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a tovarășilor Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș și Avram Bunaciu
DELHI 8 (de la trimisul spe

cial Agerpres).
Simbătă dimineajă tovarășii 

Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romi- 
ne și Emil Bodnăraș, vice-preșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
s-au îndreptat dincolo de zidurile 
vechiului Delhi — la Rajgath — 
unde se află cenotaful lui Mah.it- 
ma Gandhi, veneratul conducător 
al popoarelor Indiei, asasinat 
mișelește acum 10 ani de sluga 
imperialiștilor. La ora 9, oaspeții 
rcmîni au sosit în micul parc in 
care un bloc de ciment marchea
ză locui pe care a fost incinerat 
Gandhi. Intr-o tăcere solemnă, 
tovarășii Chivu Stoica și Emil 
Bodnăraș au depus o coroană de 
flori pe a cărei panglică era in
scripția : „Lui Mahatma Gandhi, 
mare luptător pentru cauza eli
berării Indiei. Din partea primu
lui ministru al Republicii Popu
lare Romine Chivu Stoica".

La ora 9,30 oaspeții romîni au 
fost primiți de vice-președinte'.e 
Indiei SarvapalH Radhakrishnan 
cu care au avut o convorbire 
prietenească și însuflețită. Vice
președintele Indiei a amintit de 
vizita făcută in Romînia, arătind 
că a învățat să prețuiască și să 
admire poporul romîn și munca 
lui pașnică. El a vorbit despre 
politica de pace a Indiei, despre 
eforturile care trebuie depuse 
pentru ridicarea nivelului de trai 
încă scăzut al marei mase a 
populației, despre importanța co
laborării economice romîno-indie- 
ne, despre ajutorul pe care îl aș
teaptă India de la Romînia în ce 
privește dezvoltarea industriei 
petrolifere. Abordînd unele pro

bleme internaționale, S, Radha
krishnan a subliniat necesitatea 
luptei pentru realizarea unei cît 
mai largi zone denuclearizate și 
a declarat că in cursul apropia
tei sale vizite în Statele Unite, 
va încerca să convingă pe ame
ricani să nu mai pună piedici, ci 
să ajute la realizarea unității po
poarelor dezmembrate. Tovarășii 
Chivu Stoica și Emil Bodnăraș 
au vorbit despre politica de pace 
și inițiativele guvernului romin 
și au subliniat că perspectivele 
colaborării multilaterale cu India 
sint foarte largi.★

Tot în cursul dimineții, tovară
șii Chivu Stoica și Emil Bodnă
raș insosiți de ambasadorul In
diei la București Jagan Nath 
Khosla au vizitat laboratorul na
țional de fizică, una din cele mai 
importante instituții științifice cu 
care se mindrește India. Oaspeții 
conduși de directorul adjunct al 
laboratorului, au ascultat explica
ții cu privire la studierea pro
blemelor de proiectare a utilaje
lor în condițiile de căldură și 
umiditate ale Indiei, la folosirea 
energiei solare pentru acționarea 
motoarelor mici, cu privire la 
construirea unor aparate de ra
dio, cu consum mic de electrici
tate pentru uzul populației ru
rale și despre proiectarea de 
utilaj electronic. In diferitele sec
ții ale laboratorului, oaspeții au 
putut examina istalații perfecțio
nate pentru măsurarea exactă a 
timpului, pentru producerea de 
temperaturi foarte joase și mi- 
croscoape electronice puternice. 
In biblioteca instituției oaspeților 
le-au fost prezentate printre al
tele și numeroase reviste și cărți

științifice rominești, oglindind 
colaborarea dintre țările noastre.

In vizita pe care au făcut-o 
apoi la Institutul de cercetări 
agricole, oaspeții rominl au pu
tut admira printre altele o inte
resantă fermă de vaci, în care a 
fost selecționată rasa de vaci in
diene de mare productivitate Ia 
carne și lapte. Biblioteca institu
tului care este una din cele mai 
mari din Orient, are 140 de piii 
volume, printre care numeroase 
rarități, unele datind din secolul 
XVII. Biblioteca primește o mie 
de reviste agricole din toată lu
mea.

La ora 12,30 președintele In
diei, Rajendra Prasad, a primit 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P- Romine Chivu 
Stoica, însoțit de Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe. Con
vorbirea care a durat o jumătate 
de oră a fost foarte cordială. La 
ora 13,00 președintele Rajendra 
Prasad a oferit un dejun tovară
șului Chivu Stoica, la care au 
luat parte S. Radhakrishnan, pri
mul ministru Jawaharlal Nehru, 
miniștri și alte personalități in
diene, precum și tovarășii Emil 
Bodnăraș și A. Bunaciu.

La ora 20,00 primul ministru al 
Republicii India, J. Nehru a ofe
rit un banchet în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, Chivu Stoica. In 
cinstea oaspeților rominl a fost 
prezentat un recital de muzică și 
dansuri populare.

Tovarășul Chivu Stoica între pre mierul Nehru și Khrisna Menon 1 a sosire în Capitala Indiei
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Prin cîteva S. M.T.-uri din regiunea București 
în pragul campaniei agricole
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i Primăvara a intrat în drep
ți turile sale. In unele locuri 
j bătălia pentru belșugul recol- 
j telor din acest an a și început. 
I Cei care au un cuvînt greu 
j de spus acum. în campania 
) însămîiițărilor, sînt tractoriștii. 
I Pentru a afla în ce stadiu se 
j află pregătirile lor, am orga- 
j nizat o anchetă în cîteva sta- 
) țiunl de mașini șl tractoare din 

l) regiunea București.

Roadele muncii 
de agitare cu 

tractoriștii
S. M. T. Iloria din raionul Le- 

hliu. Biroul organizației de bază 
U.T.M. de aci, sub conducerea or
ganizației de partid, a adus o con
tribuție prețioasă la organizarea 
muncii tractoriștilor. Și în anul 
acesta reparațiile mașinilor au fost 
efectuate la timp și brigăzile au 
ieșit în cîmp încă de la 20 februa
rie. Primele sute de hectare au și 
fost de acum arate și însămînțatc. 
Împreună cu conducerea stațiunii 
(director Tudor Nedelea), secreta
rul organizației U.T.M., Constantiu 
Cristache au stabilit ca fiecare bri
gadă să-și repare tractoarele ei și 
fiecare tînăr tractorul său. Șefii 
de brigadă, împreună cu mecani
cul șef, au primit sarcina să răs
pundă direct de fiecare reparație 
în parte. Pentru că în cadrul unor 
brigăzi mai sînt tineri cu mai pu
țină experiență, pe lîngă fiecare 
brigadă a fost numit un mecanic în 
vîrstă, cu mai multă pregătire 
practică. Aceasta s-a făcut în ate
liere. Pe de altă parte, organiza
ția U.T.M. a desfășurat o vie acti
vitate agitatorică. Pe fiecare de

cadă a lunii, biroul organizației 
a ținut evidența riguroasă a sta
diului în care se găsește fiecare 
tractor. Fotografiile tinerilor evi- 
dențiați au fost afișate pe panoul 
de onoare cu scurte caracterizări 
privind munca fiecăruia. A- 
ceasta a făcut ca întrecerea din
tre tractoriști să fie în permanență 
activă. De curînd a fost alcătuit 
colegiul de redacție care va edita 
foaia volantă a stațiunii. „Foaia“,

RAIDUL
NOSTRU

care apare în fiecare decadă, va fi 
afișată în toate vagoanele dormi
tor. în campaniile precedente foaia 
volantă a avut un rol foarte în
semnat în înlăturarea lipsurilor. 
Organizația U.T.M. a luat inițiati
va ca fiecare număr să cuprindă 
și teme de producție și disciplină 
cît mai variate. Mult interes au 
dovedit traeteriștii și pentru buna 
amenajare a vagoanelor de dor
mit.

„Să facem din fiecare vagon o 
locuință cît mai confortabilă“ — 
aceasta a fost lozinca lansată în 
stațiune de brigada lui Eugen 
Ciobanu. Și într-adevăr, brigăzile 
s-au întrecut în a-și amenaja cît 
mai bine și cu gust vagoanele ei. 
S-au făcut dulăpioare, cuiere, gră
tare pentru curățatul încălțămintei

de noroi, policioare pentru cărți 
și altele.

Hotărîți să fie fruntași și în 
această campanie, entuziaștii trac
toriști de la S.M.T. Horia au și 
înscris primele succese.

Cu toată străduința 
tinerilor...

într-o zi. utemistul Gheorghe 
Călin de la S.M.T. Cocioc, raio
nul Snagov. a lipsit nemotivat de 
la lucru. A doua zi. secretarul or
ganizației U.T.M., Mihai Mitrea a 
stat de vorbă cu el. Tînărul n-a 
adus argumente convingătoare 
pentru lipsa de la serviciu. Seara, 
biroul U.T.M. a convocat o șe
dință. Utemiștii l-au criticat aspru 
pe Călin pentru abaterea sa. El 
și-a luat angajamentul să se în
drepte și de atunci își vede con
știincios de treabă.

Am pornit de la acest amănunt 
pentru a arăta că organizației 
U.T.M. din S.M.T. Cocioc nu-i 
este indiferent cum muncesc tine
rii pentru pregătirea începerii 
campaniei agricole de primăvară, 
într-adevăr, tinerii de aici s-au 
străduit să repare cit mai bine 
tractoarele și celelalte mașini și 
unelte agricole. Tineri ca Vasile 
Matei, Nicolae Focșeneanu, Ion 
Simionescu și alții au recondițio
nat zeci de piese pentru tracloa-
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Deschiderea Conicrinfci Naționale 
a Femeilor din P. P. Pomină

In dimineața zilei de 8 Mar
tie, s-au deschis in Capitală, i:i 
sala Ateneului Republicii Popu
lare Romine, lucrările Conferinței 
Naționale a Femeilor din Republi
ca Populară Romină. Conferința 
face bilanțul activității femeilor 
din țara noastră in toate dome
niile și va trasa programul miș
cării de femei in lumina cerințe
lor actuale ale construcției socia
liste in țara noastră și sarcini
lor pe care partidul și guvernul 
le pun in fața întregului nostru 
popor.

La conferință participă peste 500 
de delegate și numeroase invitate 
din toate colțurile țării, din toa
te sectoarele de activitate, din ria
dul tuturor naționalităților conlo
cuitoare.

Cu îndelungi aplauze și aclama
ții au fost intimpinați la sosirea 
in sală tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre 
Borila, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Draghici, Alexandru Moghio- 
roș. Constantin Pirvulescu, Dumi
tru Coliu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Janoș Fazekaș.

Printre invitați se află de ase
menea, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, ai guvernului și ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționa
le, conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor oamenilor 
muncii.

Cuvintul de deschidere a confe
rinței a fost rostit de tovarășa Ste
la Enescu, președinta Comitetului 
organizatoric central al femeilor 
din Republica Populară Romină, 
care a spus printre altele :

„Ziua de astăzi are pentru noi 
o dublă semnificație. Odată cu 
deschiderea Conferinței Naționale 
a Femeilor, eveniment de mare in- 
semnătate pentru dezvoltarea miș
cării de femei din țara noastră, 
noi sărbătorim tradiționala zi de 
8 Martie, Ziua internațională a 
femeii.

In această zi, femeile din Repu
blica Populară Romină își în
dreaptă gindul cu recunoștință că
tre Partidul Muncitoresc Romin, 
conducătorul luptei poporului nos
tru pentru socialism, datorită că
ruia ele sărbătoresc 8 Martie ca 
cetățene libere și cu depline drep
turi politice și economice, luînd 
parte activă la opera de construi
re a socialismului în patria noas
tră. Ele iși aduc contribuția la în
tărirea prieteniei și solidarității 
între femeile din întreaga lume, la 
lupta popoarelor împotriva forțe
lor negre ale războiului, pentru a- 
părarea păcii și a vieții.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, 
de la această tribună trimitem sa
lutul nostru femeilor de pretulin- , 
deni unite prin aceeași năzuință : 
de a apăra viața copiilor lor și pa
cea in lume“.

Conferința a ales apoi prezidiul, 
comisiile de validare, de redactare 
și secretariatul.

In continuarea ședinței, sub pre
ședinția tovarășei Constanța Cră
ciun, membră a Comitetului orga
nizatoric central al femeilor din 
Republica Populară Romină, ad
junct al ministrului Invățămintu- 
lui și Culturii, conferința a adop
tat în unanimitate următoarea or
dine de zi:

1. „Raportul asupra participării 
femeilor din Republica Populară 
Romină la opera de construire a 
socialismului și apărarea păcii“.

2. „Prezentarea normelor de or. 
ganizare și funcționare a comite- 
telor și comisiilor femeilor din 
Republica Populară Romină“.

3. „Alegerea Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Popu
lară Romină“.

Primit cu aplauze puternice, a 
urcat la tribună tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, care a adre
sat Conferinței Naționale a Femei
lor salutul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin.

In continuarea ședinței prezida
tă de tov. Stela Enescu, la 
primul punct al ordinei de zi, 
scriitoarea Lucia Demetrius, vice
președintă a Comitetului organiza
toric central al femeilor, a pre
zentat raportul asupra participării 
femeilor din Republica Populară 
Rorhînă la opera de construire a 
Socialisniului și bpărare a păcii.

In timpul pauzei, conducătorii 
partidului și guvernului au stat de 
vorbă cu delegatele și invitatele 
la conferință, care le-au făcut a 
caldă manifestație ,de simpatie.

Tinere delegate
Stela Matei

I — Este deosebit de 
4 conștiincioasă și sîr- 
4 guincioasă în munca 
I sa. Așa ne-a fost 
I prezentată operatoa- 
4 rea telefonistă Stela 
ț Matei, una dintre 
4 tinerele delegate la 
4 Conferința Națională 
T a femeilor.
4 ...Stela avea 16 ani 
4 cînd a devenit opera- 
f toare-telefonistă. Pe 
4 ațunci se afla în oră- 
1 șelu! Ocna Mureșu- 
4 lui. Peste cîtva timp 
4 igrație pasiunii cu
♦ care muncea, Stela a 
4 fost solicitată să lu- 
4 creze îp centrala te- 
4 'lefonică a Capitalei.
♦ Și aici s-a dovedit
♦ aceeași operatoare
♦ conștiincioasă, deose-
♦ bit de
♦
♦
♦

4♦ 
♦ ♦ 
4,.
* unde S8 Îuluviixcșlc 
4 acum noua carte de 
4
♦

munca utemistei Ste
la Matei se bucură 
de aprecieri meritorii.

Toți cei ce-o cu
nosc îi apreciază de- 
obicei munca foarte 
laconic :

— Muncește cu 
multă tragere de ini
mă.

Atît și-i deajuns.

Maria Cazacu
...La tribună s-a ur

cat o femeie. Vorbe
ște despre munca și 
activitatea femeilor 
din țara noastră. In 
sala mare a Ateneu
lui R. P. R. unde se 
desfășoară Conferința 
Națională a femei
lor , delegatele o as
cultă cu atenție. In 
primele rinduri. o 
fată tinără — tinără 
de tot —' își notează 
însă de zor. Vedeți 
dumneavoastră, ea a 
făgăduit tovarășelor 
și prietenelor ei de 
muncă să le povestea
scă cu amănunțime

4♦
Î♦
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Prezidiul conferinței

Salutul C. C. al P. M. R. 
adresat Conferinței Naționale a Femeilor 
din Republica Populară Romină de către 

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prim secretar al

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romin adresează delegatelor la Conferința Na
țională a Femeilor, tuturor femeilor din Republica 
Populară Romină. un salut frățesc și cele mai căl
duroase felicitări cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua Internațională a Femeii, și urează spor la 
muncă lucrărilor conferinței.

Conferința Națională a Femeilor are loc în con
dițiile cind întregul nostru popor, in frunte cu 
clasa muncitoare și partidul ei luptă cu hotărire 
pentru a înfăptui politica partidului și guvernului 
de dezvoltare economică a țării, industrializare 
socialistă, sporire a producției agricole și creștere 
continuă a sectorului socialist al agriculturii, de ri
dicare a nivelului de trai material și cultural al oa
menilor muncii.

Instaurarea puterii muncitorilor și țăranilor a pus 
capăt detinitiv stării de inegalitate și umilință in 
care era ținută femeia în regimul burghezo-moșie- 
resc, a statornicit deplina egalitate în drepturi a 
femeii și a consfințit acest lucru în Constituția 
țării.

Puterea populară a creat femeilor largi posibi
lități de a-și consacra cunoștințele, inteligența, ca
pacitățile, talentul organizatoric și experiența gos
podărească măreței opere de construire a socialis
mului. Mase tot mai largi de femei — din uzine 
și de pe ogoare, muncitoare, țărănci, intelectuale și 
gospodine — muncesc cu abnegație și devotament 
pentru realizarea importantelor sarcini ce stau în 
fața întregului popor. Vrednice constructoare ale 
vieții noi, ele iși îndeplinesc cu cinste înalta me
nire ce le revine în familie și în societate.

in industria ușoară și alimentară, in comerț, 
unde femeile reprezintă aproape 70 la sută din 
numărul total al muncitorilor, ele aduc o contri
buție de preț la realizarea planului de stat. Din 
rindurile muncitoarelor se ridică necontenit mii de 
fruntașe și inovatoare, cunoscute și prețuite de 
întregul popor pentru munca lor plină de însufle
țire în slujba înfloririi patriei.

Transformări adinei au loc în viața țărănimii 
muncitoare, care, de la o viață de sărăcie și de 
nevoi, se ridică astăzi la bunăstare și cultură. 
Harnicele țărănci participă cot la cot cu bărbații 
la munca pentru sporirea producției agricole, la 
opera de transformare socialistă'a agriculturii, 
contribuie cu pricepere și vrednicie la bunul mers 
al gospodăriilor colective, al cooperativelor agri
cole de producție, al întovărășirilor agricole.

In anii regimului burghezormoșieresc, femeile 
erau ținute într-o stare de înapoiere culturală; ele 
reprezentau cea mai mare parte din numărul anal- 
fabeților. Regimul democrat-popular a lichidat 
analfabetismul și a dat posibilitate tuturor femeilor 
să se bucure de binefacerile culturii. Numeroase 
femei altădată neștiutoare de carte participă azi 
la activitatea căminelor culturale, a cluburilor și 
bibliotecilor, la diferite cursuri de cultură generală 
și profesională, își însușesc o calificare, iși ridică 
nivelul de cunoștințe.

In anii puterii populare institutele noastre de în- 
vățămînt superior au format tot mai multe învăță
toare, profesoare, medici, ingineri și tehnicieni, oa
meni de știință și artă.

In timp ce stăpînirea capitaliștilor și moșierilor 
lipsea femeile de cele mai elementare drepturi po
litice, puterea populară le asigură largi posibilități 
de a participa la conducerea treburilor obștești, de 
a-și manifesta capacitățile in diferite munci de 
răspundere. In recentele alegeri, peste 35.000 de 
femei au fost alese deputate in sfaturile populare.

De o mare dragoste și respect este Înconjurată 
în țara noastră femeia-mamă. Ocrotirea mamei și 
copilului a devenit la noi o problemă de stat. 
Guvernul alocă fonduri importante pentru creșe, 
cămine, grădinițe sezoniere, colonii de vară, case 
de naștere și maternități.

însuflețite de un înalt patriotism, milioanele de

C. C. al P. M. P.
femei din Republica Populară Romină reprezintă o 
imensă forță in opera de construire a socialis
mului.

Noua fonnă de organizare a mișcării de femei 
s-a bucurat de aprobarea deplină a maselor de 
femei din țara noastră. Participarea largă la adu
nările de alegeri care au precedat Conferința Na
țională, cele peste 400.000 femei alese in comitetele 
și comisiile de femei, numeroasele inițiative și re
zultatele obținute, dovedesc că această formă de 
organizare dă posibilitatea unei participări tot mai 
active a femeilor de diferite profesii, naționalități 
și credințe religioase, la activitatea obștească, eco
nomică, culturală și de stat.

Ne exprimăm convingerea că delegatele la Con
ferința Națională a Femeilor vor examina cu spirit 
de răspundere problemele ce stau in fața mișcării 
de femei din țara noastră și vor lua hotărîri me
nite să ducă la lărgirea continuă a bazei sale de 
masă, la formarea și dezvoltarea conștiinței socia
liste a femeilor. Hotărîrile pe care le veți lua in 
această conferință vor constitui programul de ac
țiune al mișcării de femei din țara noastră. Ele 
vor avea fără îndoială un ecou profund în rîndul 
femeilor de la orașe și sate, insuflețindu-le la ob
ținerea unor noi succese în construirea socialis
mului și apărarea păcii.

Partidul cheamă femeile de la orașe și sate, mun
citoare, țărănci, intelectuale, gospodine, să contri
buie tot mai activ la îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața întregului popor.

Muncitoarele pot aduce un aport tot <nai însem
nat la lupta pentru realizarea planului de stat, 
pentru a obține produse tot mai multe, mai ief
tine, și în sortimente variate ; țărăncile muncitoare 
pot contribui fot mai activ la lupta pentru obține
rea de recolte bogate, pentru întărirea sectorului 
socialist al agriculturii, pentru dezvoltarea schim
bului între oraș și sat.

Promovate curajos în munci de răspundere, în 
economie, în instituții de stat și organizații obș
tești, potrivit pregătirii și aptitudinilor lor, femei
le vor da o contribuție de seamă Ia continua în
tărire și dezvoltare a regimului nostru democrat- 
popular.

Femeile au nobila misiune de a crește și a educa 
copiii în spiritul dragostei de patrie, al prețuirii 
mărețelor cuceriri revoluționare ale poporului no
stru, al dragostei de muncă.

Femeile din Republica Populară Romină iau par
te, alături de femeile de pretutindeni, la lupta po
poarelor pentru victoria cauzei păcii in lumea în
treagă. Fără îndoială că intensificarea continuă a 
luptei pentru pace va constitui un obiectiv de cea 
mai mare însemnătate în programul de activitate 
al Consiliului Național al Femeilor.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cheamă femeile muncitoare, țărănci, intelec
tuale, gospodine, să lupte pentru propășirea și în
florirea scumpei noastre patrii, pentru fericirea 
poporului, pentru viața și viitorul luminos al co
piilor, pentru victoria deplină a socialismului în 
Republica Populară Romină; să lupte pentru întă
rirea continuă a prieteniei frățești cu țările socia
liste în frunte cu Uniunea Sovietică, pentru coexi
stența pașnică a statelor cu sisteme sociale dife
rite, pentru triumful mărețelor și nobilelor idei ale 
păcii și prieteniei între popoare.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn urează femeilor din patria noastră succes de
plin în activitatea lor creatoare, în munca pentru 
înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de Confe
rința Națională a Femeilor.

Trăiască Conferința Națională a Femeilor din 
Republica Populară Romină !

„Radio Popular11 din 
Capitală. N-a împlinit 
încă 24 de ani. To
tuși. muncitoarele fa
bricii nu numai că o 
cunosc dar o pre
țuiesc și o stimează 
din toată inima. Ute- 
mista Maria Cazacu e 
doar una dintre cele 
mai bune muncitoare 
ale fabricii. Lucrează 
la controlul electric al 
aparatelor. In întîm- 
pinarea Conferinței 
Naționale a femeilor 
muncitoarele secției 
„310“, unde lucrează 
și Maria Cazacu — 
au dat zilnic cîte 33- 
45 de 
peste

Ar
spuse 
amănunte 
ceastă 
citoare delegată Ia 
Conferința Naționa
lă a femeilor. Să 
adăugăm doar fap
tul că Maria Ca
zacu se află întot
deauna în fruntea ac
țiunilor obștești din 
fabrică, că e una din
tre agitatoarele și ac
tivistele cele mai 
bune ale comisiei de 
femei de la fabrica 
„Radio Popular**.

V. RANGA
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promptă la 
chemările abonaților. 
Iși iubea mult cole
gele pe care le an
trena adesea în ac
tivitate obștească.

De cîtva timp lu
crează la serviciul 
liste abonați aoolo despre lucrările con- 

întocmește ferinței. Și parcă poți 
ține minte totul? Ti
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Deschiderea conferinței Nationale a femeilor
din Republica Populară Pomină

Tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej împreună cu un grup de delegate

In sala Ateneulu i...
Sînt aici, la Ateneul R.P.R. 

peste 500 de femei delegate 
din toată țara la Conferința 
Națională a Femeilor, eveni
ment de mare importanță pen
tru mișcarea de femei din țara 
noastră și care marchează o 
nouă etapă în dezvoltarea ac
tivității în rîndul femeilor,

Sînt aiei peste 500 de femei, 
b părticică din milioanele de 
cetățence ale țării cărora pu
terea populară le-a descătușat 
pentru totdeauna demnitatea, 
forța creatoare, talentul lor, și 
le-a deschis larg porțile pre
zentului și ale viitorului spre 
știință și cultură, spre zile 
însorite de primăvară veșnică.

Sînt aici peste 500 de femei 
din Maramureș și din Munții 
Vrancei, din Capitala țării și 
din Delta Dunării, din toate 
Colțurile patriei, adunate la

Spectacol de gală
Sîmbătă seara, la Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne a 

avut loc un spectacol de gală dat cu prilejul sărbătoririi Zilei de 
8 Martie, „Ziua Internațională a Femeii“.

La spectacol au asistat tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, general colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, I. Gh. Maurer, acad. Atanase Joja, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului și participantele la Conferința Na
țională a Femeilor din R. P. Romînă.

Spectacolul, alcătuit din coruri, cîntece și dansuri populare, 
piese vocale și de balet, s-a bucurat de succes. Și-au dat con
cursul Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia“, corul de copii 
Radio, formația de dansuri a ansamblului artistic al M.F.A. și 
soliști ai Teatrului de Operă și Balet.

(Agerpres)
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Primăvara bate la ușă!
Ce fac organizațiile U.T.M. din S.M.T.-uri?

(Urmare din pag. l-a)

rele K.D. și I.A.R. Pentru că de 
la baza de aprovizionare din Bu
curești nu li s-au trimis piesele 
necesarey terminarea la timp a 
reparațiilor a fost pereclitată. Or
ganizația U.T.M. a luat inițiativa 
să formeze o echipă care să de
pisteze și să prelucreze toate pie
sele existente în stațiune. Cu toa
tă străduința tinerilor însă, repa
rațiile la S.M.T. Cocioc n-au fost 
terminate la timp. Această situa
ție se datorește în primul rînd ba
zei de aprovizionare — București, 
care n-a repartizat stațiunii la 
vreme unele piese ce îi erau abso
lut necesare. De asemenea, tracto
riștii pierd mult timp cînd fac 
proba motoarelor reparate. Deoa
rece stațiunea nu dispune de un 
banc de rodaj, conducerea (direc
tor Petre Anghelina) a apelat la 
Centrul mecanic — Otopeni. Cu 
toate că cei de la Otopeni aveau 
posibilitatea să-i sprijine pe me
canizatorii de la S. M. T. Cocioc, 
n-au făcut acest lucru. Serviciul 
S.M.T. al Sfatului popular regional 
București trebuie să ia urgent 
unele măsuri de sprijinire a sta
țiunii pentru că e timpul ca trac
toarele să iasă pe ogoare.

Din nou problema 
hranei calde

Lucruri bune se pot spune și 
despre S.M.T. Gorneni, raionul 
Domnești. Harnicii tractoriști din 
brigăzile conduse de tinerii candi- 

București pentru a trasa pro
gramul mișcării de femei în lu
mina sarcinilor construcției so
cialiste în țara noastră.

In timpul pauzelor printre 
coloanele Ateneului se formea
ză grupuri, grupuri, deși mul
te dintre femeile acestea nu 
s-au mai văzut niciodată. Dar 
ele au găsit repede un limbaj 
comun în ciuda celor mai di
verse ocupații ale lor. Stau și 
privesc sutele de femei venite 
să dezbată probleme politice 
în Capitala țării și nu-mi vine 
să cred că au treout atît de 
puțini ani de cînd în Romînia 
majoritatea din cei peste 
1.000.000 de analfabeti care 
existau, majoritatea erau femei.

Intr-un deceniu s-a petrecut 
0 uriașă revoluție în țara ro- 
mînească. Ce ar putea ilustra

dați de partid Ilie Anghel și 
Marcel Plăvițu s-au dovedit a fi 
primii și în campania de repara
ții din acest an. De îndată ce a 
pornit întrecerea între cele 6 bri
găzi ale stațiunii, ei au ținut cu 
tractoriștii scurte consfătuiri de 
producție. Tinerilor care sînt mai 
bine pregătiți li s-au repartizat 
operații mai grele la repararea 
tractoarelor. Celor cu mai mică 
experiență profesională li s-au 
dat în lucru reparații la piese 
mai puțin complicate. Metoda lor 
a fost îmbrățișată și de celelalte 
brigăzi și munca a dat rezultate 
bune. Pentru că și aici au lipsit 
unele piese, secretarul organiza
ției U.T.M., Vasile Losneanu, s-a 
sfătuit în această privință cu to
varășul Neagu Sforaru, directo
rul stațiunii, încă de la începutul 
reparațiilor. Conducerea a luat 
rriasuri și a trimis delegați din 
timp la diferite baze de aprovi
zionare, asigurînd astfel continui
tatea lucrului. Reparațiile au fost 
efectuate la timp și unele brigăzi 
au și ieșit în cîmp. Un lucru însă 
nu l-a făcut cu destulă temeini
cie conducerea stațiunii. E vorba 
de asigurarea tuturor brigăzilor 
cu bucătărese. Se știe că anul 
trecut brigăzile care au lucrat pe 
tarlalele întovărășiților din Mihăi- 
lești, Bălăria și altele au întîm- 
pinat multe greutăți în buna asi
gurare a hranei calde. Ar fi bine 
ca măcar acum, conducerea 
S.M.T. Gorneni să ia legătura cu 
președinții sfaturilor populare 
din comunele respective, ca trac

mai grăitor această afirmație 
decît înseși femeile noastre.

O femeie director de între
prindere ?

De ce o femeie ? Zeci, sute 
și sute de femei ocupă acest 
post în Republica Populară 
Romînă. Directorul fabricii 
„Tricotajul Roșu“ Maria Mi- 
ronescu a venit la Ateneul 
R. P. R. pentru ca împreună 
cu artista Maria Voluntaru, cu 
minerita Matei Laura din Rod- 
na, cu gospodina Maler Bea
trice, cu ministrul adjunct 
Constanța Crăciun, cu medicul 
șef al raionului Cluj — dr. 
Victoria Gherghei, și ou ță
ranca din Beclean, Boro Ana, 
cu vînzătoarea dintr-un O.C.L. 
Ioana Bratu, cu sutele de fe
mei prezente la Ateneu, să pu
nă piatra de temelie la fonda
rea Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Populară 
Romînă.

Alături de rochia de primă
vară a tinerei filatoare, taiorul 
elegant al scriitoarei, vestmin
tele de sărbătoare viu colorate 
ale țărancei din Gorj, scurta 
vătuită a mecanizatoarei din 
Constanța... Discuțiile, priete
nia care se poate citi pe chipul 
fiecăreia vădesc o deplină uni
tate de vederi, un singur ideal: 
construirea socialismului în 
scumpa noastră patrie.

Urăm mamelor noastre, suro
rilor și soțiilor noastre, tovară
șelor noastre de muncă succes 
deplin în cele trei zile de lu
cru ale Conferinței lor.

M. ZAMFIR

toriștilor să li se asigure hrană 
caldă.

Cînd organizația 
U.T.M. nu-și face 

datoria
tn campania din toamna anului 

trecut S.M.T. Lehliu și-a îndepli
nit planul de-abia în proporție de 
82 la sută. Lucrul acesta s-a dato
rat în bună măsură și organizației 
U.T.M., care n-a desfășurat nici un 
fel de activitate politică și organi
zatorică în rîndul tractoriștilor, în 
majoritate utemiști. Din cauza 
lipsurilor nemotivate ale tractoriș
tilor, brigada lui Vasile Fercaru, 
de pildă, abia a realizat 40 la sută 
din planul ce l-a avut în toamnă. 
Acum, cînd deja au început lu
crările campaniei de primăvară, 
S.M.T. Lehliu n-a terminat încă 
reparațiile. Toți aruncă vina pe 
lipsa de piese. E drept că din a- 
ceastă cauză s-au pierdut multe 
zile de lucru. Dar cauza princi
pală a neterminării la vreme, a 
reparațiilor e alta: aceea a lipsu
rilor nemotivate de la servi
ciu. Cum se împacă conducerea 
S. M. T. Lehliu, biroul orga
nizației U.T.M. cu faptul că în 
luna decembrie a anului trecut 61 
la sută din tractoriști au absen
tat de la lucru, în luna ianuarie 
a.c. 45 la șută, în luna februarie 
situația fiind asemănătoare ? Ute
miști ca Ion Anghel, Dumitru 
Gheorghe, Gheorghe F. Gheorghe 
și-au făcut un obicei din a lipsi 
cu regularitate. Ba mai mult. Fio-

Raportul
Tovarășe delegate și invitate, 

Conferința Națională a Femei
lor din R-P. Romînă, care-și în
cepe azi lucrările, are drept scop 
să analizeze activitatea desfășu
rată în răstimpul de la ultimul 
congres ai femeilor ținut în 1953 
și să stabilească programul ac
tivității de viitor a mișcării de 
femei, în lumina sarcinilor pe 
care partidul și guvernul le pun 
în fața întregului nostru popor.

Conferința Națională a fost 
precedată de o largă acțiune de 
masă desfășurată în întreaga 
țară de către Comitetul organi
zatoric central, comitetele orga
nizatorice regionale, raionale și 
orășenești, pentru traducerea în 
viață a Hotărîrii Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la îmbunătățirea activității în 
rîndul femeilor.

Masele de femei din orașele Și 
satele patriei noastre și-au ma
nifestat întreaga lor adeziune 
față de această hotărîre. Ele văd 
în ea încă o dovadă a grijii și 
atenției partidului pentru crearea 
unor condiții în care mișcarea de 
femei din țara noastră să se poa
tă ridica pe o treaptă mai înaltă 
și să dea o contribuție mai ac
tivă la rezolvarea mărețelor sar
cini ale construirii socialismului.

La alegerea comitetelor și co
misiilor de femei în regiuni, ra
ioane, orașe. și sate, în circum
scripții electorale, în întreprin
deri și instituții, în gospodării a- 
gricole de stat, în gospo
dării agricole colective. au 
participat patru milioane de 
femei. In adunările lor, fe
meile au ales 34.000 comitete și 
comisii, care cuprind 406.000 fe
mei și 113.200 delegate ale fe
meilor din circumscripțiile elec
torale sătești. Participarea la a- 
dunări, alegerea în comitete și 
comisii a femeilor maghiare, ger
mane, sîrbe și de alte naționali
tăți alături de femeile romîne, 
constituie o expresie a frăției 
dintre poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare.

După ce a trecut în revistă 
marile realizări obținute de re
gimul democrat-popular în in
dustrie, agricultură, în ridicarea 
nivelului de trai material și cul
tural al poporului, vorbitoarea a 
spus: viața nouă pe care po
porul nostru și-o făurește prin 
luptă și muncă dîrză se deose
bește din temelii de viața amară 
din timpul regimului burghezo- 
moșieresc. Pot oare uita munci
torii exploatarea sînigeroasă din 
fabrici, salariile de mizerie, a- 
menzile ce curgeau cu nemiluita, 
carcerile, șomajul, impozitele 
grele, prigoana împotriva orga
nizațiilor muncitorești, întemnița
rea și împușcarea muncitorilor 
atunci cînd își cereau dreptul la 
viață și pîine ? Putem oare uita 
sărăcia și foametea din casele 
țăranilor muncitori, lipsa de pă- 
mînt, povara birurilor, a cametei 
și clăcii, neștiința de carte, bolile 
care secerau viețile tinere, silni
ciile perceptorilor, teroare^ crun
tă a jandarmilor ?

Femeile nu vor uita că în 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc ele erau cele mai asupri
te dintre asupriți. Chiar cînd de
puneau o muncă egală cu băr
bații, primeau un salariu pe ju-. 
mătate cît al lor. Nici vorbă nu

rian Neciu, Marin Vasilescu șef de 
brigadă, Alexandru Gheorghe, Gh. 
F. Gheorghe și alții nu numai că 
lipsesc, dar vin și în stare de e- 
brietote în stațiune. Cine se face 
vinovat de aceste grave lipsuri ? 
Biroul organizației U. T. M. n-a 
făcut nimic pentru educarea tine
retului din stațiune. Tinerii sînt 
străini de problemele curente ale 
producției, sînt indiferenți de 
ceea ce se întîmplă în stațiune, 
tnvățămîntul politic se desfășoară 
slab și la întîmplare, neinteresant 
și anemic. Față de abaterile grave 
ale unor tineri, organizația U.T.M. 
n-a luat nici un fel de măsuri statu
tare, n-a discutat despre ele în 
adunări generale sau în ședințe 
de birou. Nici conducerea stațiunii 
(director Aurel Husar) n-a luat 
măsuri pentru îndreptarea situației 
existente și n-a cerut sprijinul or
ganizației de partid. Toate acestea 
se petrec la doi pași de sediul 
Comitetului raional U. T. M. 
lehliu, ai cărui membri nu 
întreprind nimic concret în 
această direcție. Toată munca a 
fost lăsată în seama instructo
rului raional Vasile Pălămaru, care, 
în treacăt fie spus, își pierde vre
mea de pomană prin stațiune. E 
o situație de neîngăduit. Comite
tul raional U.T.M. trebuie să ia 
măsuri urgente și eficace. Se im
pune analiza serioasă a lipsurilor 
existente aici și trași la răspunde
re cei vinovați. tn această direc
ție are de spus un cuvînt și Comi
tetul regional U.T.M. București 
precum și serviciul S.M.T. al Sfatu
lui popular regional București.

prezentat
putea fi atunci de creșe, cămine, 
case de naștere, alocații de stat 
pentru ’ copii l Din 100 de copii 
nou născuți, 18 mureau înainte 
de a împlini un an. Toate aces
tea au dispărut pentru totdeauna 
în țara noastră unde puterea este 
în mîinile celor ce muncesc de la 
orașe și sate, în mîinile munci
torilor și țăranilor muncitori.

Tovarășe și prietene.

Una dintre cele mai mari cu
ceriri ale regimului democrat- 
popular este acordarea de drep
turi egale femeilor. Femeile joa
că un rol mare în viața obșteas
că, economică și culturală a sta
tului nostru. Femeile, ridi
cate pe baza Constituției la 
rangul de cetățeni egali în drep
turi, sînt chemate să-și desfă
șoare inițiativa creatoare, talen
tele și aptitudinile lor.

Femeile iau parte la conducerea 
statului, dețin funcții înalte în 
aparatul de stat, 71 de femei sînt 
deputate în Marea Adunare Na
țională, 35.082 femei au fost ale
se recent în sfaturile populare; 
numeroase femei conduc între
prinderi și instituții științifice, 
îngrijesc de sănătatea oamenilor 
muncii, instruesc și educă gene
rația tînără. creează valori artis
tice și culturale.

Femeii din țara noastră îi sînt 
asigurate condiții de salarizare 
egale cu ale bărbatului, pe baza 
principiului „la muncă egală sar 
lariu egal“, și posibilitatea de 
a-și însuși profesii din cele mai 
variate.

Ocrotirea mamei și copilului a 
devenit in țara noastră o proble
mă de stat. Sumele prevăzute 
în bugetul statului în acest scop 
cresc în fiecare an.

In țara noastră nu exista îna
inte de eliberare nici o casă de 
naștere, iar numărul maternități
lor era foarte mic. Muncitoarele, 
de teama concedierii, lucrau une
ori pînă în ziua nașterii. In pre
zent la sate funcționează aproa
pe 1500 case de naștere, iar nu
mărul paturilor pentru copii este 
de 8 ori mai mare.

înainte de eliberarea țării noa
stre nu existau decît 280 medici 
pediatri pentru îngrijirea a circa 
4 milioane de copii. Azi, numărul 
lor a crescut de aproximativ zece 
ori.

Pentru a veni în ajutoru fami
liilor cu mulți copii și al mame
lor singure, s-a instituit ajutorul 
familial de stat iar mamele care 
au născut 10 copii primesc un 
ajutor special. Muncitoarea-mamă 
beneficiază de drepturi largi în 
cadrul asigurărilor sociale de 
stat. Statul a instituit, ca o ex
presie a înaltei prețuiri de care 
se bucură femeia-mamă, titluri 
de onoare, ordine și medalii ce 
se acordă mamelor care au mulți 
copii. Peste 63.000 de mame au 
primit pînă în prezent aceste 
distincții.

Conștiința marilor drepturi de 
care ne bucurăm azi trebuie să 
fie pentru fiecare femeie un pu
ternic imbold în îndeplinirea în
datoririlor de cetățeană a stătu- 
lui democrat-popular, de con
structor conștient al societății 
socialiste.

Tovarășe și prietene,

Femeile reprezintă a treia par
te din numărul total al muncite- 
rilor din industria noastră socia
listă. Zeci de mii de muncitoare 
participă cu avînt la întrecerea 
socialistă, luptă pentrii înfăptui
rea planului de stat. Femei ca: 
Elisabeta Pavel, șef de brigadă 
de la fabrica de textile „7 No
iembrie“, Margareta Kraus, aju
tor de maistru de la uzinele 
„Ernst Thăllmann“ din Orașul 
Stalin, Ella Simonofi, de la în
treprinderea „Herbak Janos“ din 
Cluj, Agripina Chișcă de la fa
brica de postav „Buhuși“, Florica 
Stroie de la „11 Iunie“-Pitești și 
multe altele sînt o pildă pentTU 
celelalte muncitoare, prin felul 
cum stăpînesc tehnica și se stră
duiesc să promoveze noul.

Din rîndul muncitoarelor celor 
mai capabile au fost promovate 
numeroase conducătoare de în
treprinderi care sînt o mîndria 
pentru toți oamenii muncii.

In continuare raportul a sub
liniat că tărăncile muncitoare 
constituie o mare forță în viața 
satelor noastre. Ele participă în 
măsură tot mai largă la acțiunea 
pentru înflorirea satelor noastre.

Cel de-al Il-lea Congres al 
partidului a pus în fața oameni
lor muncii din agricultură sarci
na de a spori continuu producția 
la hectar, de a asigura belșug de 
produse agricole pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Sute de mii de țărănci lucrea
ză azi în gospodăriile agricole 
colective, în cooperativele de pro
ducție și în întovărășirile agri
cole. Ele văd că gospodăria a-

de tovarășa Lucia Demetrius
gricolă socialistă le asigură re
colte mult mai mari față de mica 
gospodărie țărănească, le dă po
sibilitatea să dezvolte creșterea 
animalelor și alte ramuri de pro
ducție.

Referindu-se la activitatea fe
meilor intelectuale, vorbitoarea 
a subliniat că acestea aduc un a- 
port valoros în lupta întregului 
popor pentru construirea socialis
mului în patria noastră.

Femeile ingineri, tehnicieni și 
agronomi aduc o contribuție im
portantă în dezvoltarea economiei 
noastre, a industriei și agricul
turii. Aproape 100.000 de femei 
— 60% din numărul total al lu
crătorilor din învățămînt -- in
struiesc șl educă tînăra noastră 
generație.

Femeile medici, surori, infir
miere, care constituie 78% din 
totalul personalului medico-sani- 
tar, desfășoară o activitate pre
țioasă în vasta operă de apărare 
a sănătății poporului. Numeroase 
femei se afirmă în domeniul 
științei, literaturii și artei.

Intelectualele noastre pot și 
trebuie să dea o contribuție mai 
activă la răspîndirea cunoștințe
lor științifice despre lume, la le
garea științei de practică.

In fiecare an, pe porțile uni
versităților și institutelor de în
vățămînt superior iese un număr 
mare de intelectuale tinere. Este 
o chestiune de onoare și de înalt 
patriotism ca ele să meargă și 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării unde sînt repartizate, să 
muncească cu abnegație pentru 
binele poporului, să-și perfecțio
neze cunoștințele nu în birou, ci 
direct pe teren în mijlocul vieții 
tumultuoase a oamenilor muncii, 
acolo unde este nevoie de ele.

Marea operă de educație poli
tică și de culturalizare a maselor 
desfășurată în anii care s-au 
scurs de la eliberare a dat și dă 
roade bogate. Vă aduceți aminte, 
tovarășe, cu cît elan și abnega
ție au participat femeile în primii 
ani de după 23 August la lupta 
pentru instaurarea regimului de
mocrat-popular ? Cum au făcut 
parte din toate marile campanii 
de muncă și luptă; din campa
nia de ajutorare a populației 
lovită de secetă și la salvarea co
piilor, de contribuția lor la 
reforma agrară, la naționali
zare, la toate campaniile de 
luptă pentru pace? Vă aduceți a- 
minte cum au lucrat ele atunci, 
pline de dragoste, de dăruire, fără 
odihnă ? Azi, sute de mii de fe
mei, pe care regimul burghezo- 
moșieresc le-a ținut departe de 
orice viață politică, cunosc din 
ce în ce mai bine țelurile politicii 
partidului și guvernului și contri
buie activ la realizarea lor, se in
teresează Îndeaproape de proble
mele vieții internaționale.

Chipul femeii noi pe care o în- 
tîlnim acum tot mai des în pa
tria noastră este acela al munci
toarei și mamei minunate, al ac (Text prescurtat)

Primăvară în natură șl în Inimi

tivistei obștești, al patriotei în
flăcărate, animate de nobilul spi
rit al solidarității internaționale.

Una dintre sarcinile de frunte 
ale mișcării de femei este culti
varea patriotismului socialist, a 
tradițiilor de luptă a poporului 
nostru, combaterea naționalismu
lui și a șovinismului. Femeile, 
deși au fost ținute în întuneric 
secole de-a rîndul și exploatate 
crunt, au participat cu abnegație 
și eroism la lupta poporului nos
tru pentru libertate și indepen
dență națională. Figurile femeilor 
patriote ca Ana Ipătescu, Cătăli
nă Varga, Ecaterina Teodoroiu 
au intrat în istoria poporului ro
mîn. In amintirea noastră vor ră- 
mîne neșterse chipurile eroicelor 
femei comuniste Suzana Pîrvu- 
lescu, Donca Simo, Ada Mari- 
nescu, Elena Pavel, Ana Cezar, 
Tereza Ocsko și a multor altora 
care și-au dat viața în lupta pen
tru răsturnarea odiosului regim 
burghezo-moșieresc. Dragostea lor 
fierbinte pentru popor, devota
mentul față de cauza clasei mun
citoare să constituie un exemplu 
care să ne însuflețească în înfăp
tuirea mărețelor idealuri ale so
cialismului și păcii.

In raport se arată că mamei îi 
revine un rol covîrșitor în opera 
grea și plină de răspundere care 
e creșterea și educarea copiilor, 
cetățenii de mîitle ai patriei 
noastre. Mama îl învață pe 
copil, de la vîrsta cea mai 
fragedă, să-și iubească patria, 
să fie modest, harnic, cin
stit, curajos, să fie respectuos 
față de cei vîrstnici. Mama tre
buie să-i învețe pe copii să nu 
uite niciodată cîte sacrificii și 
jertfe s-au adus pentru ca ei să 
trăiască o copilărie senină și să 
aibă un viitor fericit

Tovarășe și prietene,
Pacea este năzuința scumpă a 

poporului romîn, pentru că pacea 
îi este necesară pentru constru
irea cu succes a noii societăți 
socialiste, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material 
și cultural.

Exprimînd această năzuință a 
poporului, guvernul R.P. Romî
ne duce o politică consecventă de 
pace și prietenie între popoare, 
politică ce corespunde intereselor 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și libertate. Țara noastră, 
datorită politicii sale externe de 
pace și colaborare internaționa
lă. și-a cîștigat numeroși prieteni 
în toate colțurile pămîntului, 
prestigiul ei internațional a cres
cut.

După ce a făcut o amplă tre
cere în revistă a situației inter
naționale, vorbitoarea a spus :

Milioane de femei din patria 
noastră, care doresc să asigure 
fericirea familiilor și copiilor lor, 
sprijină din toată inima politica 
de pace a guvernului R. P. Ro
mîne. Zeci de mii de femei con
știente de însemnătatea luptei 
pentru pace, nu au precupețit 
nici un efort mergînd din casă 
în casă în munca de lămurire, 
popularlzînd documentele mișcă
rii pentru pace. Masele largi de 
femei din țara noastră au spriji
nit acțiunile inițiate de mișcarea 
mondială a partizanilor păcii și 
și-au exprimat pe rînd solidari
tatea cu lupta dreaptă a po
poarelor coreean, vietnamez, e- 
giptean împotriva agresiunii im

perialiste. Ele cer, împreună cu 
toți partizanii păcii, încetarea 
războiului din Algeria.

O prietenie puternică și caldă 
s-a statornicit între femeile din 
țara noastră și eroicele femei so
vietice, chineze, și din celelalte 
țări socialiste. Unitatea marii fa
milii a popoarelor socialiste îr 
frunte ou U.R.S.S. este ca o stîn 
că de granit în calea planurilor 
imperialiste de dezlănțuire a u-- 
nui nou război.

Femeile romîne. ca membre ac
tive ale F.D.I.F. care unește in 
rîndurile sale peste 200 de mili
oane de femei din toate țările lu
mii, au adus și aduc o contribu
ție însemnată la lupta pentru 
realizarea nobilelor țeluri ale a- 
cestei puternice organizații inter
naționale.

Cel de-al IV-lea Congres al 
F.D.I.F., care va avea loc în luna 
iunie a acestui an, constituie un 
eveniment important pentru în
tărirea unității de acțiune a fe
meilor din toate țările.

Ca membră a F.D.I.F., mișca
rea de femei din țara noastră re
prezentată de Consiliul Național 
al Femeilor din R. P. Romînă, 
care va fi ales de către conferința 
noastră, este chemată să dea un 
sprijin activ la pregătirea lucră
rilor celui de-al IV Ies Congres 
al F.D.I.F.

In încheiere, vorbitoarea a1 
spus: în fața noastră se deschi
de un cîmp larg de activitate. 
Grija partidului creează cele mai 
bune condiții pentru ca fiecare 
femeie să-și dezvolte capacitatea 
și aptitudinile creatoare, să le 
pună în slujba cauzei mărețe a 
fericirii familiilor și copiilor, a 
păcii și socialismului. Să facem 
să crească conștiința socialistă a 
femeilor, astfel ca fiecare dintre 
ele să devină o luptătoare con
știentă la locul ei de muncă, pen
tru îndeplinirea mărețului pro
gram trasat de Congresul al 
II-lea al Par4'dului Muncitoresc 
Romîn.

Trăim vremuri minunate, vre
muri de mari prefaceri istorice. 
Socialismul, țelul nostru lumi
nos, înzecește puterile eroicei 
noastre clase muncitoare, ale ță
rănimii muncitoare, ale intelec
tualității noastre înaintate.

Țara noastră este plină de bo
gății. Liber și stăpîn pe soarta 
sa, poporul nostru merge neabă
tut înainte pe calea, pe oare și-a 
ales-o. ’ într-un ritm pe care tre
cutul nu l-a putut cunoaște- 
Trăim așa cum sună în versuri
le poetului Mihai Beniuc:
De la mare pînă-n Maramureș 
Din Moldova pînă la Banat 
Alelei ce iureș, da’ce iureș! 
Pe-ntrecute, măre, s-anchegat !
Și se cheamă glasurile întreceri 
Ca-n pădure păsări primăvara 
Doine de mașini, ciocan și seceri 
Impînziră pretutindeni țara !

In clocotul acesta să se prin
dă milioane de femei din țara 
noastră.

Să realizăm idealurile pen
tru care au luptat și s-au jert
fit cei mai buni fii și cele mai 
bune fiice ale poporului, sub con
ducerea partidului nostru drag, 
să construim socialismiil în pa
tria noastră iubită, să asigurăm 
viitorul fericit al copiilor noștri, 
prin eforturile noastre, ale tu
turor oamenilor muncii.



Lucrările Conferinței
organizației București a U.T.M.

Sîmbătă dimineața, în sala Ca
sei prieteniei romîno-sovietlce din 
str. Batiștei, s-au deschis lucră
rile Conferinței organizației oră
șenești București a Uniunii Tine
retului Muncitor.

La lucrări participă tovarășii 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., Ion Ilie- 
scu, secretar al C. C. al U.T.M., 
președintele Uniunii asociațiilor 
studențești din R. P. Romînă, 
membrii biroului Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., pri
mii secretari ai comitetelor raio
nale de partid, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești din Capi
tală și aîți invitați.

Conferința a adoptat următoa

rea ordine de zi: darea de seamă 
asupra activității desfășurate de 
Comitetul orășenesc U. T. M. 
București în perioada iunie 1956- 
februarie 1958, raportul comisiei 
de revizie și alegerea noilor or
gane de conducere ale organiza
ției U.T.M. București.

Tov. Dumitru Bejan, membru 
In Biroul C.C. al U.T.M., prirn- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.M. a prezentat 
darea de seamă a comitetului 
orășenesc. A fost prezentat, de 
asemenea, raportul comisiei de 
revizie.

Tov. Florian Dănălache a 
transmis Conferinței salutul Co
mitetului orășenesc București a'l 
P.M.R.

Au inceput apoi discuțiile pe 
marginea rapoartelor prezentate.

Sesiunea de constituire 
a staturilor populare

Cu privire la sesiunea Consiliului S.E.A.T.O.

O DECLARAȚIE
A AGENȚIEI T.A.S.S.

Sîmbătă după amiază a avut 
loc sesiunea de constituire a Sfa
tului popular al Capitalei, la care 
au participat deputății aleși la 
2 martie.

Deschizînd sesiunea, deputatul 
Anion Vlădoiu a arătat că ale
gerea deputaților sfaturilor popu
lare a constituit o strălucită vic
torie a Frontului Democrației 
Populare, o puternică manifesta
re a unității dintre partid, guvern 
și popor, a hotărîrii cetățenilor 
de a sprijini pe mai departe ac
tivitatea de gospodărire obștea
scă a orașelor și satelor.

Deputatul Ion Pățan a prezen
tat raportul comisiei de validare 
a mandatelor de deputați ai Sfa
tului popular al Capitalei. Au 
fost validate toate cele 412 man
date.

La propunerea unei comisii de 
deputați a fost ales cu unanimi
tate de voturi noul comitet exe
cutiv al Sfatului popular al Ca
pitalei. Tov. Dumitru Diaconescu 
a fost ales președinte, iar tova
rășii Gh. Calcan, Constantin Pet- 
cu, Letiția Ionescu, ing. Victor

Vizita de plecare 
a ambasadorului 

R.P. Albania la președintele 
Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii 
Populare Romîne, 

ion Gheorghe Maurer

In legătură cu plecarea defini
tivă din R. P. Romînă, ambasa
dorul R. P. Albania, Miha Lako, 
a făcut o vizită protocolară la 
8 martie a. c., ora 13,30, preșe
dintelui Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gh. Maurer.

Primirea ambasadorului 
R.P.F. Iugoslavia de către 

secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Stoica

Sîmbătă, 8 martie a. c., la ora 
12, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Stoi
ca, a primit în audiență pe am
basadorul R. P. F. Iugoslavia la 
București, dr. France Hocevar.

BUDAPESTA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Astăzi Budapesta s-a împodobit 
cu vestmintele unei ierni îndă
rătnice, geloasă pe rivala ei—pri
măvara. A nins din abundență iar 
spre prinz străzile erau acoperite 
de un strat alb. Ciudată mai este 
natura. Nu departe decît cu o zi- 
două înainte, ne bucurasem de 
mîngîierile soarelui și lăsasem fu
larele la hotel. Astăzi îi invidiam 
pe cei ce avuseseră prudența să-și 
pună în geamantane și căciulile. 
Să nu vă închipuiți vreo clipă că 
schimbarea vremii a diminuat in
teresul publicului pentru întrece
rile de la „Sport-Csamok“. Nici 
gînd. Amatorii de bilete sînt la 
fel de mulți, poate chiar mai nu-, 
meroși dat fiind apropierea actului 
final al „europenelor“.

Tabelul din holul sălii exprimă 
grafic situația campionatelor. Nu
mărul celor ieșiți din cursa pentru 
titlurile europene a crescut. Lor 
le rămîn la dispoziție titlurile de 
consolare. Cum spunea cineva... 
slabă consolare. Ceilalți își dispută 
cu îndîrjire șansele. Selecția cali
tativă petrecută în ultimile zile a 
păstrat cum era și firesc, la masa 
de joc, pe cei mai buni. Intîlni- 
rile între aceștia oferă spectatori
lor dueluri gustate în care se face 
apel la întreaga putere de luptă, 
la fantezie și tehnică. La probele 
de simplu femei dintre romînce a 
rămas doar Rozeanu. Rozeanu 
trebuie să o întîlnească pe Lan- 
tos. Zeller a pierdut cu 3—1 
la Mossoczy, fiind dominată. 
Haydon a dispus de Kere- 
keș. în acest caz nu interesează 
scorul ci comportarea excelentă a 
jucătoarei maghiare ce a smuls un 
set lui Haydon și a luptat ou ea 
multă vreme de la egal la egal. 
Am asistat la cîteva schimburi de 
mingi de o rară frumusețe. Expe
riența lui Haydon și-a spus ulti
mul cuvînt. Koczian urmează să 
joace cu Rowe. De subliniat com

Cîrje și dr. Ioan Bîrzu, vicepre
ședinți ai comitetului executiv.

Au fost apoi alese 11 comisii 
permanente de deputați.

★
Sîmbătă au avut loc în nume

roase regiuni din țară sesiunile 
de constituire a sfaturilor popu
lare regionale

Sesiunea Sfatului popular re
gional Timișoara a ales un comi
tet executiv format din 17 mem
bri. Ca președinte a fost ales Ion 
Beldean.

Cei 107 deputați de naționali
tate romînă, germană și maghiară 
din orașele și satele regiunii 
Stalin au ales în unanimitate ca 
președinte al noului comitet exe
cutiv pe tov. Nicolae Iorga.

Noul comitet executiv al Sfatu
lui popular regional Galați este 
format din 17 deputați. Ca preșe
dinte al comitetului executiv a 
fost ales tov. Nicolae Găneț.

Ca președinte al comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Oradea a fost ales Victor 
Bolojan.

La sesiunea de constituire a 
Sfatului popular regional Iași a 

fost ales noul comitet executiv 
care are ca președinte pe tov. 
Constantin Nistor.

Ca președinte al comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Suceava a fost .ales tov. 
Dumitru Ion, deputat în Marea 
Adunare Națională.

Tov. Stan Gheorghe a fost ales 
președinte al comitetului execu
tiv .al Sfatului popular regional 
Ploeștl.

La sesiunea de constituire a 
Sfatului popular regional Cluj a 
fost ales ca președinte al comi
tetului executiv ing. Nicolae Do
boș.

Ca președinte al comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal Constanța deputății întruniți 
în sesiune au ales pe tov. Tudose 
Vasiliu.

Președinte al comitetului exe
cutiv .al Sfatului popular al Re
giunii Autonome Maghiare .a fost 
ales Bugyi P.al, deputat în cir
cumscripția electorală regională 
nr. 50.

La sesiunea de constituire a 
comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Bacău a fost .a- 
Ies președinte tov. Ștefan Boboș.

Au mai fost aleși președinți ai 
comitetelor executive tovarășii : 
Ion Moangă, la Sfatul popular 
regional Craiova, Constantin San
du, la Sfatul popular regional 

Pitești, Dumitru Dejeu, la Sfatul 
popular regional Hunedoara și 
Gheorghe Pop, la Sfatul popular 
regional Baia Mare.

portarea meritorie în probele de 
simplu fete a Măriei Gavrilescu.

In probele de simplu bărbați, 
Reiter a jucat cu Berczik. EI s-a 
așezat la masa de joc parcă con
vins că este o victimă sigură. Or, 
s-a dovedit în atîtea ocazii că 
Berczik nu este de neînvins. Rei
ter s-a angajat într-o țăcăneală 
care nu i-a adus puncte în schimb 
i-a permis lui Berczik să acumu
leze un avantaj convenabil.

Cîteva clipe de atenție și Rei
ter recuperează diferența la 9—9 
însă după aceea greșește mereu și 
pierde la severul scor de 21—12. 
Faptul că în timp ce Berczik a 
realizat 12 puncte, Reiter n-a reu
șit să obțină decît 3 este conclu
dent. In asemenea oondiții a fost 
firească victoria lui Berczik.

In luptă, la probele de simplu 
au mai rămas Harangozo, Stipek, 
Gyetvay, Halasz, Melstrom și Vi- 
chnanovscky.

Două perechi romînești au ră
mas în probele de dublu femei : 
Rozeanu—Zeller și Pitică—Folea. 
La dublu mixt Gantner—Zeller au 
fost învinși de Gyetvay—Mossoczy 
cu 3—2 după o dispută de o dîr- 
zenie deosebită. Nu se poate afir
ma că perechea maghiară • a fost 
superioară. In fiecare set scorul a 
fost mereu strîns. Și-a spus însă 
cuvîntul calmul lui Gyetvay. Prin
tre concurenții ce continuă să as
pire la proba de dublu bărbați se 
găsesc : Gantner—Harasztosi și 
Reiter—Bottnei. Ultimii au juoat 
cu o zi înainte cu Dolinar—Ha
rangozo pe care i-au învins la ca
pătul unei partide ce a pasionat 
tribunele.

Duminică, peste ultimul act al 
„europenelor“ va cădea cortina. 
Pînă atunci, anticipînd eventua
lele comentarii trebuie să remar
căm forma jucătorilor maghiari 
prezenți masiv în buletinele frun
tașe, ceea ce dovedește că victoria 
lor de la București, din acest an, 
nu a fost o simplă întîmplare cum 
unii erau tentați s-o socotească.

EUGENIU OBREA

11RSS este gata sa semneze un acord 
cu privire la interzicerea totală 

a armelor nucleare
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la conferința de presă din 
7 martie de la Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., repre
zentanților presei lj s-a comuni
cat răspunsul președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,
N. A. Bulganin, la mesajul din 
15 februarie al președintelui 
S.U.A., D. Eisenhower.

Șeful guvernului sovietic con
sideră că schimbul de păreri care 
a avut loc între el și Eisenhower 
cu privire Ia o conferință la ni
vel înalt a avut o însemnătate 
pozitivă și un rol bine determi
nat în pregătire« conferinței. 
După cum a arătat schimbul de 
păreri, guvernele S.U.A. și 
U.R.S.S. au punctul de vedere 
comun că o întîlnire este de dorit 
și că încheierea ei cu succes poa
te exercita o influență favorabilă 
asupra situației internaționale.

N. A. Bulganin arată că în 
mesajul său din 15 februarie, 
președintele Eisenhower prezintă 
greșit poziția U.R.S.S., afirmind 
că guvernul sovietic ar insista 
ca participanții la conferință să 
discute numai propriile sale pro
puneri și că ar refuza să exami
neze problemele propuse de 
S.U.A.

Dimpotrivă. în mesajul preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. se arată că guvernul 
sovietic este gata să discute, cu 
consimțămîntul general, propune
rile constructive ale celorlalți 
participanți la conferință, pro
puneri care să contribuie la în
cetarea „războiului rece". El 
nu poate fi însă de acord cu dis
cutarea unor probleme care se re
feră ia domeniul treburilor inter
ne ale altor state și a căror exa
minare ar putea duce la o și mai 
mare agravare a relațiilor dintre 
state. Din această categorie fac

Mesajul lui D. Eisenhower către N. A. Bulganin
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Răspunzînd la 
mesajul din 1 februarie al lui
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Dwight Eisenhower, președintele 
S.U.A. a insistat din nou asupra 
propunerii sale de a „întări
O. N.U.“. In acest scop președin
tele S.U.A. a enunțat ideea „unei 
oarecari îngrădiri în folosirea 
dreptului de veto în Consiliul de 
Securitate“.

Președintele S.U.A. se referă la 
exemplul Adunării Generale a 
O.N.U.. care nefiind legată de 
veto, poate recomanda o proce
dură pentru reglementarea paș
nică. Eisenhower respinge tot
odată argumentul exipus în mesa
jul precedent al lui N. A. Bulga
nin că o asemenea propunere^ ar 
da Consiliului de Securitate îm
puternicirea de a „adopta hotă
rîri care să fie obligatorii pentru 
toate statele“ și l-ar transforma 
într-un „guvern mondial“.

IN CUBA

CONTINUA GREVA 
celor 75.000 studenti și elevi

NEW YORK. — După cum re
iese din relatările presei ameri
cane, în Cuba ia amploare lupta 
împotriva regimului dictatorial al 
iui Batista. Forțele de opoziție se 
pregătesc pentru greva generală pe

CREAREA
„Statelor Unite Arabe“

DAMASC 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo anunță că la 
8 martie a fost semnat la Damasc 
documentul care proclamă crea
rea „Statelor Unite Arabe“ — fe
derația dintre Republica Arabă 
Unită și Yemen. Din partea Re
publicii Arabe Unite documentul 
a fost semnat de președintele Nas. 
ser, iar din partea regatului Ye
men de prințul moștenitor Mo
hammed El Badr.

După semnarea documentului 
au luat cuvîntul președintele Nas- 
ser și prințul moștenitor al Yeme
nului, precum și Kuatli. fost pre
ședinte al Republicii Siria, care 
au subliniat importanța acestui 
eveniment pentru popoarele arabe 
în calea unificării întregii lumi 
arabe.

Acordul prevede între altele 
crearea unei federații denumite 
„Statele Unite Arabe“ între Re
publica Arabă Unită și Regatul 
Yemenului, deschisă tuturor sta
telor arabe care vor exprima do
rința de a adera. Fiecare stat din 
această federație își păstrează 
statutul internațional și regimul 
de stat propriu. Federația arabă 
va avea o singură armată cu un 
comandament unificat iar ulterior 
se va stabili prin lege crearea 
unei uniuni vamale și unui sis
tem coordonat în domeniul econo
miei, transporturilor și învăță- 
mîntului.

Statele membre ale Federației 
vor urma o politică externă co
mună trasată de organele Fede
rației. 

parte probleme ca situația din 
țările Europei răsăritene și pro
blema unificării R. D. Germane 
și R. F. Germane într-un singur 
stat.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. spune că gu
vernul sovietic este de acord să 
discute în cabrul unei conferințe 
la nivel înalt și următoarele pro
bleme : interzicerea folosirii spa
țiului cosmic în scopuri militare 
și lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine ; încheierea 
tratatului de pace cu Germania, 
la discutarea acestei probleme 
urmînd să participe guvernele 
R. D. Germane și R. F. Germane.

IlilIlllllllwilllllllllllllilIlllllllllllllllllilIllilIlllllllllllllllllllllilIIN

Răspunsul lui N. A. Bulganin 
la mesajul lui D. Eisenhower 

din 15 februarie a. c.
Cu acest prilej Uniunea Sovieti
că își confirmă poziția ei care 
constă în faptul că problema u- 
nificării R. D. Germane și R. F. 
Germane intr-u.n singur stat, 
care este în întregime de compe
tența .acestor două state germa
ne, nu poate constitui obiectul 
examinării la viitoarea conferin
ță la nivel înalt. In afară de a- 
ceasta, guvernul U.R.S.S. este de 
acord ca la conferință să fie exa
minată și problema dezvoltării 
legăturilor și contactelor dintre 
țări. El este de asemenea de a- 
cord să facă un schimb de păreri 
asupra căilor de întărire a
O.N.U.

N. A. Bulganin consideră inac
ceptabilă propunerea ca S.U.A. 
și U.R.S.S. să renunțe la princi
piul unanimității membrilor per
manenti ai Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. im rezolvarea u
------------------0-00------------—

Declarînd că este gata să exa
mineze și să elaboreze o proce
dură internațională pentru cola
borarea în înfăptuirea ideii folo
sirii spațiului interplanetar, pre
ședintele S.U.A. afirmă totodată 
că „interzicerea“ totală a arme
lor atomică și cu hidrogen nu 
poate fi tradusă în prezent în 
viață“.

Referindu-se la o întîlnire între 
șefii guvernelor, președintele 
S.U.A. își exprimă îndoiala că ..o 
asemenea conferință ar putea în
lesni rezolvarea adevărată a pro
blemelor noastre“

Am propus, scrie Eisenhower, 
ca în cadrul conferinței să fie 
discutate probleme ca întărirea 
O.N.U., folosirea spațiului inter
planetar în scopuri pașnice, reu- 
nificarea Germaniei, precum și o 
serie de propuneri concrete în do
meniul dezarmării

Președintele S.U.A. arată tn 
mesajul său că impasul în legă
tură cu conferința la cel mai înalt 

care o consideră factor hotărîtor 
în lupta pentru răsturnarea dicta
turii. De două zile continuă greva 
celor 75.000 de studenți din institu
țiile de învățămînt superior și elevi 
din școlile medii în semn de pro
test împotriva uciderii din ordinul 
autorităților a mai multor tineri. 
Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Havana al ziarului „New 
York Titnes", greva „s-a răspîndit 
în întreaga țară“.

Valul de sabotaj a cuprins în
treaga țară și în prezent are ca 
țintă mai ales dezorganizarea li
niilor de comunicație.

In Arctica și Antarctica

URSS a lansat 10 rachete meteorologice
In R. P. Chineză în numeroase 
școli și facultăți s-a trecut la noul 

alfabet fonetic
In fotografie : un aspect de la 
o primă transcriere din vechiul 

in noul alfabet

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Uniunea Sovietică a organizat cu 
succes lansarea în Arctica și An
tarctica a zece rachete meteoro
logice pentru sondarea păturilor 
superioare ale atmosferei.

După cum a aflat un corespon
dent al agenției TASS l,a Comite
tul sovietic pentru A. G. I., șase 
rachete au fost lansate din labo
ratorul de mare altitudine al In
stitutului de cercetări pentru 
Arctica, cu sediul în insula Ha
yes (arhipelagul Franz Josef) 
iar patru rachete au fost lan
sate de pe bordul navei Diesel- 
electrice de expediție „Obi“.

Prima rachetă a fost lansată 
de pe insula Hayes în zenit la 
4 noiembrie 1957. In punctul su
perior al traiectoriei de zbor de 
la corpul ei s-a desprins secți
unea de cap cu aparatele, care 
a rămas în aer timp de aproxi
mativ 40 de minute, coborînd în 
mod lin cu parașută.

In secțiunea de cap a rachetei 
au fost adăpostite di&pozitivele- 
termometre cu rezistență elec-

nor probleme în acest organism. 
Realizarea măsurii propusă de 
președintele S.U.A. ar putea 
duce în practică la folosirea Con
siliului de Securitate în interese
le unui stat sau ale cîtorva state 
în detrimentul Intereselor alto
ra, pentru subminarea principiu
lui unanimității marilor puteri 
care poartă răspunderea princi
pală în menținerea păcii ge
nerale. Guvernul sovietic este 
gata să meargă în întîmpinarea 
dorinței președintelui. S.U.A. de 
a se convoca o conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe ca 
una din măsurile de pregătire a 
conferinței la nivel înalt. Gu.ver-

nul U.R.S.S. propune ca aceasta 
conferință a miniștrilor Afaceri
lor Externe să fie convocată în 
aprilie. El consideră că această 
conferință trebuie să elaboreze 
ordinea de zi a conferinței la ni
vel înalt, să stabilească compo
nența participanților ei, data și 
locul ținerii ei.

N. A. Bulganin constată că 
faptul că guvernul american nu 
a răspuns la o serie de propu
neri concrete ale U.R.S.S., pri
vind pregătirea conferinței, pre
cum și faptul că guvernul S.U.A. 
continuă să propună probleme 
vădit inacceptabile, duce în mod 
vizibil Ia tergiversarea convocă
rii conferinței la nivel înalt.

Șeful guvernului sovietic sub
liniază că afirmațiile președinte
lui S.U.A. privitoare la orindui- 
re,a socială socialistă, la politica 
internă și externă a statelor so-

nivel „poate fi înlăturat prin con
tacte mai puțin oficiale și cărora 
să li se facă maj puțină publici
tate, contacte cu ajutorul cărora 
ne-am continua încercările de a 
lămuri dacă poate avea loc o con
ferință la cel mai înalt nivel“.

Președintele Eisenhower arată 
în continuare că acordul încheiat 
între U.R.S.S. și S.U.A. la 27 ia
nuarie 1958 prevede schimburi 
care, după cum a fost menționat 
în acord, vor aduce „o contribu
ție considerabilă la îmbunătăți
rea relațiilor dintre cele două 
țări, contribuind astfel și la slă
birea încordării internaționale“. 
Sper, scrie el în continuare, că 
vom folosi pe deplin acest acord.

trică pentru măsurarea tempera
turii, manometre termice și cu 
membrană pentru măsurarea pre
siunii aerului.

Rezultatele măsurătorilor erau 
transmise de pe bordul rachetei 
pe pămînt cu ajutorul unui apa 
rat radiotelemetric.

Celelalte cinci rachete au fost 
lansate din Arctica cu aparataju! 
similar, în perioada 16 decembrie 
1957 — 18 februarie 1958. In 
timpul ultimului sondaj, radiopa- 
raziți puternici perturbau înre
gistrările telemetrice.

Prima rachetă de sondaj a fost 
lansată ia 31 decembrie 1957 de 
pe bordul navei de expediție 
„Obi“, care se afla în Marea 
Davis, în regiunea observatoru 
lui antarctic Mirnîi. Pe bordul 
rachetei a fost instalat un apa- 
rataj științific similar celui folo
sit în Arctica. Informațiile cu 
privire al parametrii măsurați 
sînt transmise de asemenea cu 
mijloace radiotelemetrice. După 
zbor, secțiunea de cap a rache
tei meteorologice a fost găsită și 
adusă l,a bordul navei. -

cfaliSte și la relațiile dintre ele 
nu au nimic comun cu realitatea.

Reafirmiînd că transpunerea di
vergențelor ideologice în dome
niul relațiilor dintre state ar fi 
periculoasă pentru cauza păcii, 
N. A. Bulganin arată că Uni
unea Sovietică nu numai că con
sideră posibilă și de dorit îmbu
nătățirea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., cu toată deosebirea 
dintre sistemele sociale, dar că 
a și făcut în repetate rînduri pro
puneri concrete în această di
recție.

N. A. Bulganin împărtășește 
pe deplin părerea președintelui 
S.U.A. că este de dorit să Se ia 
măsuri pentru ca popoarele so
vietic și american să se cunoas
că mai bine. Este neîndoielnic, 
subliniază N. A. Bulganin, că 
dezvoltarea legăturilor și con
tactelor sovieio-americane va 
contribui la întărirea înțelegerii 
dintre cele două țări în interesul 
păcii și colaborării internaționale

ȘEFUL GUVERNULUI SO
VIETIC DECLARA SOLEMN 
CA U.R.S.S. ESTE GATA SĂ 
SEMNEZE CHIAR MIINE UN 
ACORD CU PRIVIRE LA IN
TERZICEREA TOTALA A TU-i 
TUROR TIPURILOR DE ARME 
NUCLEARE, LA ÎNCETAREA 
PRODUCȚIEI LOR, LA SCOA
TEREA LOR DIN ARMAMEN- j 
TELE STATELOR Șl LA DIS
TRUGEREA TUTUROR STOCU
RILOR EXISTENTE ALE ACES
TOR ARME, IN CONDIȚIILE 
INSTITUIRII UNUI CONTROL 
INTERNAȚIONAL CORESPUN
ZĂTOR.

Guvernul
să ia măsuri

indonezian continuă
militare împotriva rebelilor

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
Guvernul indonezian continuă să 
ia măsuri militare împotriva re
belilor din Sumatra și Celebes. 
Printr-un ordin al șefului statului 
major al aviației militare indone
ziene toți piloții și personalul na
vigant din aviația civilă indone- 
ziană au fost încorporați în avia
ția militară. Printr-un alt ordin au 
fost, rechiziționate toate avioanele 
civile. In cadrul pregătirilor mi
litare, generalul Nasution șeful 
statului major al armatei indone
ziene a lansat un apel forțelor ur
mate indoneziene cerîndu-le să fie, 
gata să se jertfească pentru țară. 
Generalul Nasution oare s-a în
tors recent dintr-o inspecție la 
Macassar, Celebesul de sud, a de
clarat că rebelii „colaborează cu 
elemente străine“ pentru a schim
ba structura statului indonezian. El

Celelalte rachete au fost lan
sate de pe bordul navei „Obi“ în 
cursul lunilor ianuarie și februa
rie a.c. pe măsura înaintării ei 
pe traseul prevăzut de-a lungul 
litoralului Anctariidei, la est de 
observatorul Mirnîi. Celelalte trei 
rachete au fost lansate în regi
unile coastei Sabrina, coastei re
gelui George V și coastei Oates.

In urma sondării verticale cu 
rachetele a atmosferei, oamenii 
de știință sovietici au cules pen
tru prima oară date cu privire 
la repartiția temperaturii și pre
siunii aerului în stratosfera mij
locie deasupra Arcticii și a An
tarcticii de est.

Sondajele cu rachete sînt efec
tuate în cadrul programului 
A.G.l. de către Direcția generală 
a serviciului hidrometeorologic și 
Direcția generală a Drumului 
maritim de nord.

In cursul Anului Geofizic In
ternațional de pe insula Hayes 
vor fi lansate 25 de rachete me
teorologice iar de pe bordul na
vei Diesel-electrice „Obi“ — 30.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Intr-o declarație a agenției TASS 
cu privire la sesiunea ordinară a 
Consiliului S.E.A.T.O., care va 
avea loc între 11 și 13 mariie a.c. 
în capitala Filipinelor — Manilla 
se arată că potrivit declarațiilor 
oficiale ale conducătorilor mili
tari și politici ai țărilor membre 
ale S.E.A.T.O., și în primul rînd 
ai S.U.A., la această sesiune se 
.vor elabora planurile de activiza
re a acestui bloc militaro-politic 
agresiv din Asia de sud-est.

Conferința de la Manilla a re
prezentanților celor opt state 
membre ale S.E.A.T.O. își va în
cepe lucrările într-o atmosferă 
cînd milioane de oameni de bu
nă credință cer cu hotărîre să în
ceteze cursa înarmărilor, să se 
pună capăt „războiului rece“ și, 
atît cît nu-i prea tîrziu, să se pă
șească pe calea coexistenței paș
nice și colaborării internaționale.

Guvernul U.R.S.S. — se arată 
în declarația agenției TASS ex- 
primînd aspirațiile întregului po
por sovietic, a făcut recent pro
puneri concrete cu privire la slă
birea încordării internaționale. 
Aceste propuneri, care sînt exa
minate de guvernele unei serii de 
state, inclusiv guvernele țărilor 
membre ale S.E.A.T.O., prevăd, 
după cum se știe, convocarea în 
viitorul apropiat a unei conferin
țe a conducătorilor de stat la cel 
măi înalt nivel pentru discutarea 
problemelor urgente, a căror re
zolvare ar influența situația in
ternațională în direcția destinde
rii încordării ei.

In aceste condiții membrii blo
cului S.E.A.T.O. întreprind ac
țiuni care nu au nimic comun cu 
interesele întăririi păcii, ci dim
potrivă, duc numai la agravarea 
situației internaționale și la sub
minarea principiilor coexistenței 
pașnice, care au fost puse la baza 
istoricelor hotărîri ale conferin
ței de la Bandung a 29 de țări 
ale Asiei și Africii.

Nu poate fi calificată decît ca 
un amestec grosolan în treburile 
Indoneziei — se arată mai depar
te în declarație — discutarea si
tuației din această țară la ultima 
sesiune de la Canberra a Consi
liului S.E.A.T.O. și intenția unor 
țări membre ale S.E.A.T.O. de a 

a relevat că populațiile din regiu
nile unde s-au cuibărit separatiș
tii oontinuă să rămînă credincioa
se guvernului central. Pe de altă 
parte postul de radio Djakarta 
relatează că autoritățile rebele au 
confiscat toate medicamentele și 
echipamentul medical trimis de 
guvernul central spitalelor din 
Sumatra centrală. Lipsind popu
lația Sumatrei de asistență medi
cală, rebelii dovedesc în fapt fal
sitatea propagandei lor că „acțio
nează în interesul populației lo
cale“.

★

DJAKARTA 8 (Agerpres)'. — 
China Nouă transmite: Secreta
rul general al Partidului Comu
nist din Indonezia, D. N. Aidit, 
a declarat unui corespondent al 
agenției Antara că este de acord 
cu propunerea Comitetului Cen-

MOSCOVA. — La 7 martie a 
avut loc la Moscova semnarea pro
tocolului între guvernele R. P. Ro
mîne și U.R.S.S. care prevede re- 
nunțarea reciprocă la toate pre
tențiile patrimoniale și financiare, 
referitoare la republicile Lituania. 
Letonia și Estonia, existente în 
momentul intrării acestora în 
U.R.S.S.

BERLIN. — La Berlin a fost dat 
publicității un comunicat care a- 
nunță că, potrivit acordului privi
tor la staționarea temporară a for
țelor armate sovietice în R. D. 
Germană, la 6 martie a avut loc 
la Berlin o ședință a Comisiei 
mixte germano-sovietice. Comisia 
a aprobat protocolul elaborat de 
un grup de experți cu privire la 
predarea către consiliul regiunii 
Erfurt a uzinei de piese de schimb 
pentru automobile „Rotar Stern“ 
din Apold. oare pînă în prezent 
se afla tn subordinea grupului de 
trupe sovietice din Germania.

IN S. U. A. 
continuă să scadă 

producția industrială
NEW YORK. — Presa americană 

a publicat datele globale pe luna 
februarie asupra situației econo
mice din Statele Unite. Potrivit 
acestor cifre in cursul lunii fe
bruarie producția industrială in 
Statele Unite a continuat să scadă 
în majoritatea ramurilor indus
triale. Astfel, producția de oțel a 
scăzut față de ianuarie cu 4 la 
sută, extracția de cărbune — cu 8 
la sută, producția de automobile 
cu 17. la sută etc. Față de februa. 
rie 1957 in februarie a.c. in Sta
tele Unite s-au produs cu aproxi
mativ 43 la sută mai puțin oțel, 
cu 20 la sută mai puțin cărbune, 
cu 8 la sută mai puțin petrol și 
cu 31 la sută mai puține automo. 
bile. Volumul lucrărilor de încăr
care pe căile ferate americane s.a 
redus cu 20 la sută.

NEW YORK. — Agenția United 
Press anunță că primul organism 
al O.N.U. care a recunoscut noul 
stat — Republica Arabă Unită — 
este Consiliul de Tutelă. Această 
procedură va fi urmată de toate 
celelalte organisme.

PARIS. — Corespondentul a- 
genției Reuter anunță că René 
Coty, președintele Republicii Fran
ceze, se află în fruntea unei co
misii speciale alcătuită din 14 
persoane care examinează cererea 
de grațiere a Djamilei Buhired. 
cunoscută sub numele de „Jeanne 
D’arc a arabilor“.

BUDAPESTA. — Sîmbătă seara
la clubul Kossuth din Budapesta 
a avut loc o seară consacrată me
moriei doctorului Petru Groza or
ganizată de Institutul Ungar pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea și de către Societatea pen 
tru răspîndirea științei și culturi 
din R. P. Ungară.

discuta la sesiunea de la Manilla 
problema situației actuale din In
donezia.

După cum rezultă din declara
țiile conducătorilor politici și mi
litari ai țărilor membre ale 
S.E.A.T.O., la conferința de la Ma
nilla vor fi elaborate planuri stra
tegice pe care puterile coloniale 
intenționează să le impună cu 
scopul de a aduce pe teritoriile 
unor țări din Asia arma nuclea
ră și arma rachetă.

Adoptarea la Manilla a unor 
hotărîri prevăzînd stocarea ar
mei nucleare și rachetă în unele: 
țări ale Asiei de sud-est, ar du
ce, fără îndoială, la o nouă agra
vare a încordării internaționale 
și la intensificarea pregătirilor 
de război. Tocmai spre aceasta 
tind puterile care conduc 
S.E.A.T.O.

De pe acum devine limpede că 
țelurile și caracterul apropiatei 
sesiuni de la Manilla a Consiliu
lui S.E.A.T.O. nu pot să nu 
stîrnească serioase temeri în 
rindurile popoarelor iubitoare de 
pace care așteaptă nu intensifi
carea pregătirilor militare în A- 
sia, ci acțiuni precise care să 
poată contribui la lichidarea re
lațiilor anormale dintre state.

Călăuzindu-se după interesele 
păcii și securității popoarelor, 
Uniunea Sovietică este ferm con
vinsă că însănătoșirea simțitoare 
a situației internaționale și sta
bilirea încrederii necesare în re
lațiile dintre state trebuie căuta
te pe calea creării unui sistem de 
securitate colectivă în Europa și 
Asia, care să ia locul grupărilor 
militare existente, precum și pe 
calea întăririi și lărgirii zonei 
păcii din Asia. Un pas important 
în această direcție ar putea fi' 
încheierea unui pact colectiv al 
păcii în Asia.

Judecind după toate faptele, 
sesiunea de la Manilla a Consi
liului S.E.A.T.O. este menită toc
mai să împiedice acest lucru.

In legătură cu aceasta, cercu
rile conducătoare din Uniunea 
Sovietică consideră necesar să a- 
tragă atenția guvernelor țărilor 
membre ale S.E.A.T.O. asupra 
răspunderii grave ce le revine.

trai al partidului Nalidatul Ulan 
ma ca cele patru mari partide in
doneziene — Mașumi, comunist, 
național și Nahdatul Ulama — 
să înceapă tratative pentru ca 
prin eforturi comune să se biruie • 
dificultățile actuale prin care tre-, 
ce țara. Aidit a spus că este con
vins că traducerea în viață a li
nei asemenea propuneri va cona. 
tribui la luarea unor măsuri fer
me de către actualul cabinet, mă-" 
suri de natură șă rezolve proble
mele interne.

Aidit a adăugat că în preala- 
bil ar fi însă preferabil ca preșe-, 
dintele Sukarno să confere se
parat cu reprezentanții celor pa-' 
tru partide mari. In acest fel. 
conferința reprezentanților celor 
patru partide va avea șanse să 
se desfășoare în condiții mai.- 
bune.

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Indoneziei, 
Hakdi (Partidul național) a spus 
că această sugestie este foarte 
bună. Șeful fracțiunii Partidului 
național din parlamentul indo
nezian, deputatul Isa, a declarat 
că asemenea convorbiri vor con
tribui la o înțelegere între parti
de. Cît privește partidul Mașumi, 
pînă în prezent el nu și-a preci
zat atitudinea față de propune
rea secretarului general al P.C< 
din Indonezia.



MISTERELE

în Franța decît vreo

Car-

vîndut vla-

vîneze dis- 
meseria de

Criminalii 11
r*n rnminl olK Icu chipiul alb

Tntr-o epocă în care Legiunea 
străină este trimisă să apere încă 
odată cu sîngele ei anacronicul 
imperialism francez din Algeria, 
omenirea își amintește din nou de 
.trista existență a corpului „merce
narilor cu chipiul alb". In zadar 
au încercat decenii de-a rîndul 
presa și cinematograful burghez 
să învăluie într-o mantie de ro
mantism și fantastic existența în
săși a legiunii ce străjuiește deșer
tul fierbinte al Africii de Nord, 
pentru a prinde în mrejele sale 
cit m.ai mulți tineri dispuși să se 
jertfească unor cauze lipsite de 
glorie. Adevărul a ieșit la lumină, 
țesînd peste anii sîngeroși ai „mi
siunilor îndeplinite" în toate colțu
rile lumii, povestea tristă a ulti
milor urmași ai mercenarilor de 
eltă dată.

Spaniei, care lupta cu Don 
los. După trei ani de războaie, 
din cei 4.000 legionari inițiali nu se 
întoarseră
500. In 1852, Legiunea fu decimată 
la Moulouya, în 1854 pierde 42 la 
sută din efectivul său în războiul 
Crimeei, iar cîțiva ani mai tîrziu, 
trimisă în Mexic de către Napoleon 
al IlI-lea pentru a apăra tronul 
lui Maximilian. pierdu pe toți cei 
2.000 de expeditiomari cu excepția 
unui caporal și doi ostași.

Mal tîrziu, mercenarii care nu 
cunosc răgaz sînt trimiși să înă
bușe răscoala poporului marocan 
și cea a poporului vietnamez, cu 
care ocazie suferă una din cele

capitaliste, agenți care primesc sa
larii foarte mari pentru traficul, de 
carne vie pe care îl efectuează. ■. In 
Franța, oricine procură un nou 
recrut Legiunii, primește premii 
mari.

Agenții Legiunii străine stnt 
foarte activi mai ales în țările 
unde bîntuie șomajul. Mari scan
daluri au provocat astfel recrută
rile operate în Austria, Italia. Bel
gia și Germania occidentală. Au
toritățile franceze nu se sinchi
sesc prea mult de aceasta. Se mul
țumesc să tacă și să 
creț alți candidați la 
mercenar.

Imediat după ce și-a

Pompeiului

Un istoric sîngeros
înființată printr-un decret regal 

de către Ludovic Filip la 9 martie 
1831, Legiunea străină ar fi tre
buit — conform decretului — să 
nu lupte decît pe teritoriul colo
nial al Franței. In realitate ea a 
luat parte la mai toate războaiele 
Franței, Inclusiv cele din Europa.

Sediul Legiunii a fost stabilit la 
Sidi bel Abbes, în Algeria, cu 
„sucursale" la Oran șl Bonne, iar 
la 18 octombrie 1836, mercenarii au 
intrat pentru prima oară în acțiu
ne la Moulay Ismael. Cîteva luni 
mai tîrziu. Ludovic Filip „împru
mută" Legiunea reginei Isabela a

Scurt fișier 
despre Legiunea străină

„Educația aceasta pusă sub seni
nul morții își are rostul ei. Legio
narul trebuie să fie o ființă deta
șată de orice sentiment omenesc, 
cu totul lipsită de scrupule, cu 
profund dispreț pentru demnitatea 
umană. Este exact aceeași metodă 
pe care au folosit-o fasciștii ,și 
pe care S.S.-ul hitlerist a adus-o 
la o îngrozitoare celebritate.

De altfel. în zilele noastre, Le
giunea străină nu mai este nici 
decum exclusiv un refugiu al dis- 
peraților, devenind tot mai mult 
un azil al criminalilor fasciști 
care, de teama justiției, au venit 
să-și piardă urma în această 
mată mercenară.

Solda de circa 3.000 franci 
lună nu este niciodată plătită 
tegral mercenarului, pentru a evi
ta dezertările. Economii nu se pot 
face din acest salariu de mizerie 
și-apoi niciun mercenar nu £e gîn- 
dește la așa ceva cînd moartea 
bate tot timpul la ușă. Băutura 
prostituatele consumă tot.

„Umblă sau mori"

Și

mai grele înfrîngeri ale Istoricu
lui ei.

Traficul de carne vie
In Legiunea străină e mult mai 

ușor de intrat decît de ieșit. „Con
tractul" inițial, pe timp de cinci 
ani, este prelungit automat la 10 
și 15 ani din pricina nenumărate
lor pedepse care nu intră în cal
culul anilor din contract. Legiunea 
străină are agenți pentru recruta- 

camuflați în mai toate țările

ta, recrutul este expediat într-o 
cazarmă din Marsilia de unde va 
fi trimis apoi în Africa. Pînă la 
această clipă, recrutul mai este 
încă om. dar odată ajuns în por
tul Marsilia își pierde toate drep
turile pentru următorii cinci ani.

Ajuns la Sidi bel Abbes, recru
tul își începe viața de mercenar, 
cu toate „bucuriile ei“ : instrucția, 
corvezile, marșurile ucigătoare 
prin deșert, construcțiile militare 

cele din urmă — războiul.

sau mori" este titlul 
fostului mercenar ger- 
Klose, care au produs 
prin dezvăluirile lui

Curiozități
filatelice

I
• Prima expoziție filatelică 

în orașul Timișo<ara <a avut loc 
în ziua de 18 iillie 1891.

șl un ministru 
Rolul acesta, nu 

La jucat în

3

£

• A existat 
hof de mărci, 
prea obișnuit. 
1934 ministrul poștelor din New
foundland (Terra Nova). Dar a 
fost prins și arestat. In decurs 
de 14 ani. el sustrăsese din co
lecția muzeului din St. lohns, 
toate mărcile de valoare.

• In Venezuela, scrisorile 
de dragoste se bucură de un re
gim special din partea poștei : 
ele sînt taxate numai cu jumă
tate din tariful normal. Pentru 
a fi ușor Identificatei 
hulesc expediate în 
roșii.

ele tre-
plicuri

• In revista oficială 
nil Poștale Universale, a apă
rut nu de mult un articol care 
preconizează emiterea tn fie
care (ară a unei mărci care să 
aibă valabilitate de francare tn 
toate țările. De avantajele a- 
cestel reforme ar avea de cîști
gat, tn primul rlnd, turiștii de 
peste hotare care ar putea să-și 
francheze corespondenta cu 
mărci cumpărate acasă.

• Muzeul Popov din Lenin
grad. posedă cea mal mare co-

“tecție de mărci din lume. După 
cum anunță revista cehoslovacă 

. ,.Filatelie“, numărul lor depă
șește impresionanta cifră de 
250.000.

a Uniti-

„Umblă 
memoriilor 
man Fritz 
mare vîlvă
neașteptate. Dar aceasta este în ia- 
celași timp însăși esența vieții Le
giunii străine. Formată dintr-un 
amalgam de nenorociți'și de cri
minali de toate vîrstele și din toa
te colțurile lumii, Legiunea străi
nă nu cunoaște nici mila, nici spe
ranța. Peste tot unde „umblă ca 
să nu moară", legionarii sînt în
conjurați de dușmani care-i urăsc 
pentru că le-au răpit libertatea. 
Această viață chinuitoare, lipsită 
de orice rază de bucurie sau uma
nitate și agravată de bolile locale, 
duce la un șir continuu de sinuci
deri și de încercări de evadare, in 
zadar blesteamă mercenarul ziua 
în care, flămînd și desnădăjduit a 
semnat angajamentul, drumul pe 
care a pornit nu cunoaște întoar
cerea.

Și, dacă după ani mulți și grei, 
răpus de privațiuni și boli, va 
reuși să iasă pe poarta cazărmii 
din Marsilia un „om liber", 
îmbrăcat într-un costum de mize
rie și înarmat cu un document care 
atestează proveniența sa, ușile 
toate se vor închide în fața sa. 
adevărată epavă umană de care 
nimeni nu vrea să se atingă. Pă
lăria zdrențăroasă care a luat lo
cul chipiului alb pe capul fostului 
mercenar, va culege atunci la un 
colț de stradă mila trecătorilor 
pentru un om fără patrie și fără 
viitor, care s-a jertfit inconștient 
pe altarul sîngeros al imperialis
mului.

A. GHEORGHIU

In dimineața aceea tristă și rece, 
cețurile ascundeau tainic craterele 
Vezuviului. E drept, evul modern 
zvîcnea pe lingă noi prin enorme 
autocamioane conduse de băiețan- 
dri, în pericol de a deveni șașii 
așa cum goneau cu un ochi la 
traseu și cu celălalt la ispitele în 
costum de baie, tăiate din cîte o 
revistă ilustrată spre a fi arbo
rate pe parbriz. Totuși ritmul și 
larma autostrăzii nu făceau decît 
să ne sporească, prin contrast, tea
ma de nemișcare și de tăcere, pe 
care le ghiceam nu departe, din
colo de căsuțele albe de la ~~ 
Annunziata.

Primilor pași în orașul 
melor le ascultarăm cu 
ecoul. De sub cei opt metri de 
cenușă, ca de sub un lințoliu, ceea 
ce se dezveli în fața noastră nu 
fu însă scheletul hid al unui in
valid. Pompeiul? E un bălrîn ro
man plin de senectute, cu chipul 
împăcat imortalizat în basorelie
ful de pe stela funerară.

Căci, în pofida poveștilor vul
gare, nici erupția tragică din anul 
79, nici cea ușoară dar neliniști
toare din anul 1944, nu au ars cu 
lavă fața orașului antic. Ar fi fost 
de două ori imposibil. Odată, pen
tru că o vale adîncă desparte 
Pompeiul de Vezuv și un V ezuv 
de magmă tot n-ar umple-o. A 
doua oară, pentru că, chiar în ne
bunia ei, natura s-a vădit înțe
leaptă înăbușind Pompeiul sub un 
val de cenușă, ea a aruncat o pă
tură peste un instantaneu de via
ță, e adevărat — asasinînd-o, dar 
și conservînd-o pentru istorie in
tr-un chip unic. Avem un motiv în 
plus să-i acordăm firii circum
stanțe atenuante : cu mai puține 
prejudecăți, americanii și germa
nii, în timpul ultimului război, au 
semănat aici 150 de bombe.

Pompeiul dăinuie totuși. Nu-i 
un cimitir, ci un oraș. Cîndva, 
vorbesc vechile stampe, vulcanul 
care ne străjuiește avea un crater, 
nu două, ca azi; în spatele nostru,

După 1800 de ani orașul Pom pei parcă trăiește încă
mane — leagă o margine a dru
mului de cealaltă.

Dacă m drum bn Titus i-ar fi 
fost sete, el s-ar fi aplecat să soar
bă apa de izvor, rezemîndu-și mi
na în colțul fîntînii acesteia, 
tunjit de atingerea miilor 
setați.

Dacă Titus ar fi venit 
și-ar fi putut lega murgul 
Iul acesta de piatră, de pe rigob 
și ar fi pe-aici, do aproape.

unde se întinde acum o limbă de. 
pămînt, vuia marea. Dar tot ca 
noi intrau in cetate, pe sub o- 
ceeași boltă de la Porta Marina, 
bogății patricieni, negustorii, na
vigatorii, curtezanele și sclavii, mii 
de Publius și Caius, de Ulpiu și 
Sever.

Tresării la o întrebare;
— Nu l-ai văzut pe Titus? 
Pompeianul din mine se reculese 

insă repede. Ripostai;

ro
de in-

călare, 
de ine- 

lă,

Torre

fanto- 
teamă — Pe Via del Faro (strada Fa

rului ) l-ai căutat?
— Da!
— Dar pe Via del Therme 

(strada Băilor)?
— Nu e.
— Lasă, dragă, îl întâlnești în 

Forum.
Ar fi și greu să pierzi pe cineva 

într-o localitate unde străzile, tra
se parcă cu rigla, au din totdeau
na firme și nume cum scrie la 
carte. E drept, drumurile sînt în
guste, dar nici circulația nu-i prea 
intensă. Și apoi edilii din vechime 
erau mai gospodari decît unii din 
cei de azi. La Napoli, cu o zi 
înainte, văzusem pe una din stră
duțele vechi două nesfîrșite rîn
duri de automobile, anchilozate — 
după ce se frecaseră unele de al
tele ca niște pietre de moară. 
Aici, dacă pe colțul casei din fața 
noastră, pe o tăbliță, doi sclavi 
poartă o litieră, e pentru ca di
recția lor să determine sensul 
unic.

Poate că Titus a luat-o spre tem
plul lui Apollo ; 
să-l urmăm pe 
înalt, de piatră. Mersul e ușor : 
la intersecții nu trebuie să cobo- 
rîm în stradă, căci adevărate punți 
— lespezi abia tăiate de o fantă 
îngustă, pentru roțile carelor ro-

atunci trebuie 
trotuarul acesta

„Artiștii tigăii
Chisarie Dapontes, unul dintre 

străinii care a vizitat Bucureftiul 
la mijlocul secolului al XVlll-lea, 
face o adevărată descriere lirică 
a mîncărurilor băuturilor găsite 
în capitala țării. Dapontes î^i în
cepe „cîntarea“ prin a spune: 
„Deschide-voi gura mea fi voi po
vesti lucruri gustoase“, după care 
proslăvește rînd pe rînd „vutcele 
de Valahia, merele de Moldova 
vifinile ți cațcavalurile de Vala
hia, cegele ji morunul de Dunăre, 
mierea de Vlaho-Bogdania, pos
magii de Brașov și ceara galbenă 
de Moldova“. Faima tuturor aces
tora, spune Dapontes, trecuse de 
mult granițele țărilor romînești.

Oameni și obiceiuri
DE A LTÀDATÀ
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„Invenfatoarea" 
mușfarului

Muștarul este o plantă foarte 
veche dar condimentul pe care-1 
folosim astăzi în mod obișnuit 
sub acest nume a apărut abia în 
1740. El a fost inventat de o bă-

trînă englezoaică din orașul Dur- 
ham, pe nume Clemento, care a 
preparat prima oară muștarul pi
cant și a cîștigat o mare avere 
umblînd din casă în casă și vîn- 
zînd descoperirea ei. Timp de 30 
de ani, bătrîna a păstrat cu stric
tele secretul preparatului, după

Meșteri neintrecuți in prepararea 
bucatelor erau țiganii robi, „ar
tiști ai tigăii", despre care lonescu 
Gion spune că întreceau întot
deauna la pregătirea și potrivirea 
sosurilor, iahniilor și rintașelor pe 
bucătarii francezi aduși de unii 
domnitori la curtea lor. „Putea, 
bunăoară, Louis Etienne Maynard, 
francezul bucătar al lui Alexan
dru Vodă Ipsilanti să pregătească 
fragi a la françoise, atit de deli- 
cioși incit mitropolitul și episcopii 
de pe vremuri, uitînd cumpătarea 
cerută de canoanele monacale, să 
se îndoape pînă la o primejdioasă 
indigestie; putea Louis Etienne 
Maynard să servească la masa 
domnului cine știe cite sosuri ver. 
zi, galbene, fistichii — cînd făcea 
Dincă Țiganul o mincare de cla
poni cu coconar — și de clapon 
îngrășat cu migdale de Țarigrad

lăsau boierii toate sosurile și fel pentru al doilea rînd de bu- 
toate combinațiile franțuzului și 
mîncau din mîncarea lui Dincă 
pînă cînd îi ridicau pe brațe de 
la masă“!

Fiecare invitat are în spatele 
său cîte un rob, gata ai împlini 
dorința la cel mai mic semn. Masa 
este încărcată cu mîncăruri. După 
dorință, oaspeții au în față mai 
multe feluri de vin. Semnalul 
fiind dat, ospățul începe. Gazda a- 
dună cele trei degete ale mîinii 
drepte, adică cel mare și celelalte 
două de lingă el, le întinde asu
pra bucatelor și în chipul acesta 
execută cu toată precizia munca 
de care vitregia timpului nu 
l-a putut scăpa. A trecut un fel 
de mîncare și peste umărul fie
cărui oaspete se văd degetele mîn- 
jite, ridicate pentru ca robul să 
le șteargă și să le pregătească ast-

cate“.

Intre belșug și »drăcie
Așa erau mesele boierești — 

nesfîrșite — și tot atît de mare 
era și lăcomia mesenilor. Nume
roși călători care au trecut prin 
Bucureștiul de altădată povestesc 
cu uimire despre aceste șiruri de 
bucate care nu se mai sfîrșeau. 
Iar ori de cîte ori aceiași străini 
își abateau pașii către bordeiele 
celor multi și săraci, o uimire 
tot atît de mare îi cuprindea în 
fata mîncărurilor acestora : ze- 
muri subțiri,, terci de mălai cu ur
zici și hrean, ciorbă de borș cu 
ștevie și lobodă și nelipsita mă
măligă rece.

Orășenii mai înstăriți mîncau 
ciorbe cu tăiței, orez și găluște, 
linte cu căpățîni de usturoi, cior
bă de iepure cu vin zisă „țigă
nească“, muchii de burtă și ciorbă 
de căpățînă de miel, precum și 
multe alte mîncăruri care într-o 
formă, sau alta se mai păstrează 
și astăzi. Carnea de oaie era 
foarte prețuită iar mieii se fri
geau „haiducește“, adică cu piele 
cu tot. După masă se mîncau 
fructe și „oșavuri“ — compotu
rile de astăzi, iar prin secolul 
al XVIII-lea au început să apară 
plăcinte, halvaua, sarailii, bacla
vale și cataifuri. Dulciurile ce se 
găseau prin prăvăliile timpului 
erau migdalele prăjite în zahăr, 
„diavolinurile“ (felii de lămîie 
prăjite în zahăr), acadele cu apă 
de trandafiri, pișcoturile, pasta de 
gutui și alvița cu migdale și nuci.

Trecutul a îngropat sub haina 
sa unele din aceste obiceiuri , și 
„delicatese" ale timpului.' Unele 
au rămas însă și au continuat 
tradiția bucătăriei romînești, tot 
atît de apreciate și astăzi peste 
hotare ca și pe vremea mîncăcio- 
sului Dapontes.

Dar ce folos : Titus Popovici, 
tînărul scriitor și turist romîn, nu 
bea apă, căci abia cumpărase niște 
vin de Chianti ; '
murgul de nimic, 
nit cu autobusul.

Mă rog, strada 
firesc să ne fie 
sele, cu zidurile lor înverzite de 
mușchi și nestrăpunse de vreo 
fereastră — tainele Pompeiului ele 
trebuie să le ascundă. Voi, case 
cu nume de poezii — casă a Mi
sterelor, a Fîntînii mari și a Fîn
tînii mici, a Faunului dansator, 
a lui Castor și Pollux, casă a Nun
ților de argint — deschideți-vă 
porțile dantelate ! Primiți-ne oas
peți in atrium-ul vostru, să ne ră
corim frunțile lingă bazinul de 
marmoră, în care cînd plouă, de 
sus, apa dorită de florile grădini
lor interioare se adună clipocind 
picătură cu picătură. Găzduiți-ue 
în încăperile mici și ferite de ar
șiță din jur, ale familiei, ba chiar, 
în cele de la catul de sus, ale 

sclavilor — căci pentru noi oame
nii sînt aceeași cu toții.

Sintem osteniți de drum — ve
nim de departe, de pe malurile 
Pontului Euxin. Spuneți stă pinilor 
voștri că am dori să ne scăldăm în 
băile lor cele vestite. Ani primi 
bucuroși botezul apei reci, care 
țîșnește din perete în imensa cu
pă de piatră a primei băi. am tre
ce ca printr-un purgatoriu prin 
aburii tepidarium-ului și ne-ain so
coti în paradis cînd am ajunge în 
fierbintele calidarium — zidit în 
două rînduri de pereți ca să-și 
păstreze veșnic căldura.

In schimb, v-am fi și noi, local
nicilor, gazde de o seară în ceta
tea voastră. Uite, tot e aici un 
restaurant, sau, cum îi spuneați 
pe vremuri, thermopolium. O am
foră cu nectar am goli împreună 
într-o clipă. Da?!

— Avem și Coca-cola, mister ! 
— aproape mă trage de minecă 
un chelner în șorț alb.

— Coca-cola ?! Nu, nu în ther
mopolium. Cu gustul ei, boy, di
rect în vomitarium serviți-o!

Zeii Pompeiului șomează. După 
ce, supărați pe oameni, i-au pe
depsit atit de aprig, cred că le-a 
părut rău. Nu pentru pompeieni, 
buni-răi cum vor fi fost. Pentru ei 
înșiși. Căci nu face doi bani un 
zeu fără muritorii care îl adoră.

Templul lui Apollo zace cu co
loanele rupte, imense luminări 
stinse. Altarele de sacrificii? Bu
turugi de măcelărie pustie. Ani de 
zile străinii au rămas cu răsu-

și nu-și leagă 
pentru că a ve-

e a tuturor — 
primitoare. Ca-

flarea tăiată în fața frescelor din- 
tr-o casă, al căror subiect nimeni 
nu-l putea deslega. „Casa Mistere
lor“ — s-a dovedit pînă la urmă 
a fi păstrătoarea ultimelor ima
gini ale sacrificiilor păgîne. Ritu
rile sînt tulburătoare ; misterul — 
s-a risipit.

In Pompei, numai ceea ce e o- 
menesc a rămas veșnic. In Forum, 
glasurile oratorilor nu s-au stins; 
pe ziduri ne amuză încă inscrip
țiile electorale, vechi de două mi
lenii.

Muzica citerelor nu mai unduie, 
dar splendida iconografie pompe- 
iană trăiește.

îmi amintesc de o imensă pîn- 
ză a lui Brunni,. în Muzeul Rus 
din Leningrad. Artistul, care a 
stat cîțiva ani la Pompei pentru 
a reînvia scena teribilului dezas
tru, s-a legat atît de mult de 
soarta eroilor săi, îneît într-un 
colț al tabloului s-a schițat pe 
sine însuși, fugind de erupție cu 
lădița de culori pe cap.

Dacă pictorii de aici ar fi iz
butit aceasta, atunci astăzi poate 
am cunoaște și ultimul mister al 
cetății, secretul văpăii acelui 
„roșu pompeian“ care domină pe 
frescele din casa bogătașului Vetti. 
Așa, trebuie să ne mulțumim cu 
acuarelele oneste pe care meseriași 
modești le copiază harnic la fața 
locului, după originale știute pe 
dinafară. Coarda talentului lor vi
brează în unison mai ales cu te
mele delicate, idila între o curte
zană și un taur atrăgindu-i în 
mod deosebit.

In vechime, Pompeiul, „oraș li
ber“, unde în materie de dragos
te totul era permis și nimic in
terzis, era protejat de Venus. As
tăzi, pudoarea lui e în grija poli
ției de moravuri. O parte din pic
turi, care n-au față de cea amin
tită decît defectul că-s mai confor
me naturii, deci mai decente, stau 
arestate sub gratii dese de lemn. 
Eunuci cerebrali, înzestrați cu cîte 
o legătură de chei, le desferecă La 
cerere — însă numai bărbaților. 
Pentru o localitate napolitană, 
unde în barurile unde se practică 
stripetease— despuiere muzicală-— 
plătești la intrare o taxă de bine
facere și unde nu găsești lupanar 
fără icoane, „moralitatea“ aceasta 
odată mai mult mă înduioșează.

Parcă totuși erau mai cinstiți 
cu ei inșiji vicioșii pompeieni cei 
pedepsiți de Zeus, deși n-a mai ră
mas aici, în muzeu, dintr-înșii, de
cît brățări de aur și zaruri...

In tot cazul, din obiceiurile lor 
desfrînate, banale însă pentru tu
ristul occidental, din care cauză 
ghidul nu mai combate decît lup
tele de cocoși, nici unul nu-i atit 
de reprobabil ca viciul de fond pe 
care nimeni aici nu-l reamintește. 
Suprapuneți conductele de apă și 
instalațiile de încălzire cu tuburi 
subterane — confortul unei civili
zații faimoase, pe imaginea greoa
ielor prese de piatră pentru stors 
uleiul din măsline și vlaga din 
sclavii care le mînuiau.

Seara, pe liniștitul vulcan din 
preajmă clipeau lumini stranii. E 
stația vulcanologică — mi s-a spus. 
In permanentă alarmă...

Alarmă pentru urmașii sclavilor 
care, țintuiți de zgarda cu mono
grama stăpînului, au lăsat mulaje 
în cenușa arzîndă.

De fapt, credeți că ceva mult 
schimbat ar surprinde Vezuviul — 
ba chiar Fuji-lama din Japonia, 
Krakatoa din insulele Sonde, sau 
Mont-Pelée din Martinica — dacă 
ar mai erupe odată? N-ar mai găsi 
ele într-un fel sau altul, sclavi, 
prin acele locuri?

Un soare fierbinte ne înseninea
ză. In Forum, cîțiva oameni co
sesc iarba grasă printre tufele de 
mirt și rosmarin. Nici n-ai zice că 
sîntem în ianuarie.

Părăsim Pompeiul, constatând că 
n-am mai văzut niciodată ruine 
atit de pline de viață. Unii sint 
chiar deziluzionați.

— Fantome n-aveți pe aici? — 
îl întreabă pe ciceronele nostru.

Mașina frînează. In loc de răs
puns, în fața geamului rînjește ve
denia unui cap ras, cu fălci proe
minente.

„Mussolini 
plectă — 200

Napoli.
Coborîm pe 
Uitasem că 

oameni care vor să învie fanto
mele.

— biografia com- 
lire“

pămînt, gînditori. 
in. Italia mai sint

FILIP CERBU

Gimnastică sau balet?
V. MATEI

care muștarul a început să fie 
produs pe scară mare.

Cîf cîntăreșfe creierul?
Creierul constituie partea cea 

mai voluminoasă a materiei cere
brale numită encefal și conținută 
în cutia craniană. Această materie 
cerebrală cîntărește 
1360—1400 grame,
1150—1250 grame 
creierul. In unele cazuri, encefalul 
poate cîntări și mai mult. Astfel, 
encefalul naturalistului francez 
Georges Cuvier cîntarea 1828 
grame, cel al filosofului german 
Kant cîhtărea 1624 grame, iar cel 
al lui Schiller 1596 grame.

Un „eveniment fericit"
La Grădina Zoologică din Lon

dra a avut loc recent un „eveni
ment fericit“ cu totul neobișnuit: 
s-a născut un pui de rinocer. In 
toată istoria rinocerilor din gră
dinile zoologice europene, este 
numai a doua oară cînd se în- 
tîmplă acest eveniment fericit. Și 
atît mama cît și fiul sînt sănă
toși I

in medie 
din care 

o reprezintă

PUTEM ÎNTÎRZIA
înflorirea plantelor?

Primăvara timpurie 
face să renască devreme 
natura plantelor. înflo
resc degrabă livezile ca
re dau țării cantități u- 
riașe de fructe.

Dar, dacă dintr-odată 
vremea se răcește, chiar 
pentru un timp scurt, 
gerurile distrug florile 
sensibile ale pomilor 
fructiferi și după aceea, 
degeaba mai aștepți re
coltele de mere, de cai
se, de pere, cireși și de 
alte fructe gustoase.

De s-ar putea întârzia 
înflorirea livezilor, mă
car cu o săptămînă, 
s-ar putea înlătura ur
mările atît de dăuna-

toare al gerurilor târ
zii.

A numiți acizi orga
nici, cu o structură des
tul de complicată pot să 
încetinească dezvoltarea 
plantelor ; astfel de sub
stanțe se numesc „herbi
cide“. Diferitele herbici
de acționează în mod 
diferit asupra plantelor. 
Unele întîrzie înflorirea 
arborilor fructiferi, frâ
nează dezvoltarea mugu
rilor și a frunzelor, ceea 
ce permite înlăturarea 
pericolului care rezultă 
în urma gerurilor tîrzii. 
Altele frînează dezvolta
rea arbuștilor permițînd 
prelungirea epocii de

plantare a acestora, pri
măvara. tn timpul lu
crărilor intense de pri
măvară, cind nu ajunge 
mina de lucru, un astfel 
de răgaz, are evident o 
mare importanță. Anu
mite herbicide pot în- 
tirzia dezvoltarea timpu
rie a mugurilor in tu
berculii de cartofi. Sub
stanța chimică, denumită 
acid „naftilacetic“ exer
cită o dublă acțiune a- 
supra arborilor fructiferi 
căci întîrzie înflorirea 
merilor și împiedică că
derea merelor înainte de 
coacere.

Deosebit de interesan
te sînt anumite herbici-

de care au o acțiune se
lectivă asupra diferite
lor plante. Ele distrug 
de pildă, numai plantele 
cu frunze late, fără a le 
atinge pe celelalte. Cu 
ajutorul unor astfel de 
herbicide pot fi distruse 
buruienile din holdele 
de cereale. Cea mai răs- 
plodită metodă de în
trebuințare a herbicide- 
lor constă în pulveriza
rea plantelor cu o solu
ție de 1—5 gr. de herbi- 
cid la 100 litri de apă. 
Cîteodată se întrebuin
țează presărarea de her- 
bicid praf sau cufunda
rea plantei într-o soluție 
de herbicid.

Gimnastică sau balet ? Greu de precizat. Oricum un lucru e 
sigur : elevele centrului școlar de maiștri al Ministerului indu
striei bunurilor de consum din Timișoara petrec interesant 

timpul liber.
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