cartierele mărginașe. Străzile prin- 
cipale ca și multe din cele măr
ginașe au fost pavate. Strada nouă 
care face legătura cu gara ora
șului este de nerecunoscut. Asfal
tată, cu trotuare noi, iar pe cele 
două extreme au fost plantați 
mulți pomi. Piața centrală ame
najată anul trecut, bine aprovi
zionată, rivalizează cu multe alte 
piețe situate în orașe reședințe de 
regiuni. Dar am aflat și-o do
leanță a alegătorilor. Datorită 
condițiilor de trai oferite de re
gimul democrat-popular, un nu
măr mare de locuitori ai orașului 
și-au construit pe baza împrumu
turilor de stat, locuințe individua
le. Altele sînt acum în construc
ție. Deși aprovizionate, magazine
le de specialitate nu pot face față 
întotdeauna cererii mereu mai 
mari de materiale de construcție. 
Alegătorii au cerut candidatului 
să găsească împreună cu organele 
locale soluția cuvenită acestei 
probleme.

Spre seară i-am cunoscut pe ce
tățenii din circumscripția electo
rală nr. 13. Aici candidează, de 
asemenea, un tînăr și anume Gh. 
Cîrstea, activist al comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Codlea. Profitînd 
de prezența tovarășului Cîrstea, 
cetățenii au remarcat aportul deo
sebit al tineretului la rezolvarea 
unor probleme cetățenești, la în
frumusețarea orașului, mai cu sea
mă. Așa am aflat că stadionul o- 
rașului a fost terminat mai devre
me cu contribuția efectivă a tine
retului. Zilnic erau prezenți aici 
voluntar un număr de 50—60 de 
tineri.

Cele două parcuri ale orașului 
au fost reamenajate, de asemenea, 
prin contribuția tineretului și în 
special a organizațiilor U.T.M. de 
la „Măgura Codlei“ și a liceului 
din oraș. Tinerele fete s-au îngrijit 
ca orașul să aibă un aspect cît 
mai frumos. In ore de muncă vo
luntară, ele au văruit sute de 
pomi, au amenajat cîteva ronduri 
cu flori etc. Locuitorii orașului 
prețuiesc mult entuziasmul și 
strădania tinerilor față de proble
mele cetățenești. Am mai aflat a- 
tunci că sînt propuși să candideze 
în alegerile de la 2 martie foarte 
mulți tineri. Mai precis : 2 can
didați raionali, 9 candidați pentru 
sfatul popular orășenesc și 43 
candidați comunali. Printre aceș
tia : Frida Rotberher, Gertrude 
Friderich, Marta Stof, Nicolae Se- 
celeanu, Gh. Spiru și alții. Este 
o dovadă a prețuirii de care se 
bucură tînăra generație a orașu- 
lui Codlea.

Vizitele delegației 
gu vernamentale 

și de partid a R.P. Ungare 
la uzinele „23 August“ și „Republica“

(Urmare din pag. I-a) 
tinică, directorul general al uzi
nelor, a urat oaspeților un căl
duros bun sosit.

Răspunzînd, tovarășul Kădâr 
Jânos a exprimat în numele de
legației bucuria de a vizita a- 
ceastă mare uzină care este cu
noscută și în R. P. Ungară și a 
transmis metalurgiștilor de la 
uzinele „23 August“ un salut to
vărășesc din partea metalurgiș
tilor maghiari.

Oaspejii au vizitat apoi secția 
de forje, sculerie, laboratorul 
uzinei, secția de vagoane, de 
mecanică și cea de motoare. Ei 
s-au interesat de procesul de 
producție și au stat de vorbă cu 
muncitorii.

înainte de a se despărți de 
muncitorii de la „23 August“ to
varășul Kădâr Jânos a oferit 
din partea delegației un aparat 
de radio pentru clubul uzinei.

La plecare, oaspeții și condu
cătorii partidului nostru s-au fo
tografiat în mijlocul unui mare 
grup de muncitori.

La uzinele „Republica“ oaspe
ții au vizitat Iaminoarele, agre
gatul care produce țevi sudate

0 delegafie a Tineretului 
Socialist Sirian ne-a vizitat țara
La invitația Comitetului Cen

tral al U.T.M., o delegație a 
Tineretului Socialist Sirian com
pusă din Haydar Zeid, Mounzer 
Kouli și Ahmed Khalaf, membri 
ai Comitetului Central al Tine
retului Socialist Sirian, a făcut 
o vizită de cîteva zile în țara 
noastră.

In timpul șederii lor în țară, 
membrii delegației au vizitat în
treprinderi. institute de învăță- 
mînt superior și instituții cultu
rale din orașele București și 

Se apropie 8 martie. Lucrăm daruri pentru mămicile noastre. 
Foto t AGERPRES

și diferite secții ascultînd expli
cațiile date de directorul general 
al uzinei tov. Gh. Pietroiu.

Oaspeții au viziatt apoi can
tina, creșa și căminul de cbpi'f. 
La cămin copiii își făceau som
nul de după-amiază. Dar înainte 
de culcare au ținut însă și ei să 
transmită salutul lor conducăto
rilor poporului maghiar: pe ta
bla din camera de jocuri au de
senat cu cretă colorată un steag 
tricolor — roșu, alb și verde.
’ Oaspeților le-a fost arătat a- 
poi șantierul unde se construiesc 
clubul uzinei și stadionul. Pen
tru viitorul club membrii dele
gației au oferit în dar un aparat 
de radio.

Oaspeții și-au luat apoi ră
mas bun de la muncitori care 
le-au oferit un frumos album cu 
imagini din uzină.

La despărțire muncitorii i-au 
aclamat îndelung pe oaspeții ma
ghiari și pe conducătorii partidu
lui și guvernului nostru. Ei au 
manifestat călduros exprimîn- 
du-șj sentimentele frățești față 
de poporul maghiar prieten.

(Agerpres)

Ploești, și au avut convorbiri cu 
tineri, cu membri ai comitetelor 
U.T.M. și ai Asociațiilor Studen
țești.

In cadrul discuțiilor purtate la 
Comitetul Central al U.T.M. a 
avut loc un schimb de păreri cu 
privire la activitatea celor două 
organizații și a fost exprimată 
dorința reciprocă de a întări tot 
mai mult relațiile de prietenie și 
colaborare dintre tineretul din 
Republica Arabă Unită și tinere
tul Republicii Populare Romîne.

I n formație
SîmbStă dupa-amiazi s-a înapoi 

iot în Capitală venind de Za 
Paris delegația oficială comer
cială a R. P. Romîne în frunte cu 
tov. Mauriaiu Novac, vicepreșe
dinte al Comitetului de stat al 
planificătii care a dus tratative și 
a încheiat noul acord comercial 
pe anul 1958 dintre R. P. Romină 
și Pronia.

La sosire pe aeroportul Buneasa, 
membrii delegației au fost intjm- 
pinați de tovarășii iitg. Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, Mircea Bălănescu, 
ministrul R. P. Romîne la. 
Paris, Troian Micu, director 
ad-inlerim în Ministerul Afaceri
lor Externe, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului, Comi
tetului de Stat al Planificării și 
Băncii Republicii Populare Romîne.

Au fost de față Jean Dectry, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, Marc Joandet 
și alți membri ai legației Franței 
la București.

Coordonate necunoscute — PA
TRIA, BUCUREȘTI, GH. DOJA i 
Lizzie Mac Kay — REPUBLICA, 
ELENA PAVEL, ALEX. POPOV ; 
Umbre în plină zi - MAGHERU, 
LUMINA ; Copilărie tn Dotlbas — 
V. ALECSANDRI, I. C. FRIMU', 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE ; 
O scrisoare pierdută — CENTRAL, 
MIORIȚA ; Soldați! - VICTORIA, 
ALEX. SAHIA, BOLESLAW BIE- 
RUT ; Taifun la Nagasaki — DOI
NA ; Startul tinereții — MAXIM 
GORKI ; O zînă ca-n povești și 
Balonul roșu - TIMPURI NOI ; 
Călătorie în tinerețe - TINERE. 
TULUI ; Arena celor curajoși — 
GRIVIIA; O lecție a istoriei-VA- 
SILE ROAITA, N. BALCESCU ; 
Erupția—CULTURAL; Vrăjitoarea
- UNIREA ; Noapte de carnaval
- C. DAVID ; Articolul 420 — 
ARTA, 23 AUGUST. LIBERTĂȚII: 
Ispita — FLACARA ; Simfonia Le
ningradului — 1 MAI ; Luptătorul 
și clownul — DONCA SIMO, G. 
COȘBUC; Tntîlnire la bal - MUN. 
CA; Don Quijotte - ILIE PIN- 
TILIE ; Două lozuri - POPULAR; 
Ștrengărită - M. EMINESCU ț 
Trandafirii lui Alah — VOLGA; 
Dansez cu tine — OLGA BANCICf 
Intr-un ceas bun — ALIANȚA 
Richard al III-lea-AUREL VLAI- 
CU ; Cinematograful de altă dată
- DRUMUL SERII.
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La 21 februarie 1958 se împlinesc 10 ani 
de la Congresul I al Partidului Muncitoresc 
Romîn, congres care a avut o însemnătate ex
cepțională în desfășurarea mai departe, cu 
succes, a luptei clasei muncitoare, a poporului 
muncitor pentru o Romînie înfloritoare, socia
listă. După cum se știe Congresul P.M.R. 
desăvîrșea ceea ce se realizase încă înainte de 
congres — unificarea politică și organizatorică 
a clasei muncitoare, crearea unui singur partid 
al clasei muncitoare din Rotnînia.

După aproape treizeci de ani de dezbinare, 
muncitorimea romînă s-a unit sub steagul de 
luptă al aceluiași partid.

Reacțiunea romînă a făcut totul pentru a 
descompune și dezorganiza proletariatul, pen
tru a-1 lipsi de o avangardă în stare să-i 
călăuzească pașii pe drumul complex al lup
tei pentru pace, democrație și socialism. Cînd 
în anii 1918-1920, ca urmare a avîntului re
voluționar produs de victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și ca rezultat al ma
turizării clasei muncitoare din Romînia a în
ceput un proces de clarificare ideologică în 
rîndnrile membrilor vechiului partid socialist, 
burghezia, moșierimea și acoliții lor s-au stră
duit din răsputeri să împiedice sau cel puțin 
să întîrzie crearea în țara noastră a partidu
lui de tip nou, marxist-leninist al clasei 
muncitoare.

Nimic nu inspira burgheziei și moșierimii 
din Romînia atîta spaimă ca perspectiva înfi
ințării în țara noastră după modelul glorio
sului P.C.U.S., a unui partid marxist-leninist 
al proletariatului, care-și propunea, urmînd 
exemplul proletariatului rus, să sfarme jugul 
silniciei și robiei, să făurească o viață nouă, 
liberă de exploatare pentru cei mulți și asu
priți.

Dar cînd toate încercările ei au eșuat, cli
ca exploatatoare și-a pus _ speranțele în ele
mentele oportuniste din rîndul clasei munci
toare. Imediat după constituirea P.C.R.. ele
mentele reformiste s-au constituit într-un par
tid aparte, Partidul Social-Democrat, ceea ce a 
însemnat scindarea politică, ideologică și or
ganizatorică a clasei muncitoare.

N-a trecut mult și elementele reformiste, 
sprijinite activ de poliție, au mai^ dat o 
lovitură clasei muncitoare, reușind să spargă 
unitatea sindicală. Scindarea mișcării sindi
cale a adîncit și mai mult ruptura care s-a 
produs în sînul clasei muncitoare, slăbindu-i 
și mai mult capacitatea de luptă.

Una din preocupările majore ale P.C.R. în 
această perioadă a fost lupta asiduă pentru 
refacerea unității mișcării sindicale, pentru 
crearea frontului unic cu partidul social-demo. 
crat în scopul stăvilirii ofensivei capitalului, 
pentru apărarea intereselor economice și 
politice ale clasei muncitoare.

Partidul Comunist considera fă numai prin 
realizarea în focul luptei a unei apropieri cu

PO-partid manisHciiinist
AL CLASEI MUNCITOARE
Partidul Social-Democrat, numai prin realiza
rea unei colaborări tovărășești se va putea 
pune capăt dezbinării și reface unitatea clasei 
muncitoare.

Cel mai mare accent, partidul l-a pus pe 
realizarea unor strînse legături între comu
niști și membrii simpli ai P.S.D., mai ales cu 
muncitorii social-democrați. In felul acesta se 
creau premizele făuririi frontului unic de jos.

Justețea tacticii partidului a fost verificată 
mai ales în anii crizei economice din 1929-1933 
cînd frontul unic proletar de jos a opus o 
dîrză rezistență claselor exploatatoare, care 
încercau să iasă din criză pe spinarea mase
lor. Una din cauzele amploarei luptelor cefe
riștilor și petroliștilor constă în aceea că toc
mai în această perioadă, datorită intensificării 
muncii partidului în rîndul muncitorilor, a 
început să se închege, peste capul social-demo- 
craților de dreapta, frontul unic de jos.

în același timp, P.C.R. a depus eforturi 
permanente pentru a se ajunge la o înțelegere 
cu P.S.D. la nivelul conducerilor centrale. în 
vederea încheierii unui front unic de acțiune. 
Liderii P.S.D. însă, au respins în mod siste
matic propunerile P.C.R. pentru înfăptuirea 
frontului unic muncitoresc.

Abia la 1 Mai 1944, ca rezultat direct al 
creșterii luptei forțelor patriotice sub condu
cerea P.C.R., a schimbărilor care au avut loc 
pe fronturile de luptă împotriva hitlerismului 
și al presiunii tot mai puternice pe care o 
exercitat! membrii simpli ai P.S.D. asupra 
conducerii acestui partid se realizează Fron
tul Unic Muncitoresc. Realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoare a constituit pre- 
miza înfăptuirii unei unități mai largi, unirea 
tuturor forțelor patriotice și democratice. Pe 
baza unității de luptă a muncitorimii, folo- 
sindu-se de condițiile favorabile create prin 
eliberarea țării noastre de armatele Uniunii 
Sovietice. P.C.R. a unit toate forțele patrio
tice și le a ridicat la lupta pentru dărîmarea 
dictaturii fasciste-antonesciene, pentru victo
ria insurecției armate.

După 23 August 1944 tot Frontul Unic Mun- 
citoresc a constituit baza în jurul căreia s-atl 
grupat toate organizațiile democratice care au 

luptat pentru dărîmarea guvernelor cu majo
ritate reacționară, pentru instaurarea puterii 
populare. Refacerea unității sindicale, imediat 
după 23 August 1944, este de asemenea un 
rezultat al colaborării între P.C.R. și P.S.D. 
care începuse să se adîneească tot mai mult, 
în forme din ce în ce mai diverse.

Una din condițiile fundamentale ale reali
zării unificării clasei muncitoare a fost de
mascarea, izolarea și înfrîngerea dreptei so- 
cial-democrate — dușmană a unității clasei 
muncitoare. P.C.R. a ajutat cu tact, cu răb
dare, într-un spirit tovărășesc aripa stingă a 
P.S.D. să înțeleagă caracterul profund dăună
tor, antimuncitoresc al activității scizioniste 
a elementelor de dreapta de teapa lui Titel 
Petrescu, Șerban Voinea și alții.

Așa s-a reușit ca nu numai masa membri
lor P.S.D. care se pronunțase de mult pentru 
unitate cu comuniștii dar și marea majoritate 
a conducerii P.S.D. să se convingă de necesi
tatea unor acțiuni comune cu comuniștii, a 
adîncirii continue a colaborării între P.C.R. 
Și P.S .D. și izgonirii din partid a elementelor 
dezorganizatoare.

înfrîngerea dreptei social-dcmocrate, de
mascarea acesteia ca dușmană a intereselor 
clasei muncitoare, a grăbit procesul de unifi
care a celoT două partide.

După rezolvarea cu succes a sarcinilor de- 
sevîrșirii revoluției burghczo-democratice, tre
cerea la construirea socialismului impunea 
strîngerea și mai puternică a rîndurilor cla
sei muncitoare, mobilizarea tuturor forțelor 
ei. Și acest lucru îl putea face numai par
tidul unic al clasei muncitoare, construit pe 
bazele marxism-leninismului. „Pentru a putea 
îndeplini cu succes rolul său de forță con
ducătoare, pentru a putea antrena întregul 
popor în opera de dezvoltare democratică și 
reconstrucție economică a Romînici, — a 
spus tov. Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul 
de unificare — proletariatul trebuie să fie 
condus de un singur stat major“.

Acest stat major l-a făurit Congresul din 
1948.

Unificarea partidului social-democrat cu 
partidul comunist nu a fost un act formal, 
mecanic, ei a fost o unificare pe baza prin

10 ANI DE LA CONGRESUL DE UNIFICARE

cipiilor marxist-leniniste. Partidul Muncito
resc Romîn nu s-a creat ca ceva intermediar 
între partidul comunist și partidul social-de
mocrat ; el s-a făurit ca un partid al clasei 
muncitoare, un partid marxist-leninist. Statu
tul adoptat la Congresul din 1948 arată clar- 
că Partidul Muncitoresc Romîn e un partid 
revoluționar care își întemeiază întreaga sa 
activitate pe învățătura marxist-leninistă. Par
tidul este avangarda organizată a clasei mun
citoare din Romînia, forma superioară a or
ganizării clasei muncitoare. Scopul final în
scris în Statut era același pentru care lupta 
partidul comunist — socialismul și apoi co
munismul.

Ceea ce determină caracterul partidului și 
fizionomia sa sînt principiile sale ideologice, 
tactice și organizatorice, compoziția membri
lor săi. Ideologia, tactica și organizarea 
P.M.R. sînt marxist-leniniste, politica parti
dului nostru, politica construirii socialismu
lui în R.P.R., este izvorîtă din teoria marx
ist-leninistă, sursa principală a tăriei sale. 
Partidul se compune din cei mai buni fii ai 
poporului nostru, înainte de toate din 
cele mai înaintate elemente ale clasei mun
citoare.

Prin făurirea P.M.R. s-a obținut o victorie 
definitivă a marxism-leninismului asupra re
formismului în mișcarea muncitorească din 
Romînia. Acest eveniment a întărit forțele 
clasei muncitoare, a ridicat rolul ei condu
cător în lupta poporului muncitor pentru 
consolidarea statului democrat-popular, pen
tru construirea socialismului.

Crearea P.M.R. a avut și un puternic ră
sunet internațional, prin faptul că unificarea 
partidului' comunist cu partidul social demo
crat s-a făcut pc temelia ideologică a marx- 
ism-leninismulni, că el a fost urmarea unei 
îndelungate și rodnice colaborări între cele 
două partide în cadrul frontului unic mun
citoresc și al mișcării sindicale unificate. 
Muncitorimea din străinătate a urmărit cu 
un deosebit interes acest eveniment ș: a 
tras învățăminte pentru activitatea sa pro
prie. Realizarea P.M.R. a dovedit că este 
posibilă colaborarea între comuniști și so. 
cial-democrați și că unificarea acestor două 

partide politice este în interesul întregii 
clase muncitoare.

★
In raportul prezentat la Congresul P.M.R. 

din 1948 tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej ară
ta: „Unitatea organică a rîndurilor partidu
lui nostru muncitoresc este astăzi un fapt. 
Datoria noastră primă este de a o consolida și 
a o păzi ca ochii din cap“.

Unitatea reprezintă bunul cel mai de preț 
al partidului, izvorul care dă partidului o 
forță de nebiruit, îi imprimă caracterul unei 
cetăți inexpugnabile. Dacă partidul nostru a 
reușit să insufle oamenilor muncii spiritul de 
organizare și disciplină, să unească în jurul 
său masele largi ale celor ce muncesc și să 
le conducă la asaltul împotriva orînduirii 
burghezo-moșierești și construirea socialismu
lui, aceasta se datorește în primul rînd fap
tului că el și-a făurit de-a lungul întregii sale 
istorii o unitate de fier a rîndurilor sale, că 
a dus o luptă intransigentă împotriva tuturor 
trădătorilor și capitularzilor, a tuturor încer
cărilor de formare a unor grupuri antipar
tinice, de subminare a coeziunii partidului.

Declarația consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești di:i ță
rile socialiste, care a avut loc Ia Moscova 
între 14—16 noiembrie 1957 atrage atenția 
că numai pe baza unei unități indestructi
bile a rîndurilor partidelor comuniste și mun
citorești se poate ajunge la unitatea eficace 
a clasei muncitoare. Ia unitatea tuturor oa
menilor muncii, af tuturor forțelor iubitoare 
de pace. Numai pe această bază se spune 
în Declarație, partidele comuniste și 
muncitorești vor învinge fără îndoială toate 
piedicile care stau în calea mersului înainte 
și vor apropia noi victorii mărețe ale cauzei 
păcii, democrației și socialismului pe scară 
mondială.

In condițiile cînd clasa muncitoare este 
la putere, unitatea partidului capătă o im
portanță și mai mare. Ea interesează în mod 
vital întregul popor muncitor, care și-a legat 
inseparabil destinul de partid. Baza unității 
de nezdruncinat a rîndurilor partidului o con
stituie fidelitatea tuturor comuniștilor, a tu
turor organelor și organizațiilor de partid 
față de principiile marxism-leninismului.

In rîndurile partidului se înregimentează de 
bună voie cei mai conștienți și mai înaintați 
oameni ai clasei muncitoare, țărănimii munci
toare și intelectualității atașate poporului 
care stau pe aceleași poziții ideologice, care 
năzuiesc spre acelaș țel, care apără aceleași 
interese de clasă. Ei Tecunosc programul și 
statutul partidului și contribuie în mod activ 
la înfăptuirea lor. luptă pentru triumful cau
zei socialismului. Aceasta asigură ca partidul 
în totalitatea sa, ca toate organele și organiza
țiile de partid să fie animate de același ideal, 
de o voință unică, asigură ca în problemele 

fundamentale, principiale, de linie, toți coma« 
niștii să se situeze pe aceiași poziție ideolo« 
gică, pe platforma marxism-leninismului.

A întîri coeziunea partidului înseamnă a 
lupta cu intransigență pentru apărarea pură* 
țății învățăturii marxist-leniniste împotriva 
încercărilor revizioniștilor și reformiștilor da 
a o denatura, înseamnă a nu devia niciodată, 
în nici o privință și nici un pas de la intere
sele generale ale partidului, înseamnă a res
pecta cu cea mai mare strictețe cerințele dis
ciplinei de partid, prevederile hotărîrilor 
P.M.R, Orice ezitare, orice confuzii ideologice, 
orice abateri de la principiile învățăturii 
marxist-leniniste slăbesc coeziunea de luptă 
a partidului, servesc interesele dușmanului.

★
Astăzi, la 10 ani de la Congresul de uni« 

ficare apare și mai evidentă marea însemnă
tate pe care a avut-o acest eveniment în 
viața politică a țării. Congresul din 1948 a 
înarmat partidul nostru în vederea rezolvă
rii sarcinilor construirii bazelor economice 
ale socialismului. In cei 10 ani ce s-au scurs, 
partidul și-a întărit considerabil influența în 
mase, rolul conducător al partidului în toa
te domeniile vieții sociale s-a consolidat.

Partidul îndrumă organizațiile obștești a-> 
le oamenilor muncii, U.T.M.-uI, sindicatele, 
sfaturile populare etc., le îndreaptă eforturi
le în direcția luptei pentru construirea so
cialismului.

Cu multă grijă se ocupă partidul de con
ducerea organizației revoluționare a tineretu
lui, U.T.M. Tineretul este educat în spiritul 
comunismului, al dragostei nemărginite față 
de patrie și al atașamentului nestrămutat 
față de* partid, de cauza socialismului, al 
urii neîmpăcate față de dușmanii poporului 
muncitor. Partidul dă tineretului țeluri no
bile, înalte. Partidul transmite tineretului în
treaga sa experiență de muncă revoluționară, 
el îl călește și-l ferește de dibuiri și rătăciri. 
Partidul învață tineretul tactica și strategia 
luptei de clasă, zdrobește uneltirile dușma
nilor tineretului și-i arată limpede calea pe 
care trebuie s-o urmeze.

Păzind ca lumina ochilor principiul con
ducerii de către partid, Uniunea Tineretului 
Muncitor — vlăstar și rezervă credincioasă 
a partidului — crește tineri luptători devotați 
fără margini cauzei partidului, mobilizează 
tînăra generație a patriei noastre la muncă 
și luptă avîntată, plină de abnegație pentru 
făurirea socialismului.

Partidul Muncitoresc Romîn, partidul marx
ist-leninist al clasei muncitoare din R. P. R. 
avînd rîndurile strîns închegate și legături 
trainice cu masele, conduce cu mină sigură 
poporul muncitor în lupta pentru construi
rea socialismului în orașele și satele patriei 
noastre.

P RADOVAN



Cuvîntarea tovarășului
LEONTIN SĂLĂJAN

TOVARĂȘI

Poporul romîn și Forțele sale 
Armate, alături de poporul so
vietic și. celelalte popoare iubi
toare de pace și libertate din lu
me, sărbătoresc la 23 februarie 
a 40-a aniversare a Armatei So
vietica..

In cei 40 de ani de existență, 
Forțele Armate ale Uniunii So
vietice și-au cîștigat admirația 
și dragostea tuturor popoarelor 
iubitoare de libertate ș’i pace. 
Profund devotate cauzei socia
lismului,: partidului și poporului, 
ele au apărat cu fermitate în 
decursul celor patru decenii mă
reței? cuceriri ale Revoluției So
cialiste din Octombrie.

Anii 1918-1921 au fost pentru 
puterea sovietică și tînăra sa 
armată ani de grele și eroice 
lupte împotriva bandelor alb- 
gardiste și a -armatelor celor 14. 
state întervenționiste care au in
vadat țara sovietică.

In rîndurile Armatei 
iau participat la lupta 
dușmanilor revoluției 
tanți ai multor popoare printre 
care și fii ai poporului romîn.

După zdrobirea intervenției 
militare străine și a contrarevo
luției interne, Partidul Co
munist și. guvernul sovietic au 
acordat în permanență o deose
bită atenție întăririi continue a 
puterii de apărare a statului so
vietic.

Subliniind că la baza înzes
trării moderne a Armatei Sovietice, 
a nivelului ei moral-politic ridi
cat stau succesele 
popoarele sovietice 
tarea economiei 
unitatea lor de 
jurul partidului comunist și a 
guvernului, vorbitorul a amintit 
cîteva din principalele etape ale 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei împotriva Germaniei 
hitleriste și a spus:

Cel de-al doilea război 
dial a luat șfîrșit prin victoria 
coaliției antihitleriste. Rolul , ho- 
tărîtor în această victorie îi 
vine Uniunii Sovietice.

Credincioase nobilelor idej 
internaționalismului proletar 
ale umanismului socialist. Forțe
le Armate ale Uniunii Sovietice 
au eliberat și au ajutat să se e- 
libereze o serie de popoare din 
Europa și Asia, au salvat civili
zația umană de primejdia robiei 
fasciste.

Poporul 
niciodată 
sovietici a 
rioasă împotriva .hoardelor fas
ciste a creat condiții favorabile 
înfăptuirii cu succes sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mîn, a insurecției armate de le 
23 August 1*1944. »SțBgele^vărșst.» 
în comun în luptă împotriva 
fascismului a cimentat pe veci 
frăția ae arme și prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și popoarele Uniunii Sovie
tice.

TOVARĂȘI
Strălucitele victorii repurtate 

de Armata Sovietică asupra a- 
gresorilor constituie , și în dome
niul militar o dovadă incontes
tabilă a superiorității sistemului 
socialist asupra celui capitalist.

Izvorul nesecat al tăriei For
țelor Armate Sovietice constă 
în trăinicia și forța orînduirii 
sociale și de stat socialiste, în 
legătura lor indestructibilă cu 
masele-

Forța Armatei Sovietice con
stă în aceea că organizatorul, 
conducătorul și educatorul ei 
este Partidul Comunist care a a- 
sigurat mobilizarea tuturor re
surselor materiale și morale pen
tru nimicirea cotropitorilor și a 
înfăptuit conducerea permanentă 
a acțiunilor militare.

In anii războiului. Partidul 
Comunist a crescut și educat ® 
pleiadă de iscusiți comandanți 
de oști, talentați organizatori ai 
victoriei.

Fiecare filă din cartea de aur 
a istoriei Armatei Sovietice este 
o mărturie a uriașei forțe a pa
triotismului socialist, o mărturie 
a înaltului eroism de masă care 
a făcut nemuritor numele omu
lui sovietic educat de 
Comunist.

Terminînd victorios 
Război pentru Apărarea 
poporul sovietic a trecut la opera 
de copstruire pașnică. U.R.S.S. 
a pus în slujba acestei munci 
marea descoperire a omului — e- 
nergia atomică.

Sovietice 
împotriva 
reprezen-

obținute de 
în dezvol

ți culturii, 
monolit în

mon-

re-

ale 
Și

romîn nu va uita 
sacri’fîcidl ostașilor 

căror înaintare victo-

Partidul

Marele 
Patriei,

PE SCURT«

Știința și tehnica sovietică au purtate în comun de ostașii so- 
obținut succese epocale: lansarea vietici și romîni în războiul anti- 
cu.succes a celor doi sateliți arti-.'hîtlerlst. Ea se întărește neconte

nit în lupta comună pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
popoarelor lagărului 
pentru apărarea păcii

TOVARĂȘI

ficiăli ai pămîntului, construirea 
primului spărgător de gheață ato
mic. ș. a.

Succesele în domeniul econo
mic și-științific se reflectă și în 
înzestrarea Forțelor Armate. 
Armata și Flota Maritimă Mili
tară Sovietică au fost reînzes- 
trate cu o tehnică de luptă de 
prim rang, dispunînd de arma
ment atomic și termonuclear 
variat, de puternice arme-rachetă 
cu diferite raze de acțiune, inclu
siv racheta balistică interconti
nentală.

Paralel cu înzestrarea și 
dotarea Forțelor Armate, P.C.U.S. 
acordă o mare importanță edu
cării lor politice. Ostașii și ofi
țerii sovietici sînt educați de 
partid în spiritul mărețelor 
ale marxism-leninismului, 
dragostei și devotamentului 
nemărginit față de patria sovie
tică, în spiritul nobilelor idei ale 
păcii și prieteniei între popoare. 
O importanță deosebită în întă
rirea Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice o au hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.U.S. din octombrie 
1957 care sînt îndreptate spre 
ridicarea continuă a rolului par
tidului de conducător al Forțelor 
Armate.

idei
al

socialist, 
în lume.

de-a 40-a

Forțele Armate Sovietice

Popoarele egiptean șl sirian s-au pronunțat
........ "" !UI. I L..I. I -

într-o majoritate covîrșitoare pentru

Constituirea Republicii
Arabe Unite și alegerea 
lui Nasser ca președinte 
al noii republici

CAIRO 22 
21 februarie 
și Siria, într-o atmosferă de mare 
entuziasm, plebiscitul popular în 
problema constituirii Republicii 
Arabe Unite și alegerii președin
telui Gamal Abdel Nasser. ca 
președinte al noii republici.

La 22 februarie postul de radio 
Cairo a transmis rezultatele ofi
ciale definitive ale plebiscitului. 
Conform datelor oficiale, preșe
dintele Gamal Abdel Nasser a 
fost ales președinte al Republicii 
Arabe Unite pentru a cărei crea
re, popoarele egiptean și sirian 
s-au pronunțat într-o majoritate 
covîrșitoare.

La această largă consultare 
populară au participat în Egipt 
6.104.259 de persoane. Pentru 
unirea Siriei cu Egiptul au votat 
6.102.128 
legerea 
fruntea 
6.102.116 
soane au 
rea electorală a fost de 98,13 la 
sută, pentru unificarea Siriei și 
Egiptului și numirea lui Nasser 
ca președinte pronunțîndu-se 99,99 
la sută din totalul votanților.

In orașele și satele din Siria 
a domnit aceeași atmosferă în
suflețită. Potrivit știrilor sosite 
la Cairo, la plebiscit au partici
pat 1.313.070 persoane. Pentru 
unirea Siriei cu Egiptul s-au pro
nunțat 1.312.859 persoane iar 
pentru numirea lui Nasser ca pre
ședinte al republicii. 1.312.080 
persoane. Poporul sirian s-a pro
nunțat astfel în proporție de 99.9 
la sută pentru unirea celor două 
popoare și alegerea lui Nasser ca 
președinte

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Siriei, Sabri Asali, a a- 
dresat cu acest prilej o telegramă 
președintelui Nasser, comunicîn- 
du-i rezultatele plebiscitului din 
Siria. Totodată el a anunțat înce-

(Agerpres). — La 
a avut loc în Egipt

tarea activității guvernului sirian 
și dizolvarea acestuia. Guvernul 
sirian a transmis președintelui 
Nasser prerogativele sale

In dimineața zilei de 22 fe
bruarie a avut loc la Cairo un 
mare miting 
Republicii.

In uriașa 
pavoazată cu 
de. s-au adunat peste 700.000 de 
persoane.

Deschizînd mitingul, ministrul 
de Interne al Egiptului, Zakaria 
Mobiedin a anunțat rezultatul 
plebiscitului. Președintele Nasser, 
în mijlocul aclamațiilor furtunoa
se, a anunțat apoi în mod solemn 
proclamarea Republicii Arabe II- 
nite după care a rostit o cuvin- 
tare.

După cum transmite postul de 
radio Cairo, președintele Nasser 
a semnat în cursul aceleiași zile 
un decret prin care generalul Ab
del Hakim Amer, șeful forțelor 
armate egiptene, este avansat la 
gradul de mareșal și numit co- 
mandant-șef al forțelor armate 
ale Republicii Arabe Unite.

Totodată Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Arabe Uhite 
a anunțat oficial pe reprezen
tanții guvernelor țărilor străine 
de proclamarea noii republici. .

★

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a adresat 
președintelui Republicii Arâbe U- 
nite, Gamal Abdel Nasser o tele
gramă în care îi face cunoscut 
că guvernul sovietic a hotărît să 
recunoască Republica Arabă Uni
tă ca stat independent și suveran 
și că este gata să întrețină cu ■ 
acest stat relații de prietenie, așa 
cum au fost relațiile cu Egiptul 
și Siria.

ooooo-----------

stau cu fermitate de strajă păciiSărbătorirea celei 
aniversări a Armatei Sovietice 
are loc în condițiile cînd pe a- 
rena internațională cresc și se 
întăresc forțele socialismului, 
democrației și păcii,- care se o- 
pun cu hotărîre uneltirilor răz
boinice ale cercurilor imperialis
te agresive.

Problema menținerii 
lidării păcii este una 
blemele fundamentale 
noastre.

Este limpede că în 
existenței unor mijloace și arme 
cu o putere de distrugere ne- 
maiîntîlnită, un nou război ar 
cauza pierderi imense civilizației 
umane. In fața acestei alterna
tive, oamenii cinstiți din întrea
ga lume se pronunță tot mai 
viguros pentru pace. împotriva 
războiului.

Principalul bastion ai luptei 
popoarelor pentru pace îl consti
tuie țările lagărului socialist. în 
frunte cu marea Uniune Sovie
tică.

Consecvente în politica lor de 
pace, statele socialiste au făcut 
numeroase propuneri constructi
ve cu privire la slăbirea încor
dării în relațiile internaționale.

Pe linia realizării unei înțele
geri între Est și Vest se situea
ză și planul Rapacki cu privire la 
crearea în Europa Centrală a u-' 
nei zone denuclearizate care să 
cuprindă R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R, D. Germană și R. F. 
Germană, plan sprijinit nu nu
mai de țările socialiste, ci și de 
o parte din celelalte state din 
Europa și Asia.

In dorința de a contribui cît 
mai mult la destinderea situa
ției internaționale, statele so
cialiste au luat o serie de măsuri 
concrete, reducînd în ultimul timp 
efectivul forțelor lor armate și 
cheltuielile militare. Noua redu
cere cu 300.000 oameni ai Arma
tei Sovietice, incluzînd retragerea 
unor mari unități de pe teritoriul 
altor țări hotărîtă de guvernul 
sovietic la începutul lunii ianua
rie 1958, recenta declarație co
mună a guvernelor R. P. Chineze 
și R.P.D. Coreene cu privir? la 
retragerea voluntarilor chinezi 
din Coreea de nord — constituie 
dovezi ale politicii pașnice a 
U.R.S.S., a tuturor țărilor lagă
rului socialist.

Cercurile agresive însă, neso-

și conso. 
din pro- 
ale epocii

condițiile

★

Prin trăsăturile ei esențiale, 
prin experiența acumulată în 
cele patru decenii de existență, 
prin organizarea, dotarea, 
instruirea și educarea sa, Armata 
Sovietică constituie un model 
pentru toate armatele statelor 
socialiste.

Credincios învățăturii marxișt- 
leniniste despre necesitatea apă
rării patriei socialiste, încă de la 
cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare, Partidul 
Muncitoresc Romîn a pus în cen
trul atenției sale problema reor
ganizării. Forțelor Armate ale 
țării pe baze noi, problema 
făuririi armatei muncitorilor 
țăranilor eliberați, capabilă 
apere cuceririle socialiste 
menilor muncii, puterea 
Iară.

Lupta desfășurată sub 
cerea partidului de către 
patriotice ale țării — 
populare și soidații, ofițerii 
generalii patrioți din armata, 
pentru doborîrea regimului fas
cist din țara noastră, partici
parea la război a celor 15 divizii 
și a altor mari unități, cot la cot 
cu Armata Sovietică, pentru eli
berarea Romîniei și zdrobirea 
Germaniei hitleriste au avut 
rol important în crearea noii 
noastre armate, armată populară. ... ...

Ift or <ja.«za rea,Forțelor Armate. cotind.„vomța de-face a popoare- 
ale R. P. Romîne, P.M.R. a folo
sit bogata experiență a P.C.U.S. 
Și în acest domeniu că și în în
treg procesul construcției socia
liste din țara nbastra s-a confir
mat odată mai mult justețea teo
riei marxist-leniniste. potrivit că
reia cu toată varietatea de par
ticularități și tradiții haționale 
formate ca rezultat al dezvoltării 
istorice și de care trebuie neapă
rat ținut seama, procesul revolu
ției socialiste și al construcției 
socialiste se bazează pe o serie 
de legi fundamentale, proprii tu
turor țărilor care au pășit pe ca
lea socialismului.

Armata noastră populară este 
una din cele mai însemnate în
făptuiri ale regimului democrat- 
popular.

Izvorul forței armatei noastre 
îl constituie conducerea ei de că
tre partidul clasei muncitoare. 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Armata noastră populară este 
legată printr-o puternică priete
nie și frăție de arme cu Armata 
Sovietică și cu armatele celor
lalte țări socialiste. Trăinicia a- 
cestel legaturi- izvorăște din prie
tenia și frăția care există între 
popoarele noastre, din relațiile de 
strînsă colaborare și într-aju-to- 
rare care s-au statornicit pentru 
totdeauna între țările lagărului 
socialist.

Prietenia și frăția de arme ro- 
mîno-sovietice are rădăcini puter
nice în trecutul popoarelor noa
stre. în luptele purtate de-a lun
gul veacurilor împotriva dușma
nilor comuni. Această prietenie 
și frăție de arme a fost ridicată 
pe o treaptă superioară și a că
pătat un conținut nou în lulptele

și 
să 

ale oa- 
popu-

condu- 
fortele 
masele

Și

un

lor lumii continuă politica de pe 
așa-zise poziții de forță, poli
tica războiului rece.

In acest sens, nu pot fi trecute 
cu vederea măsurile adoptate de 
sesiunea consiliului N.A.T.O. de 
la sfîrșitul anului trecut.

Tn condițiile situației 
ționale actuale, față de 
neconstructivă a unor 
politice occidentale, țările socia
liste consideră de datoria lor 
să-și, sporească vigilența și să 'a 
măsurile corespunzătoare de apă
rare a independenței și secu
rității lor.

Un rol important în întărirea 
Capacității de apărare a statelor 
socialiste îl are Tratatul de la 
Varșovia.

Poporul romîn este ferm Jiotărît 
să-și îndeplinească obligațiunile 
ce-i revin în cadrul Tratatului de 
la Varșovia, să contribuie la în
tărirea unității și prieteniei po
poarelor și a armatelor noastre 
în interesul apărării securității 
întregului lagăr 
cauzei păcii.

TOVARĂȘI,
Sărbătorind cea 

versare a Armatei 
time Militare Sovietice, oamenii 
muncii din țara noastră își expri
mă puternica lor dragoste față de 
marea Uniune Sovietică și față 
de glorioasele sale Forțe Armate.

Cu prilejul acestei sărbători, 
poporul romîn, militarii Armatei 
noastre populare trimit un fier
binte salut poporului sovietic și 
militarilor sovietici și își exprimă 
hotărîrea de a străjui cu abnega
ție cauza nobilă a socialismului 
și păcii.

interna- 
poziția 
cercuri

socialist și a

de-a 40-a ani- 
și Flotei MarL
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- Ședința festivă de la Moscova
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite:
In după-amiaza zilei de 22 februarie în Palatul Sporturilor de 

la stadionul Central „Lenin“ din Lujniki — cea mai mare sală 
din Moscova — a avut loc ședința festivă consacrată celei de-a 
40-a aniversări a Forțelor Armate Sovietice. Ședința a fost convo
cată de Sovietul Orășenesc Moscova de deputați ai oamenilor 
muncii împreună cu reprezentanții armatei și flotei și cu organi
zațiile de partid și obștești din Moscova.

Raportul consacrat celei de-a 40-a aniversări a Forțelor Armate 
Sovietice a fost prezentat de mareșalul Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S.

Raportul mareșalului R. I. Malinovski
In raportul său, mareșalul 

Malinovski a spus că poporul 
sovietic poate munci in liniște și 
privi cu încredere și speranță 
viitorul său. Viața și munca sa 
pașnică sînt apărate cu vigilen
ță de Armata Sovietică și Flo
ta Maritimă Militară.

împreună șl în colaborare cu 
armatele țărilor de democrație 
populară, armata sovietică con
stituie un 
securității 
cialist.

Vorbind despre istoria naște
rii Armatei Sovietice, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. a subliniat 
că unul din cele mai mari merite 
ale partidului comunist este re
zolvarea curajoasă și 
problemei construcției 
ca forță capabilă să 
luptă, armată cuceririle revoluției 
socialiste.

Referindu-se la perioada celui 
de-al doilea război mondial,’ 
ministrul Apărării a spus că 
reacțiunea internațională a folo
sit fascismul german drept forță 
de șoc în lupta împotriva Uni
unii Sovietice.

Amintind că Germania hitleris- 
tă a atacat Uniunea Sovietică 
fără declarație de război. încâl
cind în mod perfid pactul de 
neagresiune, mareșalul Malinov
ski a spus că această agresiune 
a avut loc într-un moment cînd 
forțele armate sovietice se aflau 
încă în proces de reorganizare 
și de reînzestrare tehnică. Tru
pele sovietice au opus o rezis
tență eroică dușmanului.

Forțele armate sovietice

bastion al păcii și 
întregului lagăr so-

justă a 
armatei 

apere în

ca-

lindu-se în lupte au reușit să 
facă față puternicelor lovituri 
ale mașinii de război hitleriste, 
să oprească dușmanul, să-i pri
cinuiască înfrîngere^ totală

Forțele armate sovietice, a de
clarat- mareșalul Malinovski, au 
apărat cu curaj onoarea, liberta
tea și independența țării, au sal
vat popoarele Europei și Asiei 
de amenințarea înrobirii fasciste, 
ceea ce constituie un merit deo
sebit al poporului sovietic, al ar
matei și flotei sale față de isto
ria omenirii.

Mareșalul Malinovski a subli
niat lupta eroică pe care au dus-o 
umăr la umăr cu armata sovie
tică împotriva cotropitorilor ger- 
mano-fasciști corpul cehoslovac, 
armata poloneză, detașamentele 
iugoslave și albaneze de parti
zani, iar mai tîrziu, diviziile 
romîne și bulgare. El a declarat 
că actuala frăție de arme a for
țelor armate ale U.R.S.S. cu 
armatele țărilor de democrație 
populară este cimentată de sîn- 
gele vărsat în lupta comună îm
potrivă fascismului.

Mareșalul Malinovski a 
în continuare că principiul fun
damental și de neclintit al 
țelor armate sovietice este 
ducerea de către partidul comu
nist. De aceea partidul a condam
nat în mod just greșelile și a 
pus capăt acțiunilor dăunătoare 
ale fostului ministru al Apărării, 
Jukov, care a urmat linia lichi
dării conducerii și controlului for
țelor armate și flotei maritime 
militare de către partid, de către 
Comitetul său Central și guvern.

al P.C.U.S..

spus

for- 
con-

de masă în Piața

piață a Republicii 
steaguri și pancar-

Șl

Salutul C.C
Consiliului de Miniștri 

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Mareșalul Malinovski a 
că îndeplinindu-și 
apărător al patriei 
armata sovietică 
totodată întotdeauna o mină de 
ajutor frățesc altor popoare. In 
toamna anului 1956, la cererea 
guvernului ungar, ea a venit în 
ajutorul oamenilor muncii din 
Ungaria și împreună cu poporul 
ungar a zdrobit rebeliunea con
trarevoluționară, 
cu cinste datoria 
nalistă și apărînd

spus 
derolul

socialiste, 
a întins

mără și George Georgescu — Re
publica Populară Romină.

MOSCOVA. — La Casa Centrală 
a Actorului din Moscova a avut 
loc o reuniune consacrată celei 
de-a 85-a aniversări a nașterii ge
nialului artist F. I. Șaliapin.

BONN. — Corespondentul din 
Bonn al agenției France Presse a- 
nunță că autoritățile militare bri
tanice au hotărît să doteze două 
regimente britanice ce urmează a 
fi transferate pe teritoriul Germa
niei occidentale cu proiectile ra
chetă de tip „Corporal", la care 
urmează a fi adaptate focoase ato
mice. Această știre a fo3t confir
mată de un purtător de cuvînt ofi
cial al Ministerului Apărării al 
Germaniei occidentale.

PRAGA. - Cel de-al XlJ-lea 
Festival internațional de muzică 
„Primăvara la Praga" va reuni 
anul acesta tn capitala Cehoslova
ciei personalități muzicale de re
nume mondial. S-a confirmat ofi
cial că la acest festival vor parti
cipa dirijorul american L. Stdkov- 
sky, dirijorul romîn George Geor
gescu, precum șl dirijorii Charles

PARIS. — La 21 februarie, la 
hotelul „Lutece" din Paris, a avut 
loc festivitatea întnlnării diplomei 
și medaliei de laureat al Premiului 
Internațional. Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare", eminen
tului activist pe iărîrn social din 
Franța Emmanuel. d’Astier de la 
Vigerie. vicepreședinte al Consi
liului Mondial al Păcii.

PARIS. — Guvernul francez a 
hotărît să creeze. în Algeria, de-a 
lungul întregii frontiere cu Tuni
sia, o zonă interzisă cu o lățime 
de pînă la 50 kilometri., In legă
tură cu aceasta se proiectează 
evacuarea a 70.000 de locuitori din 
regiunile oare vor intra în această 
zonă, Zp,na va fi minată, înzes
trată cu instalații Radar și cu alte 
instalații militare. :

MOSCOVA. - In. legătură cu 
desfășurarea în mărtie-aprilie 1958 
la Moscova ă concursului- interna
țional pentru pian șl vioară „P. 1. 
Ceaikovski". Comitetul de orga
nizare al concursului a confirmat 
juriul concursului de pian șl vioa
ră. In juriul concursului de pian, 
alături de numeroși muzicieni cu-
noscuți ln întreaga lume șe nu- Munch șl W. Sawallisch.,

Declarafia guvernului 
egiptean cu privire 

la relațiile egipteano- 
sudaneze

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Delegația egip
teană la O,N.U. a difuzat o de
clarație oficială a guvernului e- 
giptean privitoare la relațiile 
egipteano-sudaneze în legătură 
cu examinarea de către Consiliul 
de Securitate a litigiului dintre 
Egipt și Sudan.

„In scopul menținerii legături
lor care unesc popoarele egiptean 
și sudanez, se spune printre al
tele în declarație, guvernul egip
tean a hotărît să amîne regle
mentarea problemei de frontieră 
pînă lă. desfășurarea alegerilor 
în Sudan (care au fost fixate, 
pentru data de 27 februarie — 
n.r'.). După ce va fi ales noul 
guvern sudanez, trebuie să în
ceapă tratativele privitoare la 
toate problemele nerezolvate“.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

tn ședința festivă care a avut 
loc la 22 februarie în Sala Spor
turilor din Moscova consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a forțe
lor armate sovietice, N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a dat citire următorului 
salut din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. :

Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.RS.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. salută cu căldură și 
felicită din toată inima pe sol- 
dații și matrozii, sergenții și cart- 
nicii, ofițerii, generalii și amiralii 
forțelor armate ale U.R.S.S., pe 
foștii militari astăzi în retragere 
sau în rezervă, cu prilejul sărbă
torii întregului popor — cea de-a 
40-a aniversare a Armatei și Flotei 
Maritime Militare Sovietice.

Armata și flota sovietică, create 
și crescute de partidul comunist în 
frunte cu marele Lenin, pentru 
apărarea cuceririlor Revoluției 
din Octombrie, și-au îndeplinit cu 
cinste datoria militară față de 
patria socialistă. Bizuindu-se pe 
marea forță a orînduirii socialiste, 
pe sprijinul neprecupețit și pe 
energia nesecată a maselor largi 
populare, forțele noastre armate au 
apărat în lupte îndirjite patria lor 
scumpă împotriva primejdiei de a 
fi cotropită de șacalii imperialiști, 
au ajutat popoarele din Europa să 
se elibereze de sub jugul fascist, 
tn lupte crunte împotriva numero
șilor dușmani, ostașii sovietici 
dat dovadă de dîrzenie de fier, 
o bărbăție neînduplecată și 
eroism în masă. Cei mai buni ... 
ai muncitorilor și țăranilor care 
au luptat sub steagurile de luptă 
ale armatei și flotei sovietice au 
înscris numeroase pagini strălucite 
in eroicul letopiseț al luptelor și 
victoriilor poporului nostru multi
național.

Oamenii sovietici își iubesc 
căldură armata, sînt mîndri 
gloria ei de luptă și cinstesc 
sfințenie memoria ostașilor

au 
de. 
de 
Hi

cu 
de 
cu 

eroi 
care și-au dat viața in lupta pen
tru libertatea și independența 
patriei noastre. înconjurate de 
dragostea și grija permanentă a 
poporului, partidului și guvernu
lui, armata și flota sovietică s-au 
transformat într-o forță indestruc
tibilă a statului socialist. In rin- 
durîle lor au crescut în luptă 
minunate cadre de comandanți și 
conducători politici care sînt un 
exemplu de slujire credincioasă a 
poporului și partidului, preocupați 
in permanență de perfecționarea 
■pregătirii de luptă a efectivului, 
de îmbunătățirea muncii politice 
de partid în unități și pe nave. 
Organizațiile de partid ale arma
tei și flotei, traducînd necontenit 
în viață politica partidului, cimen-

persoane, iar pentru a- 
președinteluj Nasser în 
noului stat au votat 

persoane. 265 de per- 
votat contra Participa-

îndeplinindu-și 
ei internațio- 

independența 
națională și suveranitatea Repu
blicii Populare Ungare.

Apoi mareșalul Malinovski a 
vorbit despre activitatea guver
nului sovietic îndreptată spre în
tărirea păcii Și destinderea încor
dării internaționale.

Referindu-se la hotărîrile se
siunii din decembrie a Consiliu
lui N.A.T.O., mareșalul Mali
novski a declarat că aceste hotă- 
rîri sînt o mărturie a intenției 
cercurilor guvernante din S.U.A., 
Anglia și o serie de alte țări de 
a urma și pe viitor cursa înarmă
rilor, de a continua „războiul 
rece“, de a discuta planuri de a- 
gresiune împotriva U.R.S.S. și a 
țărilor lagărului socialist, inclu
siv propaganda unui război pre
ventiv. Ca răspuns la acestea, a 
spus ministrul Apărării, forțele 
armate sovietice trebuie să fie 
capabile să respingă in orice 
moment un atac prin surprindere 
ai agresorilor împotriva U.R.S.S. 
și a statelor aliate, Să dea o 
asemenea contralovitură distru
gătoare care să pună capăt pen
tru totdeauna oricăror încercări 
de a împiedica prin forță armată 
înaintarea firească a popoarelor 
spre comunism.

Mareșalul Malinovski a subli 
niat că în perioada postbelică 
armata, flota și aviația sovietică 
au făcut un pas uriaș in dezvol
tarea capacității și posibiliîăților 
lor de luptă. Forțele armate sînt 
înzestrate cu toate tipurile de 
arme modernc și tehnică mili
tară, inclusiv cu arme atomice și 
cu hidrogen, cu tehnica rachete
lor și aparate electronice com
plexe care asigură minuirea 
noilor mijloace de luptă.

Dar forța armatei și flotei so
vietice, a subliniat mareșalul 
Malinovski, rezidă nu numai în 
armamentul și tehnica lor mili
tară. Principalul il reprezintă oa
menii, cadrele. Calitățile morale 
și de luptă ale efectivului de 
ofițeri sînt ilustrate și de faptul 
"" "*'*■ ’ ,v J! sînt

U.R.S.S. a predat R. D. Germane 
aerodromul Schönefeld

BERLIN 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 februarie 
la Berlin a fost dat publicității 
următorul comunicat:

In conformitate cu dorința gu
vernului Republicii Democrate 
Germane, la Berlin au avut loc 
tratative între împuterniciți ai 
guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republicii 
Democrate Germane în problema 
predării către Republica Demo-

erată Germană a aerodromului 
■Schonefeld.

In urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
înțelegere prietenească, la 21 fe
bruarie 1958 a fost semnat un 
acord care prevede ca aerodromul 
Schonefeld. folosit de forțele ar
mate sovietice staționate vremel
nic în R. D Germană, să fie 
predat guvernului Republicii De
mocrate Germane.

--------------- O-O^O-O-O

Mareșali ai Uniunii Sovietice distinși 
cu titlul de Erou al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 februarie, 
cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Armatei Sovietice ș; Flo
tei maritime militare sovietice, 
Kliment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a înmînat la Kremlin 
decorații cunoscuților comandanți 
de oștj sovietici, mareșalii Uniu
nii Sovietice Budionnîi, Greciko și

Biriuzov, care au fost distinși cu 
titlul de Eroi ai Uniunii Sovie
tice.

Inmînînd Ordinul Lenin, meda
lia „Steaua de Aur“ și diploma 
de Erou al Uniunii Sovietice ma
reșalului Budionnîi, K. 
șilov l-a îmbrățișat cu 
tate și l-a sărutat pe 
său de arme cu care a 
anii războiului civil-

coeziunea efecti- 
jurul Comitetu-

tează unitatea 
vului trupelor 
lui Central leninist al Partidului 
Comunist și mobilizează pe ostași 
la îndeplinirea cu succes a sarci
nilor care stau în fața forțelor 
armate ale U.R.S.S.

Partidul Comunist și guvernul 
sovietic, credincioși politicii exter
ne leniniste de pace, luptă ferm și r 
consecvent pentru menținerea și în
tărirea păcii. Ținînd totodată sea
ma de actuala situație internaționa
lă și de politica cursei înarmărilor 
și a. pregătirii unui nou război, po
litică dusă de imperialiști, parti
dul și guvernul sint preocupați în 
permanență de întărirea capacității 
de apărare a țării. In prezent for
țele armate ale U.R.S.S. dispun de 
o tehnică de luptă modernă și de 
tot ce este necesar pentru apărarea 
sigură a patriei lor.

C.C. al P.C.UJS., Prezidiul So
vietului Suprem al U.RS.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. își 
exprimă convingerea fermă că osta
șii viteji ai forțelor noastre armate, 
profund devotați patriei socialiste 
și poporului lor, vor apăra și de 
acum înainte cu nădejde cuceririle 
Marelui Octombrie împotriva aten
tatelor din partea agresorilor impe 
rialiști, vor sta cu vigilență de 
strajă muncii pașnice a oamenilor 
sovietici în numele triumfului co- 

, munismului.
Dragi tovarăși, prieteni de luptă!
Fiți demni de înalta încredere 

pe care poporul sovietic, partidul 
și guvernul au pus-o in voi în ce 
privește apărarea frontierelor sfinte 
și a intereselor de stat ale patriei 
noastre I

Insușiți-vă cu perseverență teh
nica de luptă și armamentul mo
dern, perfecționați-vă cunoștințele 
militare și politice, întăriți disci
plina și spiritul de organizare în 
rîndurile voastre l

întăriți frăția de arme cu osta
șii țărilor lagărului socialist care 
umăr la umăr cu armata noastră 
stau de strajă păcii și securității 
popoarelor I

Păstrați cu sfințenie și înmulțiți 
tradițiile de luptă în care este atît 
de bogată istoria forțelor noastre 
armate! Țineți sus onoarea și glo
ria nepieritoare a steagurilor voa
stre de luptă I

Glorie vitezelor forțe armate ale 
Uniunii Sovietice !

Trăiască marele popor sovietic 
— constructorul comunismului !

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice inspiratorul și 
organizatorul tuturor victoriilor 
noastre !

în

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

PREZIDIUL 
SUPREM

CONSILIUL

SOV1ETULUI
AL U.R.S.S.

DE MINIȘTRI
AL U.R.S.S.

că peste 86 la sută din ei 
comuniști și comsomoliști.

Forțele armate sovietice : 
cu fermitate de strajă păcii 
securității | ...
intereselor statului sovietic, 
păzesc cu vigilență munca paș
nică a poporului.

stau 
. . > ?i

popoarelor, de strajă 
statului

E. Voro- 
cordiali- 

tovarășul 
luptat în
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O Tineretul cehoslovac 

întîmpină cea de a 10-a aniversare 
a evenimentelor din februarie 1948

T renul acesta, format din 
cîteva zeci de vagoane aducea 
arme: puști, mitraliere și gre
nade. Dar feroviarul francez 
care a lipit eticheta cu inscrip
ția „Polonia via Cehoslovacia“ 
nu știa ce transporta acest 
tren, nu știa că el trebuia să 
ducă în Cehoslovacia moarte 
pentru locuitorii ei. In schimb 
lucrul acesta era prea bine 
știut de cei ce ședeau în foto
lii luxoase și la mesele unde 
din oră în oră sunau telefoa
nele, aducînd ultimele știri din 
Praga și din alte orașe ale Ce
hoslovaciei. Atunci, în februa
rie 1948, se hotăra problema 
proprietăților și profiturilor 
lor. In timp ce în Occident ge
neralii americani manevrau cu 
diviziile americane, la Praga 
manevrau miniștrii reacționari 
care urmăreau acapararea pu
terii politice în țară. Dar tre
nul ce venea din Franța a fost 
oprit. Același lucru s-a întim- 
plat și cu tentativele reacțiunii, 
care au fost zdrobite fără 
un foc de armă, pentru tot
deauna. In felul acesta în ~ 
hoslovacia a fost rezolvată, 
finitiv, problema drumului spre 
socialism. De aceea, țara noa
stră sărbătorește cu entuziasm, 
în februarie, această aniver
sare.

Să ne oprim astăzi în satele 
Cehoslovaciei, în uzine sau 
școli. Pretutindeni vom intîlni 
tineri și tinere, ascultînd atent 
cuvintele bătrînilor comuniști, 
care au participat la lupta vic
torioasă a partidului comunist 
și la evenimentele din februa
rie.

Pînă acum au avut loc 2000 
de astfel de convorbiri, la care 
au participat zeci de mii de ti
neri. In aceste zile condu
cătorii partidului și ai statu
lui se întîlnesc cu tineretul. 
Așa de pildă, lan Harus, mem
bru al C.C. al Partidului Co
munist, deputat al Adunării 
Naționale, a ținut un referat 
pentru tinerii și tinerele fa-

nici

Ce- 
de-

bricii de textile „Volkra“ din 
i orașul Prostefv. Tînărul Iaros- 
■ lav Dognal, în cuvîntul lui a 
: spus : „Eu știu că partidul no

stru luptă pentru pace și de 
aceea, ca orice om pașnic mă 

! voi considera foarte mîndru 
' dacă voi deveni membru de 

partid". De la aceeași fabrică 
< mai cerut să fie primiți în 
rîndurile partidului și alți 8 
membri ai Uniunii Tineretului
dllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllli.

(Corespondență 
telefonică 

de la Praga) 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
Cehoslovac, dintre cei mai buni 
muncitori. In întreaga regiune 
p^ste 99 de membri ai Uniunii 
Tineretului Cehoslovac și-au 
exprimat aceeași dorință.

Dar noi nu intîmpinăm săr
bătoarea din februarie numai 
cu amintiri. Aceasta ar fi prea 
puțin. In cei 10 ani, de la zilele 
din februarie 1948, s-au con
struit 8 furnale noi, 9 cuptoare 
Martin, zeci de uzine, multe 
școli și case de locuit. Tinere
tul dat peste plan 380.441 
vagoane de produse de bază. 
Se mai poate cita un șir nesfîr- 
șit de astfel de date. 50 de 
activiști ai C.S.M. (Uniunea 
Tineretului Cehoslovac), mem
bri ai brigăzilor complexe și 
raționalizatori au discutat la 
clubul uzinei „Lenin" din 
orașul Pilzen, despre îmbună
tățirea muncii lor cum să se 
economisească mai 
contul „milioanelor 
iste". Așa de pildă, delegatul 
fabricii de confecții din Got- 
ticaldow s-a angajat că tinere
tul din fabrica sa va face eco
nomii în sumă de 1 milion de 
coroane. O contribuție deose
bit de importantă a adus-o 
tineretul de la cea 
uzină din țară 
Gottwald"-Ostrava. 
șantierului acestei uzine, chiar

mult in
C.S.M.-

mai mare
„Klement
Deasupra

i de la începutul lui 1949, s-a 
ridicat steagul albastru al 

; C.S.M., ca un simbol că tine
retul și-a asumat răspunderea 
construirii ei. In cursul lunii 

; ianuarie, tinerii au realizat în 
cinstea sărbătorii din februa
rie economii in sumă de 

: 900.000 coroane. Tinerele de 
la fabrica de textile „Mosilana" 
din orașul Bmo s-au angajat 
să producă peste prevederile 
planului, 30 km de țesături.

Nu avem posibilitatea să 
enumerăm in acest spațiu toate 
angajamentele și rezultatele ce 
au fost de-acum obținute.

In- timp ce sărbătorirea zile
lor din februarie mobilizează 
pe toți tinerii muncitori și 
tehnicieni la obținerea unor 
rezultate cit mai bune, în 
munți, pe o furtună de zțpadă, 
un detașament de grăniceri se 
pregătește pentru paradă. 
Pașii lor vor răsuna pe stră
zile Pragăi cu ocazia paradei 
solemne ce va avea loc în 
fața președintelui republicii, 
a reprezentanților guvernului 
și miilor de oameni ai muncii. 
Pasul lor va fi tot atît de 
sigur ca și acum 10 ani. Nu 
numai la Praga și Bratislava, ci 
și în alte orașe ale țării vor 
avea loc mitinguri alg oameni
lor muncii. In zilele acestea 
v-'r avea sau au avut de acum 
loc diverse conferințe ale sa- i
vanților despre importanța a- 1
cestei date, adunări solemne !
ale organelor de partid și ale i
Frontului Național, au loc 
diferite concerte. Sute de vizi
tatori se perindă la muzeul 
„Klement Gottwald" din Praga, 
în sălile expoziției „Cum a 
fost în februarie".

Trenul despre care a fost 
vorba la început n-a apucat să 
ajungă la destinație. In locul 
lui o republică întreagă se în- 
dreaptă sigur pe drumul ce 
duet spre socialism. Cea mai \
bună dovadă o constituie Ceha- <
slovacia zilelor de astăzi.

K. SIRUCEK
sînmnnnnmmnnrmmnnîwnsTinmnriHnnr^^
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O realizare a tehnicii sovietice
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Din galeria primarilor Capitalei

Corbii intre ei
ce

I. ISER

EUGENIU OBREA

Parada
folclorului

Exploratorii secolului XX
Ia Paris

Roald Amundsen clasic și sport își men-

în lupta
cu ghețarii veșnici

Apelul primarului

moda anului 1958. Pentru

nc-a 
din

deodată lucru- 
parcă n-a fost

„de anumite per- 
municipală nu se 

are la mină".

„Foaie verde păpădie 
Primărie, primărie 
Ai o rimă : sărăcie".

orim-ministru. eu 
o anchetă prin 
de interne ca să 
situațiunea și cit 
prădat la primă-

.....Din cauza numărului mereu 
cresctnd al șomerilor și a sărăciei 
ce se simte tot mai mult, în spe-

că n-a încasat 
lei. Reporterul 
arătată o hlrtie 

care a tăcut.

cial în cartierele periferice ale 
Bucureștiului, sîntem nevoiți a face 
acest apel la obolul .cetățenilor 
Capitalei“. Semna : Dobrescu. pri
marul Capitalei.

?

nr. 1 afirmă că 
sonaje din viața 
teme întrucît le

Sărăcie... La una din instituțiile
comerciale ale primăriei era nevoie 
de o funcționară și s-a publicat

ȚĂRĂNIMII.."
— 1912)

simte 
sectorul de

„ALESUL
(„Facla“

niște bilanțuri prospere 
industriași de vază, des- 
un titlu alarmant in a- 

„Gazetă municipală" tipă- 
imprimerie de

MUNICIPÂ1

în 1958

zarvă, scandal, și 
rile s-au potolit de 
nimic". La serviciul cadastrului 
unde furtișagurile au devenit pu
blice se face o anchetă. Inculpatul

IIIIIIII
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4 • . rămas de la egip-f
4teni o hartă de papirus carej 
Î datează din vremea lui Ram-*

ses al II-lea (1300 i. e. n.) caret 
este printre cele mai vechi în-* 
cercări cartografice ?

I • ...vechii chinezi au cuno
scut cam pe la anul 1000 al 
țerei noastre insulele Fiii pine și 
țMalaezia, deci cu jumătate de 
i mileniu înainte de descoperi- 
J rea lor de către Magellan ?
I • ...vechii chinezi aveau le-1 
▼ gâturi cu alte popoare nu nu- t 
t mai pe uscat ci și pe ape, mai î 
4 ales cu India, prin ocolirea In- 4 
■tdochinei de sud ? ▼
I • ...după anul 800 î. e. ti. i 
■șdoi mari exploratori cartaginezii 
rHamilcon și Hanon întreprind T 
T călătorii îndepărtate în Atlan-* 
Itic ? Hamilcon ajunse în insu-s 
Alele Britanice fi Hanon pei 
ț Coasta Guineei. I
♦ • ...pe la anul 325 î. e. n., *
t călătorul grec Pitheas porni 4 
4 din Marsilia și ajunse în mă- î 
4 rile nordioe, vizitîhd' Anglia de i 
'i astăzi și poate Islanda ? Deoa- ▼ 
trece Pitheas constată că ajun-J 

sese aproape de „Marea în-4 
Jghețată", Islanda a intrat în is- 
♦ toria descoperirilor geografice, 
Țsub numele latinesc de „Ultima 
*Thule“ iar Pitheas cu numele 
4 de „primul navigator polar“,
♦ • „.primul călător european
2 care ajunge în India a fost ne- 
^gustorul Afarutsii Nikitin din 
ÂToerP.El lasă o seamă de note 
' asupra călătoriei întreprinse, 
tstib numele de „Călătorie peste 
4 3 mări",

♦ • ...în 1648, negustori și vî- 4
*nători ruși, sub comanda lui* 
♦ Simion Dejnev, întreprind oj 
* expediție pe țărmul nord-arctic 4 
* al Siberiei, ajungînd pînă în * 
♦ peninsula Ciuccilor (azi capul ț 
* Dejnev)? Se descoperă pentru 4 
X prima oară strîmtoarea dintre J 
:Asia și America de Nord, care 4 

a fost denumită mai tîrziu i
♦ strîmtoarea Behring. T
* • ...în 1616 navigatorul en-ț
*glez William Baffin ajunge 4 
* pînă în insula din nordul Ca- ♦ 
Z nadei, care-i poartă numele^ 
♦ fără a reuși să meargă mai de- 4 
* parte din cauza ghețurilor ce ♦ 
4 împiedicau înaintarea corăbii- 4 
♦ lor ?

f «L

au prilejul să

In fiecare an are loc la Paris 
o mare sărbătoare populară la 
care iau parte delegații din toate 
regiunile Franței. Cu această o- 
cazie parizienii
admire bogăția și varietatea fol
clorului francez. Tinerii țărani și 
țărance, pe care îi vedeți în clișeul 
nostru umblind pe picioroangele 
lor, aii înlocuit pentnr cîteva ore 
intensa circulație de mașini din 
piața Concorde.

Electronica este fără îndoială una dintre ramurile tehnicii cu 
cea mai mare răspîndire în zilele noastre. Nu există domeniu 
al științei în care minusculii electroni să nu fi adus transformări 
hotărîtoare, transformări care altădată erau de neconceput. Elec
tronica a permis construirea creerilor artificiali care rezolvă 400 de 
probleme pe secundă, a mașinilor care traduc singure texte din
tr-o limbă în alta și chiar și a sateliților artificiali ce pregătesc 
viitoarele călătorii interplanetare.

Dar iată că electronica nu se mulțumește numai cu transfor
mările aduse științei și pătrunde pînă în lumea complexă a artei 

și în special în muzică. Prin intermediul electronicii energia se 
transformă in... armonie, iar muzica devine mai melodioasă.

In U.R.S.S. s-au construit primele instrumente muzicale elec
tronice, destul de numeroase și de variate pentru a forma o 
„orchestră electronică“. Primul instrument electronic datează încă 
din 1924 și a fost construit de inginerul sovietic Termen, purtind 
numele inventatorului său : „Termenvox". De atunci, electronica 
muzicală a făcut drum lung. Astăzi există un pian electronic, un 
armoniu electronic, o orgă electronică, un acordeon electronic 
(acordofonul) și numeroase alte instrumente care conțin sisteme 
complexe de lămpi și generatori radiofonici. In ce constă supe
rioritatea acestor instrumente? Intr-un ton de o putere și ori
ginalitate cu totul deosebită șt un timbru excepțional de plăcut.

Orchestra electronică, care a început să dea concerte și să fa
că imprimări, a entuziasmat pe mmlți compozitori și soliști so
vietici și străini. Toți au fost de acord că instrumentele electro
nice sînt sortite unui viitor strălucit, putinei înlocui într-o bună 
zi chiar cu totul instrumentele obișnuite.

In clișeu : Karina Lisizian, studentă la Conservatorul din Mos
cova, încearcă armoniuf electronic sub supravegherea inginerului 
Stanislav Jerin, conducătorul tehnic al orchestrei electronice.

In 1932, disputele oratorice par
că pierduseră sfîrșitul. Interviu
rile populau paginile ziarelor, iar 
titlurile de o șchioapă amețeau pe 
cititor. Primarul să fie numit pe 
șapte ani sau nu ? Gostinescu, șe
ful liberalilor bucureșteni, era ca
tegoric împotrivă. Primarului țără
nist Dobrescu. în schimb. îi surî- 
dea perspectiva unei domnii mai 
îndelungate peste sărmana viste- 
rle a Capitalei. Numai părerea o- 
mului de pe stradă nu era cerută. 
„Rotativa municipală“ își avea be
neficiarii ei recrutați din clientela 
cluburilor „istorice". Se schimbau 
doar mîinile ce se înfundau în 
casa de bani a municipiului. „Ga
zeta municipală" mărturisea cu în
gerească nevinovăție în editorialul 
din nr. 22 : „Consiliile comunale 
rămîn cu tot ce cuprind în ele: 
guvernamentali, național-liberali, 
duciști, tehnicieni etc. Se schimbă 
numai primarii sau mai bine zis 
își schimbă felul de viată cei 
au fost ca și cei ce vor veni"

rimâ pentru.. 
primàrie

Deși istoria con
semnează începutul e- 
pocit moderne drept 
perioada marilor
descoperiri geografi
ce și a celor mai i- 
luștri navigatori, care 
prin curajul și tena
citatea lor excepțio
nală au împins gra
nițele lumii civiliza
te pînă in cele mai 
îndepărtate ținuturi 
ale pămîntului, se
colul nostru a fost 
și el martorul mul
tor adevărate epopei 
marine.

Perfecționarea mij
loacelor lelțnice a 
permis exploratori
lor secolului nostru 

ca
mei 
ale

lor secolului 
să pornească la 
cetirea celor 
dificile regiuni 
globului, indreptin- 
du-și privirile și pa
șii către cele două 
continente de gheață 
care străjuiesc la 
antipodurile pămîn- 
tulul : Arctica

Antarctica. Și prin
tre primii și cei mai 
celebri exploratori 
ai acestor meleaguri 
potrivnice omului și 
vieții, se numără 
Roald Amundsen.

DE LA POLUL 
NORD LA POLUL 

SUD
Multiplă și pasio

nante sînt realizările 
acestui modest ma
rinar norvegian, al 
cărui nume este in
disolubil legat de e- 
poca primelor mari 
victorii ale omului 
în ținuturile celor 
doi poli. Este sufi
cient să amintim 
pentru aceasta că 
Amundsen a fost 
primul explorator 
care a ajuns la Polul 
Sud, la 14 decembrie 
1911 și că tot el a 
fost unul dintre pri
mii care a reușit 
să se apropie pe ca
lea aerului de Polul

Nord, în 1925. Dar 
înainte de a izbuti 
aceste două perfor
mante extraordinare, 
exploratorul norve
gian fusese eroul u- 
nei alte realizări, 
poate mai puțin cu
noscută dar nu mai 
puțin valoroasă: stră
baterea regiunilor de 
apă și de gheață 
care leagă prin ex
tremul nord •— de 
la răsărit către apus 
— Oceanul Atlantic 
de Oceanul Pacific.

IN DRUM 
SPRE GHEȚARII 

VEȘNICI
Această epopee a 

lui 
tează 
ani.
1903, 
îmbarcă pe un vechi 
vas de pescari pen
tru o expediție 
imensitatea rece 
nordului.
mundsen

Amundsen da
de acum 55 de 
La 17 iunie 
opt oameni se

în
a

Roald A- 
șeful

Multe asemenea vase au eșu at pe drumul străbătut de 
Amundsen

Originea cutiilor
Cutiile poștale, alît de răspîn- 

dite astăzi gu o vechime de 
peste 4 secole. Ele au apărut la 
Florența și Veneția mult înainte 
de înființarea serviciilor poștale 
regulate șj aveau un scop cu to-

tul special. In aceste cutii, așe
zate în diferite colțuri ale ora
șului, se introduceau scrisorile 
anonime prin care spionii auto
rităților denunțau comploturile 
— reale sau imaginare — împo
triva tiranilor ce stăpîneau ora-

poștale
șui. Cutiile serveau adesea și în 
scopul unor răzbunări personale. 
Numeroase victime nevinovate 
au plătit cu viata invenția aces
tor cutii. întrebuințarea cuti'lor 
pentru depunerea corespondenței 
datează abia din secolul trecut.
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Lingă 
ale unor 
coperim 
ceeași 
rită intr-o imprimerie de mina 
doua: „Capitala tării are un buget 
de mizerie". Dedesubt citim: 
„Criza tot mai grea, pauperizarea 
crescîndă a contribuabililor a pus 
în grav pericol balanța financiară 
•a municipiului...“

— Pe altă pagină : domnul pri
mar se plimbă la Londra și Paris 
șl invită pe financiarii englezi și 
francezi să roadă cile un oscior, 
bineînțeles în contul contribuabi
lului bucureștean. Aflăm chiar că 
a dat delegație firmei „Murdoclt 
Macdonald & Partners" din Lon
dra să trateze în numele său. In
vitația primarului a găsit imediat 
ecou. Două societăți franceze s-au 
oferit să ia în concesiune abatorul 
Capitalei pe nu mai puțin de 40 
de ani. O societate franco-belgla- 
nă a reușit să aducă municipiului 
o pagubă cifrată la sute de milioa
ne de lei.

Un autor anonim înserează cî
teva versuri;

In sectorul de Negru—114.000.000 
lei deficit. In schimb, numai politi
cianul V. Serdaru a încasat 
1.600.000 pentru funcția de consilier 
comunal. O paranteză: Serdaru a 
protestat. Afirma 
decît... 1.200.000 
nota că i-a fost 
misterioasă după

un anunț în ziare. Retribuția era 
mizerabilă Și totuși .. „Pentru 
această retribuție de măturător 
s-au prezentat nu mai. puțin de 
200 de oferte". O fată își înșlrute 
titlurile șl apoi scrie: „Sîntem opt 
copii ...Aveți milă de noi domnule 
director căci n-avem cu ce trăi".

Bugetul suferea de debilitate 
cronică. Personalul bugetar eră 
supus draconicelor curbe de sacri
ficiu. In schimb, cîteva milioane 
de lei sînt cheltuiți pentru amena< 
jări la 
rioasă. 
hanul 
tăcerea 
tîrziu. 
„M. S.
la Snagov". Propunerea în acest 

a primarului a fost. . accep- 
de rege.

Snagov. Opoziția era fu- 
Devenise grijulie pentru 
public. Dar — mister — 
devine deplină puțin mai 

De ce ? O scurtă știre :| 
Regele a fost împroprietărit

„Sărăcia ce se 
mult...“ La 
69.000.000 lei s-au volatilizat într-o 
afacere cu niște pavaje. „Gazeta 
municipală“ publică un interviu cu 
„cetățeanul Capitalei“ : „S-a făcut

septembrie 1932, dezbateri 
furtunoase la Cameră. La tribună, 
fostul primar liberal Costinescu își 
acuza . urmașii întru stăpinirea 
visteriel municipale :

— „Domnule 
vă rog să facefi 
domnul ministru 
se știe care este 
s-a furat, cit s-a
ria comunei București".

Stenograma precizează : „Aplau
ze pe băncile liberale. întreruperi 
pe băncile majorității".

Costinescu continuă :
„Au intrat banii în buzunarele 

ticăloșilor..."
Premierul țărănist nu t-a iertat 

pe inflerbintatul orator, t-a am n- 
tit de trecerea lui pe ’a primăria 
bticureșteană, (Imul de casă al Iul 
cpnu Dinu deveni mai domol.

Corbii își scoteau ochii.

Ideea materialului da față 
fost sugerată de o discuție 
tramvai. Un grup de tinere își fă
cea inventarul garderobei. Fetele 
se întrebau curioase : „ce-o să 
fie la modă în acest an

Ce aduce nou moda — a fost 
scopul vizitei făcute zilele aces
tea la centrul de creație de pe 
lingă Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală și la 
redacția jurnalului de modă.

Noutăți sînt multe. Creatorii ur
măresc să dea pe piață produse 
lucrate cu simț artistic. In moda 
anului 1958 se remarcă multă în
drăzneală și efort pentru satisfa
cerea gustului și cerințelor publi
cului nostru.

Și acum cîteva relații cu pri
vire la 
femei.

Mantoul •
țin linia dreaptă. Ca o nouă crea
ție, apar unele cu linia „fus“. A- 
cestea au aspectul mai mult ds 
rochie, fiind confecționate 
stofă moale. Mantoul „fus“

din
- .. are

partea de sus foarte lărgită, prin 
croială bogată, talia neaccentuat i 
și e îngustat foarte mult în jos. 
Gulerul, degajat de gît, este fie 
plat, fie înalt. Uneori el lipsește 
și atunci decolteul se complectea- 
ză cu eșarfe din blană, stofă sau 
fular. Mîneeik-kimono, semi-ki- 
mono sau raglan. Se vor purta 
mai puțin mînecile montate obiș
nuit.

In moda taiorului, favoritul 
nostru costum de primăvară pot 
fi folosite cele mai variate for
me : do la taiorul pe corp cu ta
lia neaccentuată, cu jacheta scur
tă (18 cm. do la talie) sa r taiorul

strîns cu cordon pe talie, de pre
ferință mai lung, pînă la taioaro 
pe corp, bluzate, sau cu lărgimea 
de sub guler, care se pierde în 
talie. Fustele sînt înguste și drep
te, ceva mai scurte decît înainte. 
Se poartă stofe tweed pentru cos
tumele sport și de dimineață, și 
stofe iuni în culori calde pastel 
pentru costume fantezi. Taiorul 
negru desigur rămîne, dar nu cel 
clasic, ci unul confecționat în 
modele fantezi, dintr-o stofă sim
plă, mai mult gen deux pieces.

La rochii se menține încă linia 
amforă cu corsajul ajustat, umerii 
rotunjiți, fusta bogată în talie care 
se pierde în jos, îngustîndu-se. 
Cea mai practică rămîne tot ro
chia cu jachetă din același mate
rial, confecționată din stofă fan
tezi — pentru toată ziua, iar din 
mătase grea

acestei mici expediții 
căreia nu i se acorda 
aproape nici o șansă 
de reușită. Pe dru
mul ce urma să-l 
străbată vasul „Gjoa“ 
— cum se. numea 
ambarcațiunea Iții A- 
mundsen —• eșuaseră 
în decursul timpului 
nu măi puțin de 
de expediții.

Vasul ocoli de 
distanță Capul Sudic, 
al Groenlandei și se 
îndreptă către Nord- 
Est, apropiindu-se de 
strîmtoarea 
una dintre 
periculoase 
tori de pe 
luată Intre 
Parry, Prințul gali
lor, Prințul Albert 
și Banks, strîmtoarea 
Melville este presă
rată cu sute de ghe
țari plutitori, care la 
cea mai mică ciocni
re pot sfărima în 
bucăți nave mult 
mai mari decît cea 
a lui Amundsen. 
Vasul Gjoa înainta 
încet, și toți cei 8 
marinari stăteau de 
veghe pe punte, că
lăuzind prin strigăte 
pe cirmaci pentru e- 
vilarea pericolelor. 
După ore și zile ce 
nu se, mai. sfirșeau, 
vasul iese din strîm- 
toare. In cursul unei 
scurte escale pe insu
lele Beecliey, explo
ratorii descoperă un 
întins cimitir peste 
care s-a așternut 
gheața veșnică. 134 
de cruci înfipte in 
albul zăpezii mar
chează mormintele 
marinarilor expedi
ției Franklin care au 
trăit aici ultimele 
lor clipe. Tabloul 
este zguduitor dar

58

la

Melville, 
cele mai 

strini- 
glob. Si- 

insulele

un

nimeni nu se gîndeș- 
le să abandoneze 
lupta.

PERICOLELE 
SE ȚIN LANȚ

După ghețari,
nou dușman pare să 
pună stavilă expedi
ției: miile de stinci 
submarine, care se 
înalță adesea pînă la 
1—2 metri pe supra
fața apei, amenință 
cu vîrfurile lor ascu
țite carcasa fragilă a 
vasului Gjoa. Pesca
jul vasului trebuie 
redus cu orice sacri
ficiu la minimum și, 
astfel, expediționarii 
sînt nevoiți să arun
ce în ocean o bună 
parte a încărcăturii 
alît de prețioasă. Va
sul astfel ușurat, stră
bate fără accident 
zona stîncilor sub
marine, dar iată că 
în timp ce marinarii- 
erau preocupați de 
lupta contra naturii, 
un incendiu izbucne
ște în camera mași
nilor. Pericolul este 
uriaș : pe bordul va
sului se găsesc zece 
mii litri de petrol și 
200 kg. exploziv. Cî
teva clipe soarta ex
pediției pare pecet
luită. Dar calmul și 
curajul oamenilor 
conduși de Amundsen 
restabilesc 
situația: 
este stins

din nou 
incendiul 

în ultima 
clipă și catastrofa e- 
vitată.

DOUA IERNI 
IN SINGURĂTATE

Apropiindti-se
na, A mundsen 
escală intr-un 
port natural pe
il botează Gjoa. In

iar- 
luce 
mic. 

care

apropiere, expedițio- 
narii găsesc da-ă 
izvoare de apă care 
le permit să 
iară — după 
luni — apă 
pită.

Iarna arctică 
borîse repede 
micuța colonie 
turme uriașe de reni 
străbăteau regiunea.

In cele din urmă 
sosește și primăvara. 
Ici și colo apar flo
rile minuscule ale lo
cului, soarele încăl
zește puțin trupurile 
reci ale marinarilor 
dar gheața nu vrea 
să se topească și A- 
mundsen este nevoit 
să mai petreacă un 
an întreg în același 
loc. Către sfîrșitul 
celei de a doua ierni, 
timpul se îmbunătă
țește brusc și expedi
ționarii pot porni la 
drum.

Trec iarăși zile și 
săptămini de luptă 
printre ghețari și 
stinci submarine, dar 
orizontul rămîne veș
nic același. Intr-o 
bună zi, în timp ce 
Amundsen reflecta in 
cabina sa la posibili
tatea unei erori de 
navigație, vocea ma
rinarului de strajă 
răsună puternic In 
aerul înghețat: „Navă 
in zare“...

Cele două vase 
se apropie și căpita
nul 
cute 
Abia 
să-și 
moția pentru a-i fe
licita : „Ați învins... 
Sinteți primii navi
gatori care au reușit 
această extraordinar,! 
realizare...“

C. ORBAN

două

bea 
atîtea 
proas-

se co- 
peste 

fi

navei nevunos- 
urcă pe Gjoa. 

dacă reușește 
stăpîneuscă e-

mo da
<■- -, > • . . ’ t

— pentru ocazii. Ro
chia de stofă «au 
jerso are mîneci ki- 
mono. corsajul sim
plu și granituri cu 
nasturi. Jacheta 
este scurtă pînă 
în talie. Uneori ro
chia poate fi inso
lită do un mic bn- 
lero cu mîncci trei 
sferturi. La rochiile 
do după amiază o 
noutato este dubla 
jupă (două fuste). 
Jupa de deasupra 
care este mai scur
tă se poate de
monta și poate fi 
folosită drept pele
rină.

Jurnalul de mo
dă. care în ultima 
vreme și-a îmbo
gățit grafica, 
pregătește ca 
numărul viitor să 
facă cunoscută li
nia nouă a modei 
1958. Numărul 9 va 
fi cel do al doilea 
număr, cu fotogra
fii color realizate in 
cadru exterior.

In ziua cind am 
vizitat redacția jur
nalului de modă 

‘ tocmai se primise 
o scrisoare din 
Fraga, prin care 
so exprima simpa
tia pentru modelele 
romînești foarte o- 
riginale 
grafica 
Această 
vine să 
munca 
condus 
Victoria
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și pentru 
jurnalului, 
apreciere 

încurajeze 
colectivului 
de tînăra 

Caragea.
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