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rezerve existente in întreprinderile noastre, se 
. din

Importantelor 
______ ________  — ..... ----------- ---------- „ subliniază în 
documentele Plenarei C. C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958, este principala cale de creștere a producției și de redu
cere a prețului de cost.

Fierul vechi — constituie o rezervă internă prețioasă. La 
redacție ne-au sosit cîteva 
rilor în acțiunea patriotică 
le publicăm mai jos.

Trenul tineretului

scrisori privind noi succese ale tine- 
de colectare a fierului vechi, pe care

dinUn tren de marfă a plecat 
iși. Avea o cale lungă de stră- 
ătut. Era un tren al tineretului, 
e cele mai multe dintre vagoa- 
e scria : „Destinația-Reșița...
in partea utemiștilor și tineri- 
ir de la atelierele C.F.R. „Ilie 
intilie" Iași... Din partea orga- 
izației U.T.M. de la atelierele 
.F.R. Pașcani... Din partea ti. 
aretului de la „Fabrica de rul- 
enți-Bîrlad"...
Utemiștii și tinerii din între- 

■inderile industriale ale regiu- 
ii Iași s-au angajat ca în luna 
aiembrie să colecteze 100 tone 
er vechi, pe care să-1 trimită 
arilor întreprinderi metalurgice 
n țară. Angajamentul a fost 
țpășit cu 25 tone. Acum, trenul 
ieretului ducea spre cuptoarele 
îșiței, rodul muncii entuziaste 
vrednicilor tineri moldoveni. De 

î tocmai la Reșița ? Pen- 
u că în curînd se va termi- 
î aici reconstrucția oțelăriei și 
ptoarele vor funcționa cu o ca- 
tcitate mult mai mare fiind ne
ne deci de cantități sporite de 
*r vechi. De aceea în curînd, 
re aceeași destinație, vor pleca 
te garnituri de marfă din a- 
astă parte a țării. Pentru că, 
cinstea zilei de 30 decembrie, 

orturile tineretului din regiune, 
■ a colecta fier vechi și a-1 
ite întreprinderilor care au 
>ie de el, au fost sporite 
ai mult.

tri
ne.

Și

C. SLAVIC

500 tone de fier vechi
au obținut recentHunedorenii

i succes remarcabil, colectînd 
acest an 1.500 tone de fier, 

chi. Fruntașii orașului în acțiu- 
a de stringere a fierului vechi 
it tinerii de Ia Combinatul 
urgie Hunedoara care 
tns pînă acum 900 tone.
t evidenția în mod deosebit 
ntru rezultatele obținute tinerii

Me-
au
Se

—--

de 
nr. 
cei

la Oțelăria Siemens Martin 
1, tinerii de la laminor și 

de la turnătorie.
P. JURCONI

Bilanțul unei săptămîni
A trecut o săptămînă. Tinerii 

gospodari de la întreprinderea 
de prefabricate de beton și po-

TINERI Șl TINERE! Parti
cipat! cu toții la acțiunea 
patriotică de colectare a 
fierului vechi, acesta fiind 
una din rezervele interne 
importante de sporire a can
tității de metal necesară in
dustriei noastre.

Ie-a fost satisfăcută. Rezultatul 
este acesta: în cîteva zile tinerii 
de la această întreprindere 
colectat 4 tone și jumătate 
fier vechi.

duri metalice — Pitești și-au 
încheiat bilanțul. Popa Gheorghe 
II e la fel de curios ca și Ion 
Diaconu și Constantin Șerban în 
cunoașterea rezultatelor, 
muncit doar, nu glumă.

In cele din urmă curiozitate*

S-a

Fruntașii 
de la

sînt tinerii
„Balanfa"

In 6 luni tinerii din orașul Si
biu au colectat 140 tone de fier 
vechi. Cine sînt fruntașii ? Multi, 
dar mai cu seamă tinerii de la 
întreprinderea „Balanța" care și- 
au adus contribuția la realizarea 
acestui succes cu aproape 54 
tone de fie vechi.

C. RADU
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A 40-a aniversare
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(după ziarul „Flacăra Sibiului")

Din fier vechi—piese noi
Tinerii de la Uzinele Metalur

gice „Progresul" din Brăila a- 
duc o contribuție de seamă la 
colectarea fierului vechi. Ei au 
colectat pînă în prezent 261 tone 
fier vechi din care s-au turnat 
un mare număr de piese.

Tinerii din secțiile forjă, cons
trucții metalice, oțelărie, în frun
te cu Magda Stancu, Stoian 
Ionel, Carabcea Nicu au colectat 
cea mai mare cantitate de metal.

V. METAXA

Șarja studenților
Un număr de 324 

studenți în care se 
includ și 30 cadre 
didactice de la Insti
tutul de Cultură Fi
zică din București au 
adunat pe șantierul 
Arcuda o cantitate 
importantă de me
tal vechi care a 
luat drumul uzinelor 
„Mao Țze-dun‘. Aici 
printre lucrătorii ex
perimentați, studenții 
constituiți pe brigăzi 
sub îndrumarea mai
strului și șefilor de 
echipă au lucrat cot 
la cot, la încărcarea 
vagoneților cu meta
lul adunat de ei.

Cu multă nerăb
dare au așteptat să 
vadă prima șarjă de

fontă. Stau roată în 
jurul cubiloului, în
roșiți de dogoarea 
cuptorului. Un sem
nal al maistrului și 
dopul a fost înlătu
rat. Un șuvoi incan
descent se prelinge 
pe jghiab către oala 
de turnare. Apoi sub 
privirile zimbitoare 
ale studenților, tur
nătorii se îndreaptă 
cu oala 
macara 
mele de 
șarja de 
toarnă: 
800 kg., 
găre etc.

La încărcarea cup
toarelor s-au eviden
țiat studenții Verdeș 
Teodor, Curelaru Pe-

purtată de 
către for- 

turnare. Din 
4,5 tone se 
cazane de 
cuzineți, la-

Cu aripile
întinse

tre, Rădulesou Euge
nia, Voinea Vasile 
și alții care fac par- 

ate din brigada 
Il-a a anului II.

Studenții de 
l.C.F. pătrunși 
importanța ce o 
munca 
muncind 
tineresc ce-i caracte
rizează au reușit ca 
in cele aproape 3.000 
de ore de muncă pa
triotică să strîngă 
cantitatea de fier 
vechi, muncind neo
bosit și rodul mun
cii lor s-a văzut prin 
șarja ce au turnat-o 
la uzinele „Mao Țze- 
dun“.

Foto si text 
V. CHIRCEV

ia 
de 

are 
patriotică, 
cu elanul

Ca să dau de șeful familiei a 
trebuit să colind tot satul, de la 
un capăt la altul. Cel care mă 
conducea, un tînir înalt și solid, 
dar cu fața copilăroasă, Duță 
Marin, călca cu niște pași de 
uriaș, intra prin toate curțile ca 
la el acasă. Pe V oinea, pe bă- 
trîn, l-am găsit mai tîrziu, dar 
cu ocazia asta i-am cunoscut toa
te neamurile. Prima oară am fost 
la Marin, ginere-său. Știa el di
nainte că unchiașul nu-i acasă, 
dar m-a dus mai mult ca să-i 
văd casa cea nouă. Pe urmă am 
mers la soră-sa, Dragomira. Moș 
Voinea nu era nici aici, dar Dra- 
șomira ne-a chemat 
4dică despre ea ' 
iat-su, amîndoi colectiviști (ca 
le altfel toate neamurile lor),

înăuntru, 
și despre băr-

și inima-i e împăcată cu gîndul 
că dușmanii poporului n-au scă
pat din mîinile lui. Eroul fami
liei se bucură de cinstirea și pre
țuirea cuvenită. Marin, care se 
pregătește și el să plece militar, 
ascultă ca la școală, tăcut și în
fiorat, o lecție de eroism și pa
triotism fierbinte.

Pe moș Voinea, șeful celei mai 
numeroase familii din gospodăria 
colectivă din Meri îl găsim la 
unul din ginerii săi. Radu Stan
cu, colectivist și el. Bătrînul mi-a 
mărturisit de la început că lui îi 
place să stea de vorbă cu ziariștii 
pentru că ei sînt curioși, iar el 
vorbăreț. Dacă ai chef poți tăi-

tunci să aflu cîte bucate a dus el 
acasă, cum a reușit de le-a făcut 
la toți băieții case noi, de le-a 
luat biciclete. Moșul însă a scu
turat din cap supărat.

— Lasă, mă tovarășe, c-am mai 
spus și la alții asta. Am luat de
stule. Am muncit și am luat. A- 
cum un an am adus acasă aproa
pe un vagon de cereale. Înainte 
munceam în dijmă la Niculiță 
Știrbulescu și crăpăm de foame, 
treceam vara cu știr și castraveți. 
Asta-i ! Ce vrei să-fi mai spun ? 
Da fii mata bun și lasă-mă să 
termin, că eu altceva vreau să-ți 
explic.
, 11 ascult, mă reazim de bici-

Valoroase acțiuni 
ale tineretului clujean

Pentru a-și aduce o contri
buție cit mai mare la îndepli
nirea planului de stat pe 1959, 
tinerii muncitori din întreprin
derile industriale și de con
strucții din Cluj, Turda, Cîm- 
pia Turzii, Ocna Mureș, Dej 
și din alte localități și-aii pro
pus să organizeze, pe lingă 
cele 492 brigăzi de producție 
ale tineretului, alte 130 brigăzi 
și un mare număr de posturi 
U.T.M. de control.

Sub lozinca : „Cit mai multe 
economii pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste 1", tine
retul muncitor din această re
giune și-a propus să desfă
șoare o largă acțiune pentru 
reducerea prețului de cost a! 
produselor.

Pe șantierele de construcții 
de locuințe din Cluj, Turda, 
Dej, Bistrița, Ocna Mureș și 
alte localități vor lucra 13.000 
de tineri. Pentru a sprijini 
construcția celor 600 de săli 
noi de clasă de pe lingă școli, 
tineretul din regiunea Cluj va 
organiza alte 150 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică.

(Agerpres)
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a luptelor muncitorești revoluționare
din 13 Decembrie 1918

Adunarea comemorativă din Capitală

Prezidiul adunării comemorative

• 1 • prielnic

pentru terminarea
arăturilor adinei

•
După datele primite de la Ministerul Agriculturii șl Silvi 

culturii în cele mai multe regiuni ale țării,' timpul prielnic 
a permis continuarea în cursul acestei săptămîni a arăturilor 
adinei pentru însămințările de primăvară. Astfel, pe întreaga 
țară această lucrare a fost făcută pînă la data de 11 decem
brie pe o suprafață de 3.761.500 hectare, ceea ce reprezintă 
89 la sută din suprafața prevăzută a fi arată în această 
toamnă. In regiunile Pitești, Hunedoara, Craiova, Timișoara, 
Oradea, Cluj și Regiunea Autonomă Maghiară arăturile 
adinei au fost efectuate pe toate suprafețele prevăzute. In 
următoarele zile bune de lucru arăturile trebuie continuate 
îndeosebi în regiunile Iași, Calați, Suceava și Ploești, care 
au rămas în urmă.

In această perioadă au continuat de asemenea lucrările 
de identificare a celor mai bune terenuri în zonele favorabile 
culturilor cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, precum și 
proiectarea și amenajarea de noi orezarii în vederea extin
derii în anii viitori a suprafețelor cultivate cu aceste plante.

Multe organizații U.T.M. din gospodăriile agricole colec
tive au luat în ultima vreme inițiativa de a lua în răspun
derea lor in parte sau în întregime culturile de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui. Este bine ca utemlștii și tinerii 
care lucrează în echipele cărora le sînt încredințate aceste 
lucrări să ajute de pe acum la identificarea terenurilor 
destinate acestor culturi.

De asemenea, tinerii mecanizatori trebuie «ă folosească 
timpul prielnic ș! să intensifice in regiunile rămase în urmă 
ritmul efectuării arăturilor adinei pentru însămințările de 
primăvară.

Sîmbătă seara a avut Ioc la 
Teatrul C.C.S. din Capitală aduna
rea comemorativă organizată de 
Comitetul Orășenesc București al 
P.M.R. și Institutul de Istorie a 
partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R., cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a luptelor muncitorești 
revoluționare din 13 Decembrie 
1918.

In prezidiul adunări) iau loc 
tovarășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Constan
tin Pirvulescu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Vladimir Gheorghiu, secretar al 
C.C. al P.M.R., acad. Atanase 
Joja, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Stoica, mem
bru al C.C. al P.M.R., secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Florian Dănălache, Petre 
Drăgoesctt, Ion Pas, membri ai 
C.C. al P.xM.R., M. Gh. Bujor, 
președintele Comitetului foștilor 
deținuți și deportați antifasciști, 
Gh. Vasilichi, directorul Institutu
lui de Istorie a Partidului de pe 
lîngă C.C. al P.M.R., D. Diaco- 
nescu, președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei, David Avramescu, 
Ecaterina Antonescu, Ștefan Ghe- 
nescu, Constantin Mănescu, lancu 
Olteanu, Dumitru Pop, Gh. Teodo- 
rescu, vechi militanți aj mișcării 
muncitorești, participant! la eveni
mentele de la 13 Decembrie 1918, 
Vasile Pirică, zincograf fruntaș

Foto : AGERPRES

la întreprinderea poligrafică „13 
Decembrie", Florica Năstase, 
croitoreasă fruntașă la F.C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, Vintilă Dumitru, 
sudor fruntaș la uzinele „Republi
ca".

La adunare au luat parte mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
participanți la evenimentele de la 
13 Decembrie 1918, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai .institu
țiilor centrale, numeroși delegați 
ai oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei, a- 
cademicieni, generali și ofițeri su
periori, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor oamenilor mun
cii, reprezentanți ai presei.

Adunarea comemorativă a fost 
deschisă de tovarășul Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui Orășenesc București al P.M.R.

Despre cea de-a 40-a aniversare 
a luptelor muncitorești revoluțio
nare din 13 Decembrie 1918 a vor
bit tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne.

Cinstind memoria muncitorilor 
căzuți cu 40 de ani în urmă, în

(Continuare în pag. 3-a)

4 Expresia ,,pe scena istoriei- 4 
ț este de multă vreme consacra- ♦ 
4 tă. Pe scena istoriei se află Ț 
î acum clasa muncitoare, țărăni- T 
î mea muncitoare, oamenii care J 
4 produc bunurile materiale ale 4 
4 societății. Ceea ce le fusese re- 4 
4 fuzat cu înverșunare în orîn. T 
î duirea burgheză, le stă astăzi | 
T la indemlnă ; print-e acestea, a 
« la loc de frunte, căile de ac- >
♦ ces către cultură, posibilitățile ♦ 

practic-co.ncrete de îmbogățire ♦
t spirituală.
♦ l-am vă2ut pe unii dintre,
♦ cei mai talentați muncitori și ț 
ț țărani desfâșurindu-se intr-o 1 
4 întrecere cum numai Intr-un ♦ 
4 regim so-ialist se poate produ- J 
4 ce : faza finală a Festivalului ,
♦ bienal de teatru ,.1.L. Caragia-4 
î Ze". Scena a fost ocupată de oa. 4 
țmeni cărora, in trecui, lumea ♦ 
t luminată de reflectoare, lumea * 
4 imaginată de un autor dar vie, * 
t lumea închisă între decoruri de 4 
ț carton dar nesous de cuprinzi- ♦ 
4 toare. le apărea extrem de de- J 
4 părtată. stranie, imposibilă. 4 
4 Acum, colectivista, jucind ro. 4
♦ lut tărăncii cuprinsă de f'ămîn- 4 
J țările dinaintea pasului hotărl-ț

I J tor spre cadrul gospodăriei co- * 
f lective, retrăia sentimente bine 4
♦ cunoscute într-o experiență de 4 
I viață recentă. Interpretîndu-l 4 
t pe muncitorul-erou al lucră- Ț 
4 rii dramatice, muncitorul-ac- *

4
4

4 tor aducea, înainte de orice, 4 
T firescul, atitudinea degajată, 4 
" reala participare la problemati-* 
J ca și mesajul piesei, viziunea J 

din lăuntrul cadrului munciio- 4 
resc. 4

Cu o astfel de bază, talen- 4 
tul și munca au fecundat na- * 
turalețea scenică. O nesflrșită *

4 dragoste pent'u teatru, o pu- * 
4 ternică intuiție artistică, o per-1 
▼ severență și o minuțiozitate 4
♦ lăudabilă au fost demonstrate * 
I de mai toate colectivele care * 
Iau luat parte la impresionanta 4 
4 întrecere. Și tot astfel s-au lup- k
♦ tat cinstit, pentru o treaptă cit 4 
J mai înaltă pe nesfîrșita scară a 4 
J desăvîrșirii, mlnuitorii și inter- T 
4 preții teatrului de păpuși, reci-1 
4 tatorii și cititorii artistici. Sînt
♦ oameni care consacră cele mat 4
♦ multe după-amiezi și seri din 4 
4 săptămînă lor de lucru pentru t 
4 a se odihni trudindu-se. O tru- J 
4 dă nouă, grea, cheltuită cu 4 
i imense satisfacții morale, întru 4
♦ artă, pentru recrearea tovarăși- J 
ț lor de muncă aflați. pe băncile I 
4 publicului, pentru mobilizarea 4 
4 lor la alte bătălii ale muncii f
♦ pașnice. *
♦ Acum s.au publicat numele 4 
I premialilor. Juriile — actori. 4 
4 dramaturgi, regizori cu reputa- 4 
4 ție — au decis judecind cu exi- 4 
îgență; da. aprecierile criticei
♦ nu au suportat rabat pentru că 4
J era vorba de artiști ieșiți din 4 
I masele populare. Nici nu ar fi 4 
4 fost nevoie. 4
4 Acum, cu laurii acestei vic- T 
j torii, concurența se lntorc aca. I 
î să. Acasă, In comuna Armeniș 4 
isau în Galați, la Budișteni sau e 
ț în Cimpina, la Sebeș sau colea, 4 
î în Dudești-Cioplea, în comuna 4 
I Izvorul sau în ., raionul Băl-1 
4 cescu. Șl totul va reîncepe. Din i 
inou vor fi repetiții, multe, in- 4 
țdelungate și ostenitoare repeți- 4 
I ții. din nou duminicile vor fi f 
4 însuflețite de grijile legate de J 
4 reușite spectacolului, din nou 4 
4 trac, din nou replici seînteie. 4 
T toa'e și pline de miez, din nou 4
♦ aplauze lungi, purtînd în va- 4
I luri recunoștința sinceră a unor t 
4 spectatori simpli dar preten- î 
f Roși- 4
J De la București, neprofesio- f 
î niștil pornesc cu aripile latin- ♦ 
4 se, In spațiile nemăsurate ale Ț 
4 artei care refuză să primeas. î 
4 că în împărăția el altă caiego- 4
♦ rie de oameni In afară de cei 4
I entuziaști, 4

♦ ȘTEFAN IUREȘ ț

■■v

Vizitele delegației Comsomolului
Pentru recolta 

viitoare în regiunile Ploești și Pitești

el acum treizeci și ceva de ani f 
Nu putea. Fata era în colectivă, 
era liberă pe brațele și pe min
tea ei, asta-i era- zestrea. Și chit 
că Marin era individual pe-a- 
tunci, tînăra sa nevastă l-a dus 
mai întîi la U.T.M. — pentru că 
stătuse cam de-o parte pînă a- 
tunci — și pe urmă l-a purtat 
de mînă prin colectivă ca să vadă 
tot ce vrea. Adică fata a luat pe 
seama e[ poblema lămuririi lui 
Marin. Pentru că altfel nu s-ar 
fi măritat ea ca să iasă din co
lectivă, să treacă în rîndul indi
vidualilor cu Marin. Adică s-a 
răsturnat legea veche după care 
femeia trebuie să se ia după băr-

. > 
itemiști, fruntași, nu merită să 
e scrie la ziar ? Cu ocazia asta 
ni-a arătat și temelia noii lor 
•ase pe care o construi în
irimăvară. Asta ca să se scuze 
ntr-un fel că ne-a primit într-o 
ăscioară cam neîncăpătoare, fă- 
•ută de mina ei în timp ce bir- 
>at-su era militar. Dar or să sca
le de ea. Aici, în asta veche, or 
ă bage vaca sau o fac magazia 
le cereale.

De-aici am plecat la alt neam 
'e-al lor — Duță lorgu. Șade și 
l cam înghesuit acum, cu patru 
opii în două camere, dar cînd 
i temelia casei noi turnată ală- 
Uri, nu te mai temi de nimic, 
tufă lorgu e pensionar, deși 
e-abia acum e în floarea vîr- 
tei. A fost în miliție, și în 
mpul unei operații de captura- 

e a unor bandiți un glonte tras 
e aceștia i-a trecut prin burtă. 
*upă un an de stat în spital, 
orgu s-a-ntors acasă și-a intrat 
i colectivă. Undeva, pe pămîn- 
d patriei, ostașul Duță lorgu a 
isat cîteva urme din sîngele său

Rânduieli
care s-au schimbat

făsui cu el și o noapte întreagă.
După ce și-a aprins o țigară fă

cută din tutun natural și hîrtia 
de ziar, bătrînul mi-a spus 
zofic :

— Familia mea are acum 
cătuire socialistă..

Apoi m-a privit să vadă 
am prins miezul chestiunii și a 
adăogat cum că aproape toți 
membrii familiei sînt tineri.

— Asta, Stancu Radu, gineri- 
miu, e șef de atelaj și secretar 
de U.T.M. Astălalt, Marin e și 
el tot șef de atelaj. Soră-sa c și de pildă, mai putea s-o oprească

el pe fiică-sa cea mică să nu-l ia 
pe Marin pentru că acesta n-avea 
avere, așa cum a făcut taică-su cu

filo-

o al-

dacă

ea în birou, a fost secretară îna
inte. Și așa mai departe.

Pe mine mă interesa însă a-

cletă și-l ascult, tncep să pricep 
unde vrea să ajungă.

V ren să mă facă să înțeleg că 
s-a schimbat ceva în familia lor 
nu numaț in hambar. Asta vrea 
să spună el cu alcătuirea sociali
stă a familiei. Că au acum tot ce 
le trebuie. Dar nu doar prin asta 
a pătruns socialismul în familia 
lui. Vorba e că tineretul ăsta 
care-i forța familiei lui a 
obiceiurile și orînduielile 
a adus un aer nou în 
casă, nu mai e ce-a fost.

stricat 
vechi, 

fiecare 
Adică.
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In cursul acestei săptămîni de
legația C.C. al Comsomolului, care 
se află în țara noastră la invita
ția C.C. al U.T.M. în scopul stu
dierii experienței organelor și or- 

re

Colectivul de muncă al cen
trului mecanic Otopeni, regiu
nea București și-a realizat pînă 
la data de 10 decembrie planul 
anual de producție în procent 
de peste 98 la sută. Un prim 
lot de 29 tractoare au și fost 
reparate și trimise stațiunilor 
de mașini și tractoare din re
giune pentru campania agri
colă din primăvara anuluî vii
tor.

în clișeu : Muncitorii Gheor
ghe Alexe, Nicolae Ene și 
Dumitru Marin făcînd o ul
timă verificare unui lot de 
tractoare ieșite din reparație.

Foto (Agerpres)

stațiunea Călimănești, regiunea 
Pitești; precum și alte întreprin
deri, G.A.S. și G.A.C.

Oaspeții sovietici s-au întîlnit 
cu tineri muncitori, tehnicieni, ac
tiviști pe tărîm cultural și obștesc, 
interesîndu-se îndeaproape de pro
cesul de producție, de aportul ti
neretului la construcția socialismu- 
lui și de formele specifice de mun
că și organizare a oiganizațiilor 
U.T.M. Pretutindeni oaspeții au 
fost primiți cu multă dragoste și 
căldură.

Delegația C.C. al Comsomolu
lui își continuă vizita în țară.

grajd ca să-și aranjeze caii de la 
atelajul său, să-i adape, să-i țe- 
sale și să-i perie. Radu Stancu, 
secretarul, se pregătește să discu
te în adunarea de U.T.M. cum 
s-a făcut de au dispărut o ruletă 
și un lanț, proprietatea gospodă
riei, să-i dea exemplu rău și să-i 
sancționeze pe vinovați.

Voinea mi-a mai spus un lu
cru interesant. Înainte țăranul se 
închidea în curtea lui și nu-i 
prea păsa ce se întîmplă împre
jurul său, S-a schimbat și orin- 
duiala asta. Iacă, de pildă, el 
Voinea și băieții lui se gindeau 
mereu ce-ar fi să aibă gospodă
ria o grădină de zarzavat a ei, 
si poată vinde pe piața orașului 
legume și zarzavaturi pentru 
muncitori, să aibă gospodăria ve
nituri mai mari. Ei, dar pentru 
asta e necesar să ai om priceput, 
de meserie, care să conducă tre
burile aici. Și Voinea știa cine e 
Stan Țecu. Voinea, împreună cu 
băieții lui, și-au pus ca sarcină 
de conștiință să-l lămurească pe 
Țecu să vină în colectivă. Au 
mers la el, i-au vorbit despre co
lectivă, l-au chemat pe la gospo
dărie și, cam greu, dar de curind 
el și-a făcut cerere de intrare. 
Nimeni nu-și poate da seama de- 
cît ei, cit de mulțumiți sufle
tește s-au simțit in ziua aceea 
Așa că la anul gospodăria va a- 
vea și grădină de zarzavat.

Cam asta am înțeles eu din 
ce-mi spunea Voinea. Cum că în 
casa lui nu e acum numai o bo
găție materială, ci și una morală, 
spirituală, adică, după cum spu
nea el filozofic, socialismul în 
familia lui a pătruns de la înce
put prin hambar, dar n-a rămas 
acolo. A trecut mai departe în 
conștiința fiecăruia.

dierii experienței organelor și 
ganizațiilor U.T.M., a vizitat 
giunile Ploești și Pitești.

Oaspeții au vizitat printre 
tele Rafinăria nr. 8, Schela 
troliferă Boldești, G.A.S. Valea Că. 
lugărească, din regiunea Ploești, 
Uzinele Textile Pitești, Șantierul 
Uzinelor de produse sodice de 
la Govora, Institutul de Cer
cetări Hortiviticole Drăgășani,

al- 
Pe-

ION BAIEȘU

or-bat întotdeauna, sS-l asculte 
bește.

Obiceiurile vechi ale casei au 
căzut. înainte vreme, seara după 
ce veneau de la muncă, mulgeau 
vaca, dădeau un pumn de grîu la 
găini și se culcau. Acum tinerii 
stau și se uită pe ziare și pe re
viste pînă tîrziu, ascultă cu casca 
de la galenă la ureche, nu știu 
ce piesă de teatru sau concert.

Bătrînul nu se mai miră acum 
că cei tineri uită uneori de tre
burile Ioț de-acasă pentru cele 
ale colectivei. Marin de pildă e 
în stare $ă uite să se mai ducă să 
mănînce și șade pînă tîrziu la
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Prin cetatea moartă a Babilonului

7?. P. D. Coreene
Succesele industrieiIERiNILE
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ÎN TARA NOASIRA

ceau cu întregul lor cortegiu, regii 
Babilonului. De-o parte și de alta 
a „drumului”, zidurile au rămas 
intacte. Peste ele s-au scurs se
cole, milenii, fără să le poată 
spulbera. Geniul omului antic a 
înfrînt timpul. Ruinele Babilonu
lui sfidează nepăsătoare veacurile. 
Zidurile drepte, trase parcă cu ri
gla, unghiurile clădirilor perfecte 
ca ale blok-hausurilor moderne, a* 
duc mesajul acestui misterios ge-

De jur împrejur era o tăcere a- 
dîncă. Pășeam încet, încordat, fe- 
rindu-mă, instinctiv, să tulbur 
somnul greu al istoriei.

Babilonul dormea de cîteva mi
lenii.

Pulberea de aur a soarelui îi 
încălzea, neauzită, zidurile osteni
te, ca pe ciolanele unui moșneag 
uitat de ani.

Totul era încremenit. Parcă și 
pădurea de curmali de la margi
nea orașului dezgropat își oprise 
respirația Un 
arab bătrîn, sin
gura ființă vie 
în orașul mort, 
parcă însărcinat 
de însuși regele
Nabueodonosor să fie călăuza ce
tății in posteritate, ridica din cînd 
In cînd toiagul și atingea zidurile.

— „Marea Poartă Iștar", rostea 
■rar, așa cum poate, acum pa
truzeci de secole, un străjer babi
lonean rostea în zorii zilei cînd 
grelele porți de fier se deschideau.

Pășeam prin „Marea Poartă Iș
tar" ridicată spre venerație zeiței 
dragostei și fertilității. In imnuri
le adresate zeiței Iștar, iubita lui 
Tammuz — zeul care simboliza 
vegetația ce moare și reînvie — 
Babilonul antic dădea naștere pri
milor germeni ai liricii, crea lea
gănul poeziei.

— „Aici a fost stîlpul legilor lui 
Hammurapi" 1

Pe vestitul stîlp de bazalt negru 
al lui Hammu
rapi (care se a- 
flă acum la Lu- 
vru) a fost scris 
primul cod de 
legi cunoscut în 
istorie. El repre
zintă unul din
tre cele mai im
portante monu
mente ale con
cepțiilor juridice 
și politice ale 
societății anti
ce orientale. Și 
totodată, unul 
din marile acte 
ale suprastructu
rii antice consa
crat apărării și 
consolidării bazei 
vagiste.

Codul lui Hammurapi este o- 
glinda civilizației babilonene care 
a exercitat o uriașă influență asu
pra întregii culturi a antichității. 
Hammurapi vorbește de 10 mește
șuguri. Cu 4000 de ani în urmă, 
în Babilon erau cunoscute și folo
site legile compoziției și reacțiilor 
chimiei, logica algebrei și matema
ticii, astronomia. Multe din ele
mentele civilizației Greciei antice 
Însăși au fost împrumutate din 
cultura Babilonului.

Pășeam prin orașul mort, creierul 
unei lumi apuse de 4000 de ani. 
Pe „Drumul Procesiunilor”, care 
străbate orașul de la un capăt la 
altul. Pe aci, peste pavajul alb- 
trandafiriu din piatră de iedu, tre-

niu. L-am ascultat impresionat, 
plin de respect

Am văzut urmele uneia din cele 
fapte minuni ale lumii: gră 
suspendate ale Semiramidei.

iile
Pe 

arcuri înalte de zid, pe bolți largi, 
arhitecții Babilonului clădiseră pa
radisul florilor. Grădinile aeriena 
erau udate din fîntîni adinei in 
care sclavii trăgeau apa din albia 
Eufratului. Nici o piedică nu pu
tea stăvili dorințele monarhilor 
atotputernici. Sclavii existau toc
mai pentru a demonstra inexisten
ța imposibilului, inepuizabila pu
tere a omului de a crea, cu prețul 
propriei sale epuizări și nimiciri. 
Și atunci înțelegi cu ce zgudui
toare risipă de vieți omenești se 
împlinea misteriosul geniu antic.

Leul din Babtlon"

orînduirii scla- Legile crude 
răzbat peste 
de detalii, 
larg, probabil odinioară o pia
ță, se află vestita statue de

ale lumii 
tot, din

Pe un

vechi 
zeci 

platou

piatră a „Leului din Babi
lon". Pe lingă uimitoarea simpli
tate a liniilor, te surprinde, te în- 
fioară tema sculpturii — un leu 
sfîșiind trupul unei femei goale. 
In micul muzeu din apropierea 
Babilonului se află un tablou in
titulat : „Moartea regelui Sardana- 
pal”. In culori vii, intense, este 
zugrăvită o imagine care întrece 
cu mult însuși cruzimea autoda- 
feurilor medievale. Regele Sarda- 
napal al Babilonului, care n-a pu
tut supraviețui durerii de a-și ve
dea țara cotropită de dușmani, și-a

aprins cu propria sa mînă uriașul 
rug în vîrful căruia, pe tronul re
gal, își aștepta groaznica moarte. 
La picioarele rugului se zvîrcolesc 
în flăcări femeile regale.

Am părăsit străzile orașului 
mort, mergînd de-a lungul zidului 
care ducea în grădina templului 
marelui zeu Marduk. In mijlocul 
grădinii se afla odinioară uriașul 
turn în trepte „Etemenanki” — 
zikkuratul de 7 etaje, înalt de 90 
de metri. Acestuia i-au conferit le

gendele biblice 
rolul de „Turn 
al lui Babei". 
Ruinele turnului 
au fost distruse 
de tureL Cîțiva 

geologi germani au făcut săpături 
și cu această ocazie, din pământ a 
țîșnit un izvor de apă sulfuroasă.

Balta unt mirositoare dospea în 
căldura asfixiantă a cîmpiei Eufra
tului. Mi-am amintit de puerila 
legendă biblică care spune că 
dumnezeu i-a pedepsit pe oame
nii care voiau să ridice un tem
plu pînă la cer, încurcîndu-le lim
bile. In scopul demonstrării unor 
lucruri imposibil de demonstrat, 
religia a fost în stare să preia și 
să „interpreteze” cele mai nosti
me combinații istorice. Triburile 
iudee ale antichității, invidiind ci
vilizația babiloneană, combateau, 
de pildă, atît construcțiile înalte 
realizate de aceasta, cit și faptul 
că în Babilon se vorbea mai mul
te limbi. In toate acestea, religia 
l-a introdus pe dumnezeu și biblia 
■ mai căpătat un „argument”.

Bătrinul călăuz s-a îndepărtat, 
fluturindu-și galabia albă printre 
ruinele Babilonului, ca o fantomă.

Și tot ca o fantomă, a unui tre
cut mai apropiat însă, au apărut 
din spatele unui deal doi copii. O 
copilă învesmîntată în negru după 
portul arab și un băiețandru. Am 
vrut să fotografiez chipul trist, 
palid, al fetei, dar însoțitorul cu o 
voce aspră, poruncitoare, i-a stri
gat ceva și fata și-a ascuns brusc 
fața. Apoi, ascunzîndu-și supăra
rea, tînărul apărător al legilor 
vechi s-a apropiat umilit, cu pal
ma întinsă, repetînd rugător: 
„bacscși sir, bacscși”.

Străbătînd la .întoarcerea spre 
Bagdad străvechile pămînturi ale 
Mesopotamiei, ciudat, colorate in 
cafeniu, mi-am adus aminte de 
marile bogății care zac în stră
fundurile

. negru pe 
peste ele 
kului au 
palma, implorîndu-1 pe „sir" 
peste ocean să le azvîrle o fărîmă 
din comorile ce le aparțin.

Dar toate au un sfîrșit.

DUMITRU POPESCU

...un vis durează numai o se
cundă ?

...o albină pentru a produce 
un kg. de miere strînge necta
rul a 500.000 de flori ?

...plantele marine trăiesc pînă 
la o adâncime de 300 m. deoa
rece mai departe nu pătrunde 
lumina solară ?

...pe globul pământesc se vor
besc peste 3000 de limbi dife
rite ?

...broasca țestoasă poate să 
trăiască 500 de ani ?

...omul cîntărește dimineața 
cu 500 de grame mai puțin de
cît seara ? Aceasta deoarece în 
timpul nopții nu consumă apă.

...bufnița face parte din ca
tegoria animalelor car» nu-și 
pot mișca ochii ? Această defi
ciență este însd compensată da 
marea mobilitate a gîtului a- 
vestei păsări.

în R. P. Albania
Recent, o mare ex

pediție arheologică 
organizată de Univer
sitatea de stat din Ti
rana, a efectuat să
pături la Apollonia, 
în raionul Fier, și la 
Orik — Pașhaliman, 
în apropiere de Flo
ra. Arheologii alba
nezi au avut ajutorul 
unor specialiști so
vietici, în frunte cu 
cunoscutul arheolog 
prof. V. D. Blavațki.

îrt urma săpături
lor efectuate la A- 
pollonva a fost scoa
să la iveală o casă 
datînd din primele 
secole ale erei noa
stre, alcătuită dintr-o 
curte interioară cu 
coloane, înconjurată 
de camere. Trei din 
camere erau pavate 
cu marmoră multico
loră. în casă s-au gă
sit numeroase statui. 
Și în celelalte case 
dezgropate s-au găsit

O istorie scrisă cu sînge și du
rere, udată cu lacrimi. Istoria ne
grilor din S.U.A. Ea începe în 1619 
pe cînd un vas olandez naviga pe 
întinsul oceanului. Vîntul prielnic 
făcea călătoria plăcută. Marinarii 
erau calmi. Totul lj se părea firesc, 
în pîntecele său, vasul purta o în
cărcătură obișnuită. O marfă. Dar 
o marfă care nu putea fi ambalată 
în saci sau împachetată în lăzi. Și 
totuși era o marfă care însemna 
aur. Sînteți curioși ? Marfa trans
portată nu era altceva decît sclavi 
negri aduși din Africa. Era înce
putul importului de negri în Sta
tele Unite.

Tragedîa sclavilor 
negri

Stăpînii plantațiilor îi preferau 
pe sclavii negri. Motivele erau de
sigur bine chibzuite. Negrii erau 
maj voinici decît indienii din tri
burile robite, se aclimatizau mai 

x lesne climei tropicale, vădeau un 
organism mai rezistent față de boli 
și mai aveau un plus de calificare 
în materie agricolă în raport cu in
dienii nomazi. Iar supremul argu
ment era ieftinătatea negrului.

Piața nord-amcricană absoarbe 
de aceea un număr de sclavi negri 
din ce în ce mai mare. Dacă în 
1710 erau doar 50.000 de sclavi, 
iar în 1770 numărul lor devenise 
de 462.000, în jurul anului 
1860 înregistrăm cifra de aproxi
mativ 4.000.000. William Z. Foster 
în cartea sa despre istoria politică a

lor, de comorile de aur 
care le ascund. Călcînd 
neputincioși, copiii Ira- 
fost nevoiți să întindă 

de

Comparate între ala, 
iernile tint foarte di
ferite. Astfel, unei» 
au fost adevărate ca
lamități nu numai 
pentru ținuturile noa
stre dar chiar pentru 
întreaga Europă. Așa 
spre exemplu ier rd 
catastrofal» au fast 
cele din anii: 400—■ 
401 și 764—765 cînd 
au înghețat toate flu
viile ți Marea Neagră 
in întregim» îneît, 
scriu cronicile străi
ne, „se mergea de la 
Dunăr» până la Eu
frat pa jos", deși gro
simea zăpezii pe Ma
rea Neagră trecea de 
treizeci picioare. Tot 
ierni grozav» pentru 
țara noastră au fost și 
cele din anii 1076— 
1077, 1407—1408,
1434—1435, 1564—
1565, 1607—1608,
1708—1709, 1829—
1830. Iată ce scrie 
cronicarul nostru M. 
Costin despre iarna 
1708—1709: „...eară 
iarna era foarte grea 
fi geroasă ctl și lem
nele plezneau de 
ger... pe cei călări îi 
găseau marți cu cai 
cu tot...".

Din timpurile mai 
apropiate, ierni aspre 
au fost cele din anii 
1879—1880, 1887—
1888, 1890—1891,

1928—1929, 1941—
1942 și 1953—1954.

Alte ierni sînt dim
potrivă deosebit de 
xdde când nu cade 
ieloe zăpadă fi nici 
tu m produce îngheț 
incit vegetația re dez
voltă ca primăvara, 
așa cum s-a întâmplat 
in 1718 cînd Mihail 
Racoviță se găsea în 
al treilea an de dom
nie în Moldova. Mai 
recent, ierni calde au 
fost cele din 
1901—1902, 
1916, 
1935—1936 }i 
1948.

In general, 
țara noastră 4 
din ierni sini 
țional de aspre, 
[a sută sânt reci, 38 
la sută sânt mai ușoa
re fi numai 2 la sută 
rint ierni calde. Ierni 
excepțional de calde 
nu se înregistrează 
decît una la 200 ani.

Iernile calde de la 
noi sînt aduse de ae
rul tropical care se 
dirijează spre pol a- 
tunci cînd deasupra 
calotei polare se for
mează un ciclon a- 
dînc fi vast care ab
soarbe aerul din zona 
tropicului.

In câteva cuvinte sa 
poate spune că ierni
le din țara noastră

anii 
1915— 

1929—1930, 
1947-

pentru 
la sută 
excqp-

54

M coracteriseafcl prin 
migrarea climatului 
polar spr» latitudi
nile sudice. Cumpă
na iernii, când tempe
ratura atinge cele mai 
coborâte valori este 
intervalul 3 la 25 ia
nuarie. In ținuturile 
cele mai reci ale țării 
cum sînt: Țara Bâr
fei cu întreaga de
presiune a Ciucului, 
Depresiunea Domelor 
cu Vatra Dornei și ți
nutul Romanului tem
peratura nu coboară 
mai jos de minus 38°. 
în regiunile cele mai 
calde ca litoralul Mă
rii fi Lunca Dunării 
cuprinsă între Baziaș 
ți T urnu Severin, 
temperatura, în cele 
nai calde ierni nu 
urcă peste plus 22°. 
Un alt aspect caracte
ristic iernilor noastre 
îl formează pinza de 
nori cenușii care pla
fonează aproape ne
întrerupt la o înălți
me cuprinsă între 
400—600 m. înălțime. 
Fenomenul de viscol 
e îndeosebi caracteri
stic Câmpiei Dunării 
și Moldovei unde e 
determinat de vîntul 
de nord șî nu de cel 
de nord-est cum se 
întâmplă in sudul 
țării.

Motocicleta coreeană „Țănlima* („Pași de 7 mile-}.

Luminile pămîntuluiI

N. TOPOR

statui, unele extrem 
de frumoase, printre 
care statuia zeiței A- 
tena Promachos a 
sculptorului Eumer, 
busturi, un basorelief 
lucrat cu multă fine
țe etc. Săpăturile 
executate la Orik- 
Pașhaliman au scos 
la iveală o clădire 
monumentală în for
mă de semicerc, con
struită din blocuri de 
piatră cioplite cu mă
iestrie. On colț al cetății dezgropate

Istoria scrisă cu
a negrilor
celor două Americi are pagini răs
colitoare despre sclavia negrilor. 
Negoțul de sclavi negri a avut 
drept rezultat despopularea unor 
regiuni întregi ale Africii și nimi
cirea a numeroase triburi. Cit pri
vește vasele ce transportau sclavi, 
este concludentă descrierea făcută 
unuia din acestea, acostat în 1821 
într-un port american: „Spațiul (e 
vorba de cel rezervat sclavilor ne
gri) era atît de mic îneît ei stă
teau unii între picioarele celorlalți 
și erau atît de îngrămădiți îneît nu 
aveau posibilitatea să se culce sau 
să schimbe poziția ziua sau noap
tea”. Și despre vasul acesta se 
spune că era unul din cele mai... 
bune. Mizeria pe bordul acestor 
vase era atît de îngrozitoare îneît 
mirosul pe care aceste coji de 
nucă plutitoare îl emanau putea fi 
simțit în direcția în care bătea vîn- 
tul, chiar și la o distanță de cîteva 
mile depărtare. Dacă vreun pericol 
punea în joc afacerea negustorilor 
de sclavi, încărcătura omenească a 
vaselor devenea pradă rechinilor.

Cînd luau șfîrșit chinurile de pe 
vas începeau altele nu mai puțin

îngrozitoare pe plantații. Foster 
citează o mulțime de date. Viața 
unuj muncitor negru pe una din 
îngrozitoarele plantații tropicale 
nu dura mai mult decît șapte ani. 
După șapte ani sclavul era „un leș 
de animal bun de aruncat la gră
mada de gunoi a cartierului scla
vilor". în Mississippi sclavii negri 
trebuiau să muncească 18 ore din 
cele 24 ale zilei. Iar în Alabama 
durata zilei de muncă era de 19 
ore. Nu întîmplător se povestește 
că a întîlni un sclav bătrîn era ce
va cu totul ieșit din comun. In 
Statele Unite sclavajul negrilor 
era mai îngrozitor ca oriunde. 
Sclavilor le era interzis să învețe, 
să scrie sau să citească Viața unui 
negru era Ia discreția oricărui 
vătaf.

Și tragedia urmașilor 
sclavilor negri

An trecut secole, negoțul de 
sclavi a rămas o amintire rușinoasă 
a civilizației omenești, dar negri'

■ ■ ■sînge și lacrimi 
din S. U. A.

din revista
(octombrie

din S.U.A. — urmașii sclavilor de 
odinioară — continuă să fie cei 
mai exploatați dintre exploatații 
ce trăiesc în „modul de viață ame
rican". 18 milioane de negri tră
iesc în prezent în S.U.A. 18 mili
oane de victime ale unei discrimi
nări rasiale de o violență pe care 
nimeni nu îndrăznește s-o conte
ste. 18 milioane de urmași ai scla
vilor aduși de pe continentul a- 
frican.

Un număr recent 
„Political Affairs"
1958) reconstituia în cifre tabloul 
vieții negrilor din S.U.A. „Mun
citorii negri sînt nevoiți să se an
gajeze în muncile cele mai prost 
plătite datorită unui întreg sistem 
de prejudecăți rasiste, legi rasiste 
și interziceri asemănătoare sistemu. 
lui castelor". în aprilie 1958 
1.024.000 negri nu aveau deloc de 
lucru. Dintre negrii folosiți în di
ferite ramuri industriale, 24,8 la 
sută din bărbați și 38,9 la sută din

femei aveau posibilitatea să lucre
ze numai parțial. Dacă în muncile 
calificate doar 3 la sută din mun
citori erau negri (în 1943), în 
schimb ei reprezentau 91,9 la sută 
din muncitorii necalificați și 74 la 
sută din muncitorii casnici.

în 1956 venitul mediu al mun
citorilor negri reprezenta abia 52 
la sută din venitul albilor, la ace
lași nivel de oalificare și volum de 
muncă. O familie de fermieri negri 
cîștigă odată și jumătate mai puțin 
decît o familie de albi. Economis
tul Perlo a calculat că monopolu
rile obțin de pe urma muncii negri
lor din S.U.A. peste 3 miliarde do
lari anual. Să complectăm aceste 
cifre ou un citat din lucrarea inti
tulată „Situația locuințelor" apă
rută acum cîtva timp în S.U.A. I 
„S-a apreciat că vreo 40.000.000 de 
locuințe din S.U.A. nu pot fi ac
tualmente cumpărate, închiriate 
sau ocupate de populația de culoa-.

Natura a inspirat multe soluții 
pentru problemele tehnice ale o- 
menirii. Focul, electronica, energia 
termonucleară, sînt descoperiri de 
o importanță covîrșitoare pentru 
umanitate. Și oare nu natura i-a 
învățat pe oameni să producă fi să 
folosească focul ? Dar oare Popov 
ar fi descoperit radioul dacă n-ar fi 
observat că în atmosferă au loc 
descărcări electromagnetice fi din 
senin ? Reacția termonucleară hi- 
drogenică, nu este ea asemănătoare 
proceselor ce au loc pe Soare ?

Stăpînă pe marile energii, ome
nirea va aplica larg soluții natu
rale marilor sale probleme de pro. 
ducție, de viață, căci de multe ori 
pînă acum ea a fost silită să nu 
ia în considerare soluțiile cele mai 
eficiente — cele naturale — din 
cauza posibilităților sale energe
tice limitate, reduse.

...Nu peste mult timp actualul 
sistem de iluminare electrică va 
părea oamenilor extrem de compli
cat, scump fi foarte puțin eficient. 
El nu le va apărea de-a dreptul 
ridicol numai pentru că îi vor 
cunoaște „scuzele istorice" ce țin 
de dezvoltarea actuală a tehnicii. 
Dar cînd vom domina marile e- 
nergii și odată cu ele însăși na
tura, ce va putea fi mai simplu, 
mai eficient și mai radical decît 
să sfîșiem bezna nopților cu ajuto
rul aurorelor artificiale ?

Se știe precis că de la Soare 
pornesc în spațiu fluxuri de parti
cule încărcate negativ, electroni. 
Aceste fluxuri electrice pătrunzînd 
cu viteze mari în păturile supe
rioare ale atmosferei pământești, 
fac ca gazele ce se află acolo să 
înceapă să lumineze. Așa se pro
duc aurorele boreale.

Reacția termonucleară — izvor 
concentrat și inepuizabil de ener
gie — adevărat soare îmblînxit de 
pământeni — ne va da putința nu 
numai să încălzim planeta dar fi

re (din oare 95,5 la suită sânt ne
gri) din oauza existenței segrega
ției în materie de locuințe... Din 
cele 3.293.406 locuințe pentru 
populația de culoare, 1.082.128 ne
cesită reparații mari și aproape 
2.000.000 nu au apă curgătoare", 
încă un amănunt: într-o lucrare 
s-a dat publicității faptul că în 
partea de sud a orașului Chicago 
— pe o anumită porțiune — tră
iau pe o suprafață de o milă pă
trată (1 milă = 1609,31 metri) un 
număr de... 90.000 de negri.

Dar privațiunilor de ordin eco
nomic li se adaugă altele poate 
mai groaznice. Little Rock a de
venit un simbol al discriminării 
rasiale în materie de învățămînt. 
Dar nu-i singurul. Și astăzi. în 
plin secol XX, înscenările judici
are contra negrilor sînt un fapt 
obișnuit ce nu răscolește conștiința 
urmașilor proprietarilor de sclavi. 
Negrul este împins mereu la peri
feria vieții sociale.

Amintiți-vă de Little Rock, A- 
mintiți-vă de Ku Klux Klan. A- 
mintiți-vă de tinerii negri ce au 
fost trimiși la moarte pentru ima
ginare delicte.

Amintiți-vă că sclavia negrilor 
din S.U.A. și-a schimbat numele, 
că nu se mai cheamă sclavie, dar 
că oricum s-ar numi este una din
tre cele mai mari rușini ale seco
lului nostru.

E. OBREA

s-o împodobim cu cele mai dulci 
sau cu cele mai strălucitoare lu
mini, aurorele artificiale.

Cîndva în viitorul nu prea în
depărtat se va construi fi instala 
în spațiul cosmic un întreg sistem 
de sateliți artificiali înzestrați în
tre altele cu echipament termonu
clear în stare să dezvolte energii

de 
în 
nice și mai rapide decît cele care 
ajung acum de pe Soare în stratu
rile superioare ale atmosferei pă
mântești, ele vor produce minu
natele aurore artificiale. Mișcările 
sateliților artificiali vor fi astfel 
calculate îneît aceștia să compună 
un sistem capabil permanent 
dea naștere aurorelor dirijate, ne
cesare fie întregii emisfere um
brite a pămîntului, fie numai unor 
regiuni geografice limitate, după 
nevoi. Cu ajutorul aurorelor arti
ficiale dirijate, oamenii vor putea 
realiza fie ziua continuă, fie nu
mai reducerea nopților prea lungi

puteri gigantice. Transformate 
fluxuri elecronice mai puter-

să

dintr-o mare parte a anului la li
mitele de timp necesare sau do
rite, în regiunile geografice de 
stinate proceselor de viață sal 
productive în care întunericu 
joacă un rol specific. Dacă an 
auzi acum de un „minister al lu 
minii“ — fără ca aceasta să fie < 
figură de stil, ci pur și simplu titlu 
propriu al unei instituții — mulț 
dintre noi am da nedumeriți dii 
umeri. Dar va veni o vreme ciru 
„Institutul global al luminii", în 
sărcinat cu administrarea instalați 
dor aurorice din Cosmos și cu re 
pactizarea luminii pe emisfer 
umbrită a pămîntului va părea ti 
turor pământenilor o instituție l 
fel de necesară și la fel de obi. 
nuită precum sînt în zilele noasti 
întreprinderile de apă și cam 
din marile orașe.

Poate că numai poeții și îndrt 
gostiții vor regreta vremurile cin 
cerul înstelat putea fi contempl- 
multe ore din cele 24 ale un 
zile. Dar nu trebuie să ne-ndoi 
că dacă aceasta va constitui în v 
itor o problemă, geniul uman 
va rezolva deplin, astfel ca progr 
sul tehnic uriaș al omenirii să r 
lipsească pe oameni de poezia nț 
turii.

Savanții care muncesc pent 
pacificarea marilor energii — Pr 
metei ai vremurilor noastre — i 
apropie mereu de fericitele zi 
fără de noapte.

P. CONSTANT1NESCO

începe
apreciat

bluzoane
Stînga : Bluzon larg, strins in partea de jos cu un șiret. La 

tninația fermoarului, pe piept un buzunar mare despărțit printr 
tighel.

Dreapta: Cămașă largă croită odată cu gluga. Se închide 
față cu un fermoar. în garnitura de tighele sint plasate în față d 
buzunare mari.

• l; ■■•••

sezonul sporturilor de iarnă. Schiul este un sport n 
de tineretul nostru. Vă prezentăm astăzi două modele 
din balonseide sau foaie de cort.

I
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TELEGRAME

a luptelor muncitorești revoluționare
(Urmare din pag. l-a)

lupta pentru pace, o viață mai 
bună, pentru libertăți democratice 
și socialism, participanții la adu
nare au manifestat călduros pen
tru biruința ideilor pentru care

s-au jertfit atîția fii ai poporului 
nostru muncitor, pentru victoria 
construirii socialismului în țara 
noastră. S-a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn, purtătorul glorioaselor tradi-

ții de luptă ale clasei muncitoare 
din Romînia, forța conducătoare a 
poporului nostru muncitor pe ca
lea socialismului, pentru unitatea 
de neclintit dintre partid, guvern 
și popor.

Cuvîntarea tov. Gheorghe Stoica
Tovarăși,

Aniversăm astăzi 40 de ani de 
la eroicele lupte din 13 Decem
brie 1918, lupte care s-au înscris 
tn istoria poporului nostru ca o 
pagină grăitoare a abnegației și 
spiritului de jertfă al clasei mun
citoare.

In urmă cu 4 decenii guvernul 
burghezo-moșieresc a organizat 
odiosul masacru din Piața Tea
trului Național din București, ca 
răspuns la cererile de pîine, pace 
și libertate ale muncitorilor.

13 Decembrie 1918 a rămas în 
amintirea poporului nostru ca un 
zdrobitor act de acuzare împotri
va burgheziei și moșierimii, care 
nu odată au înăbușit în sînge nă
zuințele maselor populare spre o 
viață mai bună.

Luptele clasei muncitoare din 
13 Decembrie 1918 reprezintă un 
moment însemnat în șirul marilor 
bătălii de clasă ce au cuprins 
țara noastră la sfîrșitul primului 
război mondial, ca urmare a as
cuțirii contradicțiilor interne și a 
puternicei influențe a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Vorbitorul a descris situația 
dezastruoasă în care se afla atunci 
Romînia, starea de mizerie în 
care trăiau muncitorii și țăranii 
exploatați și asupriți de burghe
zie și moșierime.

Contrastul între foametea po
porului și huzurul claselor exploa
tatoare, dintre uriașele jertfe ale 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate și corupția guvernanților, a 
dus la creșterea nemaiîntîlnită a 
urii și revoltei maselor împotriva 
jefuitorilor și asupritorilor, împo
triva profitorilor de pe urma răz
boiului imperialist. Pe fondul ace
stor contradicții și al permanentei 
lor ascuțiri, a crescut valul luptei 
revoluționare a maselor, a rodit 
exemplul proletariatului rus care 
răsturnase puterea capitaliștilor 
și moșierilor din propria țară.

Muncitorimea din patria noa
stră și-a exprimat cu entuziasm 
admirația, solidaritatea ei de 
clasă, față de lupta eroică a pro
letariatului din Rusia, care în
făptuind Marea Revoluție Socia
listă, a deschis perspective largi 
pentru un viitor luminos popoare
lor asuprite din întreaga lume.

Măreața victorie a proletaria
tului rus, organizat și condus de 
gloriosul partid bolșevic în frunte 
cu Vladimir Ilicj Lenin, a contri
buit într-o măsură hotărîtoare la 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a lupteilor revoluționare din țara 
noastră.

In Moldova au avut loc o serie de 
puternice acțiuni muncitorești, gre
ve, demonstrații, cu revendicări 
economice și politice. Muncitorii 
cereau încheierea unei păci fără 
condiții înrobitoare, demilita
rizarea întreprinderilor, îmbunătă
țirea condițiilor de salarizare, 
ziua de muncă de 8 ore, recunoaș
terea organizațiilor muncitorești. 
La sate au avut loc acțiuni ță. 
rănești pentru încetarea războiu
lui și demobilizarea ostașilor, 
pentru împărțirea moșiilor.

Ca urmare a stării de spirit re
voluționare din rîndurile muncito
rimii și țărănimii, la începutul a- 
nului 1918 se desfășoară pentru 
prima dată în istoria țării miș
cări cu caracter revoluționar în 
rîndurile armatei. Au loc cunoscu
tele răscoale din flota romînă cînd 
marinarii arborează steagul roșu 
al revoluției. Batalioane revoluțio
nare alcătuite din ostași romîni 
se alătură armatei roși’ și luptă la 
Odesa, Poltava, Kiev, Harcov și 
Kerson.

Manifeste ilegale editate de gru
purile revoluționare demascau tră
darea națională săvîrșită de cla
sele exploatatoare, care după ce 
împinseseră poporul într-un război 
imperialist, încheiasară cu puterile 
centrale rușinoasa pace de la 
Buftea, vînzînd țara imperialiști
lor germani și austro-ungari, pen
tru a obține ajutorul acestora îm
potriva" mișcării revoluționare din 
tară și a Revoluției Socialiste 
Ruse.

în aceste împrejurări deosebit 
de grele pentru poporul nostru, 
clasa muncitoare a fost singura 
forță care a ridicat steagul luptei 

, do eliberare națională și socială a 
maselor largi populare, singura 
clasă care s-a ridicat în mod ho- 
tărît și ’ s-a manifestat activ, di
rect. mobilizînd și celelalte pături 
asuprite la acțiuni deschis potriv
nice ocupanților și regimului de 
exploatare și silnicie.

Vorbitorul a amintit numeroase
le greve și demonstrații ale ma
selor muncitoare din Capitală și 
Valea Prahovei îndreptate împo
triva autorităților de ocupației, a 
păcii colonialiste de la Buftea, a 
burgheziei și moșierimii romîne.

Infrîngerea armatelor germane 
, pe front și izbucnirea revoluției 

în Germania au găsit masele mun
citoare din București în plină fră- 
mîntare revoluționară. Se formea
ză gărzi cetățenești iar în fabrici 
se organizează comitate de între
prinderi.

In mai puțin de o lună numai 
în București și Valea Prahovei 
numărul greviștilor se ridicase la 
peste 50.000,

creșterii luptelor 
a spiritul corn- 
sub îndrumarea

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

București

ie 1918

Ca urmare a 
revoluționare și 
bativ al maselor, 
grupurilor comuniste, clasa mun
citoare trece la reînființarea sin
dicatelor, în cadrul cărora curen
tul revoluționar devine tot mai 
puternic.

In condițiile creșterii continue 
a luptelor muncitorimii și a rolu
lui conducător al grupurilor co
muniste. aripa de stînga din Par
tidul Socialist a determinat adop
tarea de către conducerea partidu
lui socialist, în decembrie 1918, a 
unei „Declarații de principii" re
voluționare care a avut o influen
ță pozitivă asupra dezvoltării 
mișcării muncitorești.

Faptul că, Comitetul executiv 
al Partidului Socialist — în ma
joritatea lui format din elemente 
oportuniste — a fost nevoit să 
accepte acest program, arată cît 
de puternică devenise în acea pe. 
rioadă presiunea maselor asupra 
conducerii partidului socialist. De 
altfel nu peste mult timp condu
cerea partidului socialist s-a de
zis de acest program.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, izbucnirea 
revoluției burghezo-democratice 
din Germania, prăbușirea impe
riului austro-ungar ca urmare a 
luptei revoluționare a maselor 
populare asuprite de habsburgi, 
revoluția din Ungaria, zguduirile 
revoluționare din Italia, Finlan
da, Bulgaria, sporeau spaima bur
gheziei romîne. în fața creș
terii vertiginoase a avîntului re
voluționar intern și internațional, 
burghezia în coaliție cu moșieri- 
mea romînă și monarhia au hotă- 
rît să înăbușe în sînge mișcarea 
proletariatului.

In primele zile ale lunii decem
brie începe a se desfășura cu o 
deosebită vigoare greva tipogra
filor de la „Sfetea" și „Minerva". 
Guvernul și monarhia au socotit 
ca nimerit prilejul acestei greve, 
pentru a aplica hotărîrile lor cri
minale. Ura burgheziei și moșie
rimii era cu atît mai mare cu cît, 
datorită controlului comitetelor de 
întreprindere, tipografii îngreunau 
desfășurarea campaniei antisovie- 
tice prin presă.

Ceferiștii, muncitorii de la Vul
can, cei de la Arsenal și de la 
Regie, se aflau în frtfntea acțiuni
lor de solidarizare cu muncitorii 
tipografi. Din București această 
acțiune s-a extins în întreaga 
țară.

La 12 decembrie 1918, adunarea 
delegațiilor muncitorilor tipografi 
din București a hotărît ca a doua 
zi să se înceapă greva generală a 
muncitorilor tipografi din Capitală.

Comisia locală a sindicatelor 
împreună cu delegații din între
prinderi, hotărăște o grevă a tu
turor muncitorilor din Capitală, 
însoțită de demonstrații de stradă.

Prin curier) speciali, în ziua de 
13 decembrie, muncitorii fabricilor 
și uzinelor din București au fost a- 
nunțați să declare grevă și înco
lonați să se îndrepte spre sediul 
sindicatelor din strada Sfîntul 
nică.

Pe Calea Victoriei înainte o 
Ioană formată din mii și mii 
muncitori de la întreprinderile din 
cartierele Lînăriei, Filaret. 13 Sep
tembrie, în frunte cu metalurgiștii 
de la Vulcan, Lemaître, 
Muncitorii scandau: 
de asediu", „Jos cenzura", 
iască Retvoluția Rusă", 
pîine". Era o desfășurare de for
țe muncitorești cum rar se văzuse 
pînă atunci pe străzile Bucu- 
reștiului.

Ajunse în Piața Teatrului Națio
nal coloanele de muncitori fură 
întîmpinate de focul deschis de 
către ofițerii și soldații amețiți de 
băutură. Din rîndurile muncitori
lor căzură morți și răniți, dar co
loanele nu au putut fi oprite.

Luați de valul mulțimii, soldații 
din primul cordon cedară și mun
citorii trecură mai departe. Un 
ura puternic umplu văzduhul și 
mii de voci muncitorești strigară 
într-un glas „Trăiască libertatea".

Turbat de mînie, maiorul Tătă- 
ranu, unul din călăii care condu
cea efectiv forțele represive se re
pezi spre al doilea cordon de sol
dați care șovăiau și începu să lo
vească cu pumnii în stînga și 
dreapta. Ceilalți ofițeri îl urmară. 
Printre împușcături răzbea 
cui intonat de glasul miilor 
meni flămînzi, zdrențuiți și 
mâți: „Fraților soldați — 
împușcați. Noi vă sîntem 
frați îndurerați". Peste o sută de 
trupuri muncitorești au rămas în 
stradă să mărturisească actele de 
„bravură" ale claselor exploata
toare. Alte sute de răniți au um
plut spitalele Colțea, Filantropia și 
Colentina.

După ce Piața Teatrului Națio
nal a fost scăldată în sînge mun
citoresc, armata a primit ordin să 
se îndrepte spre sediul din strada 
Sfîntul Ionică pe care l-au de
vastat. Muncitorii care se găseau 
acolo, printre care și I. C. Frimu, 
au fost groaznic schingiuiți. Ma
sacrul a fost urmat de mii de a- 
restări în rîndurile muncitorilor.

în urma sîngeiroasei represiuni 
din Piața Teatrului Național, ge
neralul Mărgineanu care conduse

se întreaga operațiune de repri
mare, a fost primit la palat și — 
după cum arată în propriile me
morii — a fost decorat de rege și 
„sărutat pe ambii obraji".

Reprimarea sîngeroasă din 13 
decembrie 1918 a arătat că, cla
sele exploatatoare, recurg ia cele 
mai bestiale crime pentru a-și asi
gura dominația lor de clasă. încă 
odată, călăii poporului muncitor, 
ucigașii celor 11.000 de țărani din 
1907, ai muncitorilor uciși la 
Galați în 1916, ai sutelor de mii 
de oameni a; muncii trimiși să 
moară pentru interesele burgheziei 
și moșierimii în războiul imperia
list și-au spălat mîinile cu sînge 
muncitoresc pentru a-și măr; pro
fiturile lor fabuloase.

Masacrul de te 13 decembrie și 
represiunile care i-au urmat nu 
au putut stăvili avîntul revoluțio
nar din țară. Chiar a doua zi 
după sîngerosul masacru, mani
festele chemau muncitorii să con
tinue lupta cu și mai mare hotă- 
rîre.

La începutul anului 1919 lupte
le revoluționare iau o și mai pu
ternică dezvoltare. Muncitorii au 
impus din nou dreptul de organi
zare și de activitate deschisă pen
tru organizațiile lor, dreptul de a 
edita propriile ziare și eliberarea 
majorității celor arestați la 13 de
cembrie.

Grevele muncitorilor au culmi, 
nat cu greva generală din octom
brie 1920, care a cuprins aproape 
întregul proletariat din Romînia.

Luptele muncitorești din această 
perioadă au scos în evidență po
litica trădătoare a conducătorilor 
oportuniști ai partidului socialist 
și neputința acestora de a asigu
ra conducerea valului revoluțio
nar în continuă creștere, au ară
tat proletariatului din Romînia, 
mai mult ca oricînd necesitatea 
de a avea în fruntea sa un partid 
marxist-leninist.

Exprimînd convingerile pături
lor înaintate ale proletariatului, 
ale marii majorități a membrilor 
organizațiilor muncitorești, Con
gresul din 8 mai 1921 a hotărît 
crearea Partidului Comunist din 
Romînia care n luat în mîinile 
sale sigure conducerea luptei de 
eliberare a clasei muncitoare și 
a tuturor oamenilor muncii.

„Crearea Partidului Comunist 
din Romînia — spune tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — a 
constituit o victorie istorică a le
ninismului împotriva oportunis
mului în mișcarea muncitorească 
din Romînia. Partidul Comunist 
s-a plămădit în focul marilor 
lupte de clasă din Romînia ani
lor 1918, 1919, 1920, în focul a- 
vîntului revoluționar produs în 
țara noastră de victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie".

credincios al poporului romîn, în 
lupta pentru eliberarea sa națio
nală și socială, pentru construirea 
socialismului.

Sprijinindu-se pe realizările în
făptuite în ultimii ani, prevederi
le planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1959, dez
bătut în Plenara Comitetului Cen
tral al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958 asigură dezvoltarea mai 
departe și într-un ritm mai intens 
a industrializării socialiste a țării 
și lărgirea bazei tehnico-materiale 
în agricultură în vederea creșterii 
însemnate a producției industriale 
și agricole.

Calda aprobare și deosebitul 
interes cu care oamenii muncii au 
primit documentele plenarei Comi
tetului Central al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958, dovedesc 
hotărîrea lor de a depune toate 
eforturile sub conducerea încercată 
a partidului nostru, a Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
obținerea unor noi și remarcabile 
succese pe drumul înfloririi pa
triei noastre, al ridicării bunei 
stări a poporului nostru muncitor.

In continuate, vorbitorul a ară
tat că aniversăm astăzi 40 de ani 
de la luptele eroice din 13 decern 
brie 1918, în condițiile creșterii 
uriașe a forțelor socialismului și 
păcii, ale strălucitelor succese do- 
bîndite de țările lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Realizările istorice ale Uniunii 
Sovietice, marile progrese ale Re
publicii Populare Chineze și ale ce
lorlalte țări ale lagărului socialist 
arată cît de mare este avîntul cre
ator al popoarelor care s-au smuls 
din lanțurile exploatării capitaliste.

Tezele raportului tovarășului 
N. S. Hrușciov care va fi prezen
tat Congresului al 21-lea al 
P.C.U.S. constituie o nouă mărtu
rie a istoricelor victorii ale Uniu
nii Sovietice, ale sistemului econo
mic socialist, un program gran
dios al construcției larg desfășu
rate a comunismului.

In contrast cu viața luminoasă 
din țările socialiste, oamenii mun
cii din lumea capitalistă îndură 
jugul exploatării și asupririi. Ur
carea costului vieții, scăderea sa
lariilor, inflația, teroarea poliție
nească, încălcarea celor mai ele
mentare drepturi cetățenești, nesi
guranța zilei de mîine, arestarea 
unor militanți care luptă pentru 
pace și independență națională, 
iată tabloul neîndurător 
ției celor ce muncesc în 
pitaliste.

Gondusă de partidele comunis
te și muncitorești, a căror autori
tate și influență în rîndul maselor 
muncitoare sporește necontenit, 
clasa muncitoare își intensifică 
lupta împotriva capitalului, se o- 
pune planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, strîngînd 
în jurul său masele largi popu
lare la lupta pentru libertăți de
mocratice și pentru apărarea păcii.

al situ-a- 
țările ca-

Io-

co
de

Wolf,
,Jos starea

„Tră- 
„Vrem

cînte- 
de oa- 
dezar- 
nu ne 

frați,

Tovarăși,

Trecînd în revistă victoriile ob
ținute în construirea socialismului, 
ne îndreptăm cu recunoștință gîti- 
dul spre cei mai buni fii ai clasei 
muncitoare, căzuți îți lupta împo
triva cruntului regim burghezo- 
moșieresc.

Cinstirea mărețelor lupte din 
decembrie 1918, exprimă înalta 
prețuire a Partidului și Guvernu
lui nostru față de glorioasele tra
diții de luptă ale clasei munci
toare.

Glorie veșnică eroilor clasei 
muncitoare care s-au jertfit pentru 
libertatea și independența țării, 
pentru fericirea poporului, pentru 
democrație și socialism. Aminti
rea lor luminoasă, devotamentul și 
abnegația lor sînt un exemplu și 
un îndemn în lupta pentru con
struirea socialismului, pentru apă
rarea păcii în întreaga lume.

★
In încheierea adunării comemo

rative a fost prezentat filmul do
cumentar sovietic, „Vladimir Ilici 
Lenin" primit în dar de C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn din 
partea 6.0. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

★
Adunări comemorative consacra

te împlinirii a 40 de ani de la 
luptele muncitorești revoluționare 
din 13 Decembrie 1918 au avut loc 
fi în întreprinderile și instituțiile 
din orașul Cluj, în istituțiile de 
învățămînt superior ;i școlile din 
acest oraș, în orașele ți regiunile 
Suceava și Timișoara, în întreprin
derile din Hunedoara, din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului și în cele
lalte regiuni ale țării,

(Agerpres)
..................................... ............................ ......

Depuneri de coroane

Tovarăși,

Sîngele luptătorilor din 13 de
cembrie 1918, nu a curs în zadar. 
Infruntînd sălbăticia temnițelor, 
plutoanelor de execuție ale bur
gheziei și moșierimii, dînd jertfe 
numeroase de-a lungul anilor, 
Partidul Comunist Romîn a con
dus proletariatul și întregul po
por la lupta pentru răsturnarea 
puterii burgheziei și moșierimii, 
pentru făurirea orînduirii socia
liste.

Mărețele acțiuni revoluționare 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933, lupta împotriva 
fascismului, victoria insurecției 
armate de la 23 August 1944, cu
cerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu ță
rănimea muncitoare și trecerea la 
construirea socialismului încunu
nează drumul glorios de luptă al 
poporului nostru, sub conducerea 
partidului clasei muncitoare. Cla
sa muncitoare în trecut asuprită 
și exploatată, a devenit clasă con
ducătoare în stat și stăpînă pe 
mijloacele de producție; ea con
duce întregul popor muncitor în 
lupta pentru construirea socialis
mului, pentru înflorirea patriei 
noastre.

In continuare, vorbitorul a în
fățișat tabloul însuflețitor al ma
rilor înfăptuiri ale regimului de
mocrat-popular, care într-un răs
timp istoric scurt, au schimbat 
atît de mult fața țării, viața oa
menilor muncii.

Succesele obținute de clasa 
muncitoare, de întregul popor 
muncitor în lupta pentru construi
rea socialismului, pentru dezvol
tarea economică și culturală a pa
triei se datoresc faptului că forța 
conducătoare a poporului și a sta
tului democrat-popular este Par
tidul Muncitoresc Romîn, că ma
sele largi populare urmează cu în
credere și înfăptuiesc cu avînt 
politica partidului.

Strădaniile rodnice ale poporului 
nostru găsesc un puternic sprijin 
în colaborarea frățească cu țările 
lagărului socialist și în primul 
rînd în ajutorul multilateral acor
dat de Uniunea Sovietică.

Istoria a confirmat justețea pre
vederilor înaintașilor noștri, fii de
votați ai clasei muncitoare care au 
văzut în primul stat socialist încă 
din primele zile ale existenței a- 
cestuia aliatul firesc și cel mai

la placa comemorativă

nume- 
coroane 
depuse

Central sl Sindicatelor, Constantin 
Pîrvulescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Atanase Joja, vicepreședinte »1 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Petre Dră- 
goescu, Mihai Mujic, Ion Pas, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., M. Gh. Bujor, președin
tele Comitetului foștilor deținuți 
și deportați antifasciști, Gheorghe 
Vasilichi, directorul Institutului de 
Istorie a Partidului de pe Ungă

dului Muncitoresc Romîn și al 
Consiliului de Miniștri ; Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P, Romînă; Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor ; Comitetului orășenesc- 
București al P.M.R., Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei și Consiliului sindical 
orășenesc-București; Consiliului 
Național al Femeilor, precum și 
din partea unor organizații de ti
neret și detașamente de pionieri 
din Capitală.

Participanții 1* solemnitate au 
păstrat un moment de reculegere

SUS: 
roase 
și jerbe 
ieri la placa co
memorativă.

DREAPTA: 
O parte din a- 
sistență care a 
luat parte la 
solemnitatea de
punerii de co
roane și jerbe.

Foto: 
AGERPRES

Sîmbătă dimineața ă avut 
loc solemnitatea depunerii 
de coroane și jerbe de 

flori la placa comemorativă în
chinată memoriei eroicilor luptă
tori pentru libertate și o via
ță mai bună, uciși mișelește în 
Piața Teatrului Național din or
dinul guvernului burghezo-moșie- 
reso la 13 decembrie 1918.

La solemnitate au luat parte to
varășii : Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului

C.C. al P.M.R., miniștri, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
participant la evenimentele de la 
13 decembrie 1918, academicieni, 
generali și ofițeri superiori, acti
viști de partid și ai organizațiilor 
de masă, delegații de oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei, studenți, pionieri.

La placa comemorativă, străjui
tă de gărzi muncitorești, au fost 
depuse coroane de flori din par
tea Comitetului Central al Parti-

în memoria eroilor care au căzut 
la 13 decembrie 1918 în lupta 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru libertatea și bunăstarea 
poporului muncitor.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „40 de ani de la 
eroicele lupte din 13 Decembrie 1918

La Muzeul de Istorie a Parti
dului Muncitoresc Romîn din 
Șos. Kiseleff nr. 3 s-a deschis ex
poziția „40 de ani de la eroicele 
lupte din 13 Decembrie 1918“. 
Cele 10 panouri cu fotografii și 
facsimile reconstituie istoria lupte
lor clasei muncitoare de acum pa
tru decenii și evenimentele sînge- 
roase din zilele lui decembrie 
1918.

Cauzele social-economice care 
au dat naștere luptelor revoluțio
nare din 1918, influența Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
asupra mișcării muncitorești din 
1918, formele de organizare ale 
luptei proletariatului din Romînia 
din acea vreme, grevele ceferiș
tilor, metalurgiștilor și tipografilor 
alcătuiesc temele primelor panouri 
ale expoziției. Alte exponate în
fățișează apoi aspecte din ajunul 
și din ziua demonstrației. O har
tă în relief indică drumul parcurs 
de muncitorii greviști spre Piața 
Teatrului Național, unde a avut 
loc represiunea sîngeroasă burghe
zo-moșierească, Buletine de moar
te și portrete ale celor uciși, fo
tografia de la mitingul organizat 
la înmormîntarea luptătorului I. C. 
Frimu stau mărturie sălbăticiei 
claselor exploatatoare. In conținu-

are, alte documente vorbesc des
pre acțiunile de solidarizare ale 
întregii clase muncitoare cu cei a- 
restați la 13 Decembrie, iar re
produceri din presa vremii aduc 
dovezi ale mîrșavului proces în
scenat celor arestați. Alte panouri 
oglindesc aniversarea eroicelor 
lupte muncitorești din 1918 în 
anii activității ilegale a Partidului 
Comunist Romîn și aniversarea 
acelorași lupte în anii de după 
1944.

Față în față cu aceste imagini, 
alte trei panouri cu fotografii și 
grafice înfățișează aspecte din 
munca ce se desfășoară acum în 
întreprinderile țării noastre, din 
marile realizări ale partidului și 
guvernului în anii puterii populare 
pentru care au luptat și s-au jert
fit eroicii muncitori de acum 40 
de ani.

★
Ministerul Transporturilor 

Telecomunicațiilor pune în circu
lație o emisiune de mărci poștale 
consacrate celei de-a 40-a aniver
sări a luptelor revoluționare mun
citorești din 13 decembrie 1918.

Emisiunea cuprinde o singură 
valoare — 0,55 lei, 
roțu.

Stimate tovarășe Maurer,
Vă mulțumesc din inimă pentru felicitările și urările pe care ml 

le-ați trimis în numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine și în numele dv cu ocazia alegerii mele 
ca Președinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria.

Sînt prpfund convins că adîncirea prieteniei strinse care leagă 
popoarele noastre va contribui la întărirea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică $i la menținerea păcii în lumea în
treagă și voi depune tot efortul pentru dezvoltarea ei pe mai de
parte.

Mă
vitate

folosesc de această ocazie pentru a vă ura sănătate și acti- 
rodnică în folosul poporului frate romîn.

D1MITAR GANEV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale domnului 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilele urări 
adresate poporului finlandez și mie personal cu ocazia zilei aniver
sării independenței.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Se lărgește colaborarea
economică între R. P. Romînă

și R. P Polonă
In legătură cu dezvoltarea con

tinuă a colaborării economice din
tre țările socialiste, în ultimul 
timp s-au dus tratative Intre Re
publica Populară Romînă și alte 
țări socialiste.

Acordurile de lungă durată, în
cheiate cu acest prilej, duc la în
tărirea colaborării economice și 
dezvoltarea schimburilor comercia
le pe perioada 1959—1965, contri
buind totodată la elaborarea pla
nurilor economice de perspectivă 
ale țărilor respective.

In zilele de 8 și 9 decembrie 
a.c., au avut loc la Varșovia 
tratative economice între dele
gațiile guvernamentale ale Re
publicii Populare Romîne și Re
publicii Populare Polone, în urma 
cărora — după cum s-a anunțat 
— au fost semnate: un acord pri
vind înființarea unei Comisii per
manente de colaborare economică 
între cele două țări, precum și un 
acord privind livrările reciproce de 
mărfuri principale pe perioada 
1959—1965.

Comisia permanentă 
rare economică între 
Populară Romînă și 
Populară Polonă are
coordoneze întreaga activitate de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică dintre cele două țări și 
să sprijine dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a prestațiilor re
ciproce de servicii.

de colabo-
Republica 
Republica 

sarcina să

In acordul cu privire la schim
bul de mărfuri principale pe pe
rioada 1959—1965, se prevede că 
Republica Populară Romînă va 
livra către Republica Populară 
Polonă, printre altele, produse pe
trolifere, traverse de fag, ciment, 
geamuri, mărfuri agroalimentare 
(legume, struguri, vin etc.) insta
lații de foraj, vagoane etc., iar Re
publica Populară Polonă va livra 
către Republica Populară Romîn- 
nă, îndeosebi cocs, laminate, ce
lofibră, motoare Diesel, rulmenți 
etc. De asemenea, Republica Popu
lară Polonă va proiecta și va li
vra instalații complecte pentru 
construirea în Republica Populară 
Romînă a unei fabrici de zahăr, a 
unei fabrici de beton ușor și a 
două fabrici de paneluri din fibre 
aglomerate de lemn. Acordul de 
lungă durată pe perioada 1959— 
1965 va fi lărgit prin acordurile 
comerciale anuale.

Cele două acorduri constituie • 
nouă bază pentru lărgirea colabo
rării economice dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Polonă și oglindesc dez
voltarea continuă a colaborării în 
cadrul C.A.E.R. și a relațiilor fră
țești dintre țările lagărului socia
list în scopul industrializării so
cialiste și a avîntul ui general al 
economiei lor pe drumul construi
rii socialismului și comunismului.

(Agerpres)

INFORMAȚII
La 12 decembrie 1958 a avut 

loc la București semnarea „Con
venției privind organizarea ser
viciului de frontieră în stația co
mună între Republica Populari 
Romînă și Republica Populară 
Bulgaria".

Din partea guvernului Republi
cii Populare Romîne Convenția a 
fost semnată de tovarășul ing. 
Dumitru Mocanu, secretar gene
ral al Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, iar din 
partea guvernului Republicii 
Populare Bulgaria de tovarășul 
Semeonov Nacio Petcov, adjunct 
al ministrului Transportourilor și 
Telecomunicațiilor.

_ Tratativele în legătură cu în- 
s-au desfășu- 
depline înțe-

cheierea. Convenției 
rat în spiritul unei 
legeri reciproce.

★
Teatrul Armatei 

cu Comitetul 
București ți Casa Centrală a Ar
matei organizează luni la ora 19,

tn colaborare 
orășenesc U.T.M.
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A apărut Almanahul Știință și Tehnică—1959
Almanahul Știință și Tehnică 

pe 1959 cuprinde articole și infor
mații asupra celor mai noi și im
portante realizări în domeniul 
științei și tehnicii.

De asemenea, almanahul con
ține numeroase date despre eveni-

mente, fapte și oameni de seamă. 
In 224 pagini- bogat ilustrate ale 
volumului, un spațiu mare este 
acordat curiozităților științifice.

Almanahul se găsește în toate 
debitele O.C.L. din țară. Prețul 
de vînzare: 10 lei.

tn sala din bd. Magheru, tn ciclul 
„Istoria teatrului rominesc", o 
seară literară consacrată ctitoru. 
lui teatrului romînesc, Vasils 
Alecsandri. Va conferenția prof, 
univ. G. C. Nicolescu, iar ca ilus
trare vor fi prezentate : opereta 

răze- 
Vodă"

comică tntr-un act „Harță 
șui", fragmente din „Despot 
și „Ftntîna Blanduziei".

★
Sîmbătă după-amiază, tn 

sporturilor de
sata 

sporturilor de la Floreasca a 
început întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre echipele se
lecționate masculine și feminine 
ale R.P. Romine și R.S.S. Ucrai
nene. Prima zi de concurs a fost 
rezervată echipelor masculine. E- 
voluția renumiților gimnaști so
vietici Boris Sahlin și furi Titov 
a făcut ca întrecerile sd se desfă. 
șoare la un înalt nivel tehnic. 
Conform așteptărilor, echipa sovie
tică a obținut victoria cu scorul 
de 285—273,40 puncte.

Astăzi de la ora 18, tn sala Flo- 
reasca se vor întrece echipele fe
minine ale R.P. Romîne și R.S.S. 
Ucrainene.

(Agerpres)
★

Astăzi pe stadionul Republicii 
sportivii bucureșteni vor avea pri
lejul să asiste la un interesant joc 
de fotbal. Echipele din Capitală, 
C.C.A. și Progresul, vor alinia 
formațiile complecte.

Meciul va începe la orele 14, 
iar în deschidere (orele 12,15) se 
va desfășura o întîlnire între se
lecționatele de fotbal ale ziariști
lor și artiștilor.

tipărită în

(Agerpres)

Premii mari va așteaptă la nncmml
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Să înceteze valul de

antidemocratice din
represiuni
Grecia!

In preajma sesiunii N*A*T*O* de la Paris

Politica americană la O.N.U. 
stîrnește nemulțumirea crescîndă 

a statelor din diferite părți ale lumii
Declarația lui V. A. ZORIN cu privire la rezultatele celei 

de a 13-a sesiuni a O.N.U.
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

iV. A. Zorin, conducătorul delega
ției U.R.S.S. la cea de-a 13-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. a făcut, la conferința de 
presă din 12 decembrie, o decla
rație cu privire la rezultatele se
siunii. Reprezentantul U.R.S.S. a 
amintit că sesiunea s-a întrunit 
în condițiile une; situații interna
ționale extrem de încordate, care 
putea duce la conflicte armate.

V. A. Zorin a relevat că da
torită acțiunilor energice ale for
țelor iubitoare de pace din dife
rite regiunj ale lumii trupele in- 
tervenționiste americano-engleze 
au fost nevoite să părăsească încă 
în noiembrie a.c. Libanul și Ior
dania. Aceasta a contribuit desi
gur la slăbirea încordării în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu.

Dar S.U.A. continuă să desfă
șoare în Extremul Orient acțiuni 
agresive împotriva Republicii 
Populare Chineze, menținînd un 
focar de încordare în Extremul O- 
rient, ceea ce constituie o primej
die pentru pacea generală.

Discuțiile generale în cadrul A- 
dunării Generale au constituit o 
dovadă elocventă că POPOARELE 
LUMII CONDAMNA POLITICA 
AGRESIVA A S.U.A. FAȚA DE 
MARELE POPOR AL CHINEI. 
Uniunea Sovietică a prezentat la 
cea de-a 13-a sesiune a Adunării 
Generale un amplu program în 
problemele dezarmării și preîntîm- 
pinării unui nou război.

U.R.S.S. a propus să se pună 
capăt odată pentru totdeauna expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen. S.U.A., însă, au împie
decat O.N.U. să adopte această 
propunere pentru că cercurile in
fluente din această țară vor să se 
îmbogățească de pe urma cursei 
înarmărilor.

In urma discutării acestei pro
bleme la O.N.U. a devenit clar că 
cercurile guvernante 
nici nu se gîndesc să 
finitiv la experiențele 
tomică.

Din vina puterilor 
nu a fost rezolvată în

•opunerea sovietică cu privire la 
educerea cu 10—15 la sută a bu

getelor militare ale U.R.S.S., 
S.U.A.. Marii Britanii și Franței 
și cu privire la folosirea unei părți 
a fondurilor economisite pentru 
acordarea de ajutor țărilor slab 
dezvoltate.

Cu toate acestea discuțiile în 
problema dezarmării și votul care 
a avut loc asupra rezoluțiilor pre
zentate au arătat că POZIȚIA 

■AGRESIVA A S.U.A. ESTE DE
ZAPROBATĂ TOT MAI MULT 
I.A ONU, că sporește numărul ță
rilor care, direct sau indirect, se 
pronunță pentru o rezolvare pozi
tivă a problemelor urgente ale 
dezarmării, împotriva continuării

din S.U.A. 
renunțe de- 
cu arma a-

occidentale 
mod pozitiv

cursei înarmărilor pentru destin
derea încordării internaționale.

Adunarea Generală a făcut un 
pas înainte în discutarea proble
mei dezarmării, adoptînd hotărî- 
rea cu privire la crearea unei co
misii pentru dezarmare din care să 
facă parte toți membrii O.N.U., 
hotărîre asupra căreia a insistat 
Uniunea Sovietică și împotriva că
reia s-au ridicat S.U.A., Anglia și 
Franța.

Guvernele S.U.A. și celorlalte 
puteri occidentale s-au opus solu
ționării problemei interzicerii fo- 
iosirii în scopuri militare a cos- 
moșului și totodată au arătat că 
intenționează să continue politica 
creării și dezvoltării bazelor mili
tare pe teritorii străine.

Din cauza politicii Statelor Uni
te problema coreeană a ajuns în 
impas, ceea ce duce inevitabil la 
intensificarea încordării în Extre
mul Orient, face să devină și mai 
dificilă, și mai complicată unifi
carea Coreei.

La cea de-a 13-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. au fost 
discutate numeroase probleme le
gate într-o măsură sau alta de 
lupta popoarelor asuprite pentru 
eliberarea de dependenta colonia
lă. UN REZULTAT IMPORTANT 
AL DEZBATERII MULTORA DIN 
ACESTE PROBLEME A FOST 
IZOLAREA S U.A., ANGLIEI SI 
FRANȚEI, PRECUM SI A ALTOR 
PUTERI, CARE DUC 
CA COLONIALISTA.

Adunarea Generală 
în unanimitate, la 
Cehoslovaciei și a 
țări, hotărîrea cu privire la nece
sitatea aplicării de către toate 
statele a principiilor coexistenței 
pașnice, exprimînd prin aceasta 
dorința popoarelor de a înlătura 
dușmănia și neîncrederea din rela
țiile internaționale.

Principalul rezultat al lucrărilor 
celei de-a 13-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. constă în aceea 
că și în actuala sesiune s-au con
turat din nou în mod precis două 
orientări în politica internațională.

Una din aceste orientări, pe 
care Uniunea Sovietică și celelal
te țări iubitoare de pace o urmea
ză în mod neabătut, se bazează 
pe promovarea consecventă a po
liticii de coexistență pașnică, a 
relațiilor de bună vecinătate, și a 
colaborării internaționale pe baza 
egalității în drepturi. ACEASTA 
ORIENTARE ESTE TOT MAI 
MULT SPRIJINITA Șl APRECIA
TA IN TOATE CONTINENTELE 
SI, IN PRIMUL RIND, IN NU- 
ĂIEROASE TARI DIN ASIA SI 
AFRICA, CARE S-AU ELIBERAT 
RECENT DE SUB JUGUL “ 
LON1ALIST Șl AU PAS1T 
CALEA PROMOVĂRII UNEI 
LITICl INDEPENDENTE.

Cealaltă orientare, urmată 
S.U.A. și statele legate de

-o--------------------------------

prin blocuri militare, urmărește 
agravarea încordării internaționa
le, cursa înarmărilor, înăbușirea 
mișcării de eliberare națională și 
sprijinirea regimurilor ce au pier
dut încrederea prop; ik>t lor po
poare, impunerea dictatului S.U.A 
celorlalte țări.

Rezultatul actualei sesiuni a 
Adunării Generale constituie o 
dovadă că Statele Unite nu au re
nunțat încă la această orientare 
nefastă și, folosind țările care de
pind de ele din punct de vedere 
politic și economic, continuă să 
facă uz de mașina de vot pentru 
a obține în O.N.U. adoptarea re
zoluțiilor ce le convin. Această po
litică, după cum arată rezultatele 
actualei sesiuni, întimpină o re
zistență tot mai mare și stîrnește 
nemulțumirea crescîndă a statelor, 
și îndeosebi a celor mici, din dife
rite părți ale lumii.

Uniunea Sovietică, a spus în în
cheiere Zorin, fiind devotată în 
mod sincer cauzei păcii, nu va în
ceta să depună eforturi atît în 
O.N.U. cît și în afara ei pentru a 
realiza destinderea încordării in
ternaționale, încetarea cursei înar
mărilor, reglementarea pașnică a 
problemelor nerezolvate, dezvolta
rea. colaborării internaționale pe 
baza egalității în drepturi.

Ecouri la interviul 
lui N. S. Hrușciov 

în problema Berlinului
BERLIN 13 (Agerpres).— Or

ganele de presă ale tuturor par
tidelor democratice și organiza
țiilor de masă din R.D. Germa
nă publică la loc de frunte textul 
integral al răspunsurilor lui N. 
S Hrușciov la întrebarea lui H. 
Kempski. corespondentul princi
pal al ziarului „Suddeutsche 
Zeitung".

„Rezolvarea problemei Berlinu
lui — punct de plecare spre slă
birea încordării în Europa" — 
sub acest titlu publică în 
pagină 
Hrușciov 
chland". 
formarea 
într-un oraș liber, în viața eco
nomică și politică a căruia să nu 
se amestece nici un stat, ar fi 
deosebit de avantajoasă 
lației vestberlineze.

★
PEKIN 13 (Agerpres).— 

ziarele centrale din China 
blică la loc de frunte declarația 
agenției TASS în problema Berli
nului. „Germanii trebuie să fie 
stăpîni ai Berlinului. Uniunea 
Sovietică ferm hotărîtă să lichi
deze regimul de ocupație din 
Berlin", scrie într-un titlu ziarul 
„Jenminjibao".

„Declarația agenției TASS, 
subliniază în titlu ziarul „Gunjen- 
jibao", demască politica S.U.A., 
Angliei și Franței care împiedi
că reglementarea problemei B.er- 
linului occidental. Orice încer
care- a puterilor occidentale de a 
recurge la forță armată^ pentru 
a-și apăra pozițiile de țări ocu
pante va primi riposta cuvenită".

prima
răspunsurile lui _N. S. 
ziarul „Neues 
Ziarul arată că
Berlinului

Deuts- 
trans- 

occidental

popu-

Toate 
pu-

O POLITi-

a adoptat 
propunerea 

altor cîtorva

CO
PE

PO-

de 
ele

NEIF YORK. 13 (Agerpres). — 
lu ședința plenară din după amia
za zilei de 12 decembrie a Adu
nării Generale a O.N.U., dezbateri 
îndelungate au avut loc în jurul 
rezoluțiilor referitoare la diferi
tele probleme ale creării fondului 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru dezvoltarea economică a țări
lor slab dezvoltate. Delegațiile pu
terilor colonialiste au 
de fapt să obiecteze 
creării acestui fond al 
prin aceasta împotriva 
industriale independente a țărilor 
slab dezvoltate. Cu toată rezisten
ța lor, rezoluția referitoare la

problema creării fondului O.N.U. 
pentru dezvoltarea economică a 
țărilor slab dezvoltate a fost apro
bată cu 67 de voturi 14 delegații 
ale puterilor colonialiste printre 
care delegațiile S.U.A.,
Franței, Belgiei, Olandei s-au ab
ținut de la vot.

Angliei,

—XX—

continuat 
împotriva 
O.N.U. și 

dezvoltării

De acad. prof. dr. St. S.
Vremuri grele s-au abătut a- 

supra străvechiului teritoriu al 
poporului care a dat omenirii 
pe Sofocle și Aristotel, pe Hi- 
pocrate și Herodot.

Vajnicul luptător pentru 
pace, libertate, democrație, erou 
național al Greciei, Manolis 
Glezos a fost din nou arestat.

Numele lui Manolis Glezos 
a devenit cunoscut întregii 
omeniri progresiste, a- devenit 
simbolul Greciei luptătoare din 
ziua în care a avut excepționa
lul curaj de a coborî steagul 
cu zvastica de pe sacra colină 
a Acropolei.

Toți acei care au sorbit în 
anii tinereții lor și minunatele 
creații ale vechii Ellade. toți 
acei care sînt prietenii talenta
tului popor grec, sînt profund 

în fața acțiunilor 
antidemocratice, 
în zilele 

autoritățile 
lui

indignați 
fundamental 
care se iau 
tea de către 

împotriva

aces-
gre- 
Gle-cești

zos și a altor fii devotați ai 
Greciei. Alarmate de protestele 
opiniei publice grecești și mon
diale, autoritățile grecești se 
grăbesc să întocmească formele 
de trimitere în judecată a Jui 
Manolis Glezos și a celorlalți 
12 fruntași democrați arestați 
în ultimul timp.

★

(Agerpres).—TASS 
adresa premierului

ATENA 13 
transmite: Pe 
Greciei și organelor de presă so
sesc zilnic din diferite colturi ale 
Greciei, din partea reprezentanți
lor celor mai diferite curente po
litice telegrame de protest împo
triva arestării lui Manolis Glezos 
și împotriva persecutării perma
nente a Uniunii Democrate de 
stînga (E.D.A.). In telegrama 
locuitorilor din Nikeia și Korda- 
los (Pireu) care cer să fie puși 
în libertate Glezos și ceilalți de-

Discutarea așa zisei probleme ungare la ONU 
nu servește decît unor scopuri diversioniste

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Discuția cu privire la așa-numita 
problemă ungară, impusă Adună
rii Generale de delegația Statelor 
Unite, s-a întors împotriva S.U.A. 
Reprezentanții unor țări depen
dente de S.U.A., mobilizați 
către delegația americană 
„coautori0

de 
ca 

ai rezoluției lor, cum 
sînt delegații Filipinelor și Pa
kistanului, nu au făcut decît să 
repete fără entuziasm născocirile 
lui Lodge, cărora în mod vădit 
njj-i dau nici ei înșiși crezare. Re
prezentanții unor țări afro-asiati- 
ce cu adevărat independente au 
refuzat să ia parte la discutarea 
„problemei ungare" apreciind in
cluderea ei pe ordinea de zi a 
Adunării ca o acțiune din cadrul 
războiului rece, întreprinsă pentru 
a abate atenția Adunării Genera
le de la importantele probleme în 
a căror rezolvare sînt interesate 
aceste țări. In același timp, repre
zentanții statelor socialiste au 
scos la iveală caracterul nedemn 
al manevrelor Statelor Unite.

In cuvîntul său. reprezentantul 
R.P.R., Mihai Magheru, a subli
niat că problemele dezbătute de 
Adunarea Generală în legătură 
cu acest punct de pe ordinea sa 
de zi sînt de competința exclusi
vă a poporului ungar.

Nici un romîn, a spus el, nu 
crede în așa-zisele intenții pașni
ce și neutraliste ale contrarevolu
ției din Ungaria și ale inspirato
rilor săi din străinătate. Noi am 
văzut lozincile revanșarde apă- 
rînd din nou la frontierele noa
stre, am citit ziarele și am as
cultat emisiunile radiofonice occi-

Nicolau
Glezos nu are nici 
vină 1
Glezos a dăruit tot

Manolis 
un fel de

Manolis 
ce are mai de preț poporului 
său, luptei pentru pace ți de
mocrație.

Lupta îndîrjită, consecventă a 
lui Manolis Glezos pentru apă
rarea intereselor patriei sale 
trebuie stimată și nu acuzată 1

Pentru toți acei care urmă
resc mersul evenimentelor din 
ultimul timp este clar că unul 
din scopurile imediate ale te- 
roarei 
unor 
crație 
de a abate atenția poporului 
grec de la problemele ce pre
zintă un interes vital pentru 
el atît pe plan intern cit și pe 
plan internațional.

Ca om de știință ce-mi dă
ruiesc toate eforturile luptei 
pentru fericirea popoarelor, ca 
vechi prieten al poporului grec, 
cer imediata eliberare a lui 
Manolis Glezos și a tovarășilor 
săi.

Am speranța că valul de pro. 
teste pornit din toate colțurile 
lumii va duce la eliberarea lui 
Manolis Glezos 
represiunilor 
din Grecia.

din Grecia, a arestării 
luptători pentru detno- . 
din Grecia, este acela

ți la încetarea 
antidemocratice

★

mocrați arestați, 
cuzația de spionaj adusă lui GÎe- 
zos constituie o jignire a senti
mentelor patriotice ale grecilor".

Căutînd să înăbușe protestele 
opiniei publice, autoritățile au 
operat noi arestări în rîndurile 
activiștilor și simpatizanților par
tidului E.D.A. A fast arestat, 
printre alții, H. Papaîannakis, 
fruntaș al organizației de tineret 
a

se spune că „a-

partidului E.D.A.
—xx—

Recepție 
la Kremlin

— Cuvîntul reprezen
tantului R. P. Romine, 

Mihai Magheru —
—xx—

dentale care lansau noi planuri 
de ajustări teritoriale în Europa 
centrală.

Dacă acum, după eșecul con
trarevoluției, a declarat în conti
nuare Magheru, guvernul S.U.A. 
încearcă să obțină pe căi diplo
matice și prin intervenția O.N.U. 
ceea ce nu a putut obține pe ca
lea intervenției directe, noi spu
nem deschis că socotim toate a- 
tacurile împotriva guvernului le
gal al Ungariei ca un atac îm
potriva relațiilor pașnice dintre 
țările sud-estului european, în 
strînsă legătură cu întreaga poli-*, 
tică americană in Europa și în 
alte părți.

Agitația în jurul așa-numitei 
probleme ungare nu a servit și 
nu servește nici astăzi decît pen
tru a împiedica activitatea con
structivă a O.N.U., pentru a aba
te atenția popoarelor de la 
marile probleme internaționale 
puse de tendințele agresive ale 
politicii puterilor imperialiste.

Răspunzînd delegatului fran
cez, care în cuvîntarea sa a făcut 
unele afirmații calomnioase în 
legătură cu extrădarea lui Imre 
Nagy, Mihai Magheru a spus : 
„In loc să participe la dezbaterea 
care are loc chiar în acest mo
ment în Comitetul Politic și să 
contribuie la soluționarea pașnică 
a dureroasei probleme algeriene, 
delegatul Franței a considerat ne
cesar să-și aducă contribuția pen-

tru a învenina încă și mai mult 
această dezbatere, care prin e- 
xistența sa nu servește decît la 
sporirea încordării internaționale.

Guvernul romîn — a precizat 
Mihai Magheru — a satisfăcut 
cererea de extrădarea a lui Imre 
Nagy formulată de guvernul un
gar în virtutea stipulațiilor arti
colului 2 al Convenției de Extră
dare dintre R. P. Romînă și R. P. 
Ungară ca și în virtutea princi
piilor de drept recunoscute în 
materie, care cer pedepsirea în 
conformitate cu legea, a criminali
lor vinovați de acțiuni contrare 
scopurilor și principiilor Națiuni
lor Unite".

★
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

In ședințele plenare din 11 și 12 
decembrie ale Adunării Generale a 
O.N.U. a fost discutată așa-numita 
„problemă ungară", impusă Adu
nării Generale de delegația S U.A. 
în vederea ațîțării războiului rece.

Cu un număr de 54 de voturi 
ale delegațiilor dependente de 
S.U.A. a tost adoptată o rezoluție 
care urmărește intervenția în.tre
burile interne ale Ungariei. Zece 
delegații au votat împotriva rezo
luției. 15 delegații s-au abținut de 
la vot.

Această rezoluție ilegală, meni
tă să contribuie la accentuarea în
cordării internaționale, a fost a- 
doptată în pofida dovezilor pre
zentate de o serie de țări că situa
ția din Ungaria este cu totul nor
mală, că ea nu poate constitui un 
pericol pentru securitatea vreunei 
alte țări și, prin urmare, nu intră 
în competența vreunui organ al 
O.N.U.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 decem
brie conducerea Uniunii scriitori
lor din R.S.F.S.R. a oferit în Pa
latul Mare al Kremlinului o re
cepție în cinstea constituirii Uniu
nii scriitorilor din R.S.F.S.R.

Printre oaspeți s-au aflat Aver- 
kî Aristov, Nikolai Beliaev, Leo
nid Brejnev, Ekaterina Furțeva, 
Nikita Hrușciov, Nikolai Ignatov, 
Aleksei Kiricenko, Frol Kozlov, 
Otto Kuusinen, Anastas Mikoian, 
Nuritdin Muhitdinov, Mihail Sus
lov, Nikolai Șvernik, Kliment Vo- 
roșilov, etc.

_ In timpul recepției Nikita Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a rostit o 
amplă cuvîntare, întîmpinată cu 
căldură de asistență.

'vl

CteZ ani de aetiou padieipaze
t

a (Q. la O.Qlfll.
La 14 decerni 

plinesc trei

Urzeli ale diplomației 
atlantice
La Paris începe să se manifeste 

o intensă activitate diplomatitcă în 
ajunul sesiunii ministeriale a con
siliului N.A.T.O. care se va deschi
de marți la palatul Chaillot și va 
dura pînă a doua zi seara.

Ordinea de zi oficială a acestei 
conferințe se referă la situația mi
litară a alianței atlantice și la re
partizarea sarcinilor între membrii 
orgunizației.

Intențiile ce stau la baza noilor 
planuri americane au devenit cu
noscute odată cu afirmațiile făcute 
joi de generalul Norstad, coman
dantul suprem al forțelor N.A.T.O. 
din Europa. După generalul ame
rican, dispozitivele *’ '*
alianței trebuie să 
timp bombardiere 
cheie produse de țara sa, precum 
și 30 de divizii de infanterie. A- 
ceasta înseamnă aproape o dublare 
a efectivelor. Diviziile necesare vor 
trebui furnizate de țările Europei 
occidentale membre ale N.A.T.O., 
cărora generalul Norstad intențio
nează șă le ceară intensificarea 
eforturilor militare.

Scopurile agresive ale N-A.T.O. 
ca și țelurile militariste ale parti- 
cipanților capătă o nouă confir
mare. In această ordine de idei 
este absolut neîndoios că apropiata 
sesiune N.A.T.O. ____________
va examina cu

Er",-.,E Corespondent 
rii rampelor de 
lansare pentru 
rachete în diferite țări europene, 
precum și echiparea forțelor 
N.A.T.O. cu arme atomice, inclu
siv forțele Germaniei occidentale.

Dealtfel, nu se poate neglija 
ipoteza că cei 4 miniștri agresivi 
care se vor reuni duminică la mi
nisterul de externe al Franței pen
tru a se pune de acord cu privire 
la răspunsul occidental la nota so
vietică în legătură cu Berlinul, vor 
depăși în mare măsură această or
dine de zi pentru a aborda și che
stiunile ce vor fi dezbătute cu două 
zile mai tîrziu la palatul Ghaillot, 
intrucît cercurile occidentale leagă 
problema Berlinului de cea a înar
mării proprii. J. F. Dulles a venit 
la Paris chiar de ieri pentru a se 
opune în cadrul consfătuirii teze
lor lui Macmillan. Acestuia i se 
atribuie intenția de a aborda pro
blema Berlinului de pe poziții 
ceva mai realiste (se spune despre 
Dulles că ar dîice în servieta sa 
mai multe proiecte în legătură cu 
problema Berlinului, bineînțeles 
orientate în direcția respingerii 
propunerilor sovietice).

tn afară de sesiunea N.A.T.O. și 
de consfătuirea miniștrilor de ex
terne în legătură cu nota sovietică 
privitoare la Berlin, încă un fapt 
face zilele acestea din Paris cen
trul unei agitate activități diplo
matice. Reuniunea de luni a con
siliului Europei convocată in 
scopul aplanării unor divergențe

MOSCOVA.— La 13 decembrie 
noul ambasador al Italiei în 
U.R.S.S., L. Pietromarti. a făcut 
o vizită lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Intre N. S. Hrușciov 
și L. Pietromarti a avut loc o con
vorbire cu privire la probleme 
care interesează cele două țări.

PARIS.— După cum anunță a- 
genția France Presse, la 13 de
cembrie generalul De Gaulle a 
acceptat în mod oficial să can
dideze pentru postul de președin
te al celei de-a V-a Republici la 
alegerile care vor avea loc la 21 
decembrie.

ACCRA. — La 13 decembrie s-a 
închis la Accra conferința po
poarelor Africii. In cursul ședinței 
plenare au fost adoptate o serie de 
rezoluții care condamnă politica 
colonialistă și proclamă dreptul 
popoarelor africane la indepen
dență și suveranitate națională 
deplină.

strategice 
aibă în același 
atomice și ra-

NEW YORK. — In ședința ple
nară din după-amiaza zilei de 12 
decembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a primit tînărul stat afri
can — Republica Guineea — ca 
membru al Organizației Națiunilor 
Unite.

PARIS. — Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez care s-a ținut la Drancy 
și-a încheiat lucrările la 12 decem
brie. Comitetul Central a hotă
rît, ținînd seama de evenimentele 
politice din ultimele luni să amine 
Congresul partidului care urma 
să aibă loc luna aceasta pentru 
data de 27-31 mai 1959.

NEW YORK. — După cum re
latează ziarul „Worker" la 6 și 
7 decembrie a avut loc ședința 
" ............................1 PartiduluiComitetului național al 
Comunist din S.U.A.

Comitetul național a 
convoace Congresul al 
Partidului Comunist în 
1959.

hotărît să
17-lea al 
noiembrie

între occidentali în problema pie
ței comune și a liberului schimb, 
va constitui încă un prilej de dez
batere a chestiunilor spinoase ale 
colaborării pe diverse planuri în
tre țările occidentale.

tn legătură cu aceasta, ziarul 
„Le Monde“ de vineri serva : 
„Este evident că cele 3 probleme: 
Berlinul, zona liberului Schimb și 
tripartismul occidental, adică o 
conducere franco-anglo-americană 
în cadrul N.A.T.O., vor domina 
spiritele a sute de delegați pe care 
reuniunea Consiliului Atlantic ii 
va aduce marți la Paris ; ele t or 
fi evocate in repetate rinduri, dacă 
nu întotdeauna la ședințele oficia
le, cel puțin în cursul convorbiri
lor particulare care, ca de obicei, 
vor ți foarte numeroase".

Da, este evident că de la o con
ferință la alta, in aceste citeva zile, 
problemele se vor interpătrunde in 
mare 
ceea 
schimb, care este de competența 
O.E.C.E., ziarul „France Soir“ 
lăsa să se înțeleagă că aceasta 
constituie o problemă ce va fi deo
potrivă discutată și de consiliul 
N.A.T.O.

Delegații celor 15 țări membre 
în organizația atlantică vor avea, 

așadar din plin 
cu ce să se o- 
cupe în cele 48 
de ore cît vor 
dura dezbate
rile. Acestea cu 

siguranță vor scoate la iveală 
importante divergențe de felul ce
lor înregistrate la sesiunea din 
primăvara trecută, 
atunci cînd reprezentanții 
rilor scandinave s-au arătat a fi 
împotriva ideii de a instala în ță
rile lor rampe de lansare, proble
mă care a trebuit să fie amînată 
pentru o examinare ulterioară. De 
altfel, „France Soir“ reflectă și 
această stare de lucruri : „Unii a- 
tribuie chiar englezilor intenția... 
de a agita in fața lui Dulles spec
trul unei Europe divizate în cazul 
că nu se va da sastisfacție Marii 
Britanii" (care nu este satisfăcută 
de propunerile celorlalte 6 țări 
membre ale Uniunii Europei occi
dentale și hotărîtă, in pofida opo
ziției acestora, să lanseze din nou 
proiectul zonei liberului schimb
— N.R.).

Mai înainte de orice însă, inten
țiile agresive ale celor care trag 
sforile în N.A.T.O., apar la lumi
nă chiar din preocupările pe care 
le au aceștia în ajunul deschiderii 
sesiunii. De altfel, chiar de vineri 
aceasta a fost precedată de o reu
niune a comitetului militar 
N.A.T.O., care include pe șefii de 
stat majpr ai țărilor membre in 
organizația atlantică. Nu se face un 
secret din faptul că concluziile a- 
cestora vor influența în mare mă
sură hotărîrile ce vor fi luate mar
țea viitoare de miniștrii de exter
ne. Dacă adăugăm la aceasta fap
tul că joi a avut loc o revistă a ce
lor mai recente tipuri de arme de 
război ultramoderne, de fabricație 
engleză, care a început, după cum 
relatează ziarul „Combat", pe te
renurile militare de care dispune 
N.A.T.O. în apropierea Parisului ; 
că, după același ziar generalul 
Norstad și-a exprimat opoziția ab
solută față de planul Rapacki; că 
se vorbește de asemenea de admi
terea posibilă în N.A.T.O. a Spa
niei, mai mult sau mai puțin echi
pată de americani cu baze aeriene
— această nouă sesiune a organi
zației atlantice, precum și diver
sele reuniuni ce o însoțesc și pre- 
cedează, nu poate să nu neliniș
tească în cel mai înalt grad opinia 
publică, care rămîne ferm atașată 
păcii în lumea întreagă.

măsură. Așa de pildă, în 
ce privește zona liberului

*

in special 
fă-

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tine

retului" la Paris

COLOMBO 13 (Agerpres). — 
La 12 decembrie membrii Comi
tetului Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat au 
organizat o conferință de presă 
pentru ziariștii ceilonezi și străini.

La conferința de presă a făcut 
o declarație Mahmud Gaafar, prim- 
vicepreședinte al F.M.T.D., care 
a vorbit despre problemele exami
nate de participanții la sesiunea 
care și-a încheiat lucrările. El a 
subliniat că sesiunea Comitetului 
Executiv a fost încununată cu 
succes și că delegații au trasat un 
amplu program de activitate pen
tru dezvoltarea continuă a colabo
rării și relațiilor de prietenie din
tre tineretul țărilor Asiei și Afri
cii și a celorlalte regiuni ale 
lumii.

Apoi membrii Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D. au răspuns la 
întrebările ziariștilor. Răspunzînd 
la întrebări, reprezentantul Polo
niei a spus printre altele: F.M.T.D 
s-a pronunțat întotdeauna și se 
pronunță pentru interzicerea ar
melor atomică și cu hidrogen și 
pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice. F.M.T.D. in
tenționează să convoace o confe
rință r, reprezentanților tineretu
lui din întreaga lume consacrată 
problemei păcii și folosirii pașnice 
a energiei atomice.

a 14 decembrie 1958 se îm- 
:i ani de cînd Re

publica Populară Romînă 
• în O.N.U. 

de Securita- 
Adunării Ge

nerale a pus capăt unei situații 
profund nejuste, în care un nu
măr important de state, care au 
îndeplinit condițiile de admitere 
cerute de Cartă, au fost ținute 
departe de lucrările O.N.U, dato
rită politicii discriminatorii duse 
de Statele Unite ale Americii și 
de alte state occidentale.

. Politica externă de pace, îndrep
tată spre lărgirea colaborării între 
state, dusă consecvent de Republi
ca Populară Romînă și de celelal
te state socialiste, a demonstrat 
clar, în fața lumii întregi, că ele 
trebuie să-și ocupe locul cuvenit 
în Organizația Națiunilor Unite. 
Politica consecventă de sprijin a- 
cordat de Uniunea Sovietică aces
tor state a pus într-o situație 
foarte grea pe reprezentanții sta
telor occidentale. Impasul creat 
în problema admiterii de noi 
membrii amenința însăși exis
tența O. N. U. Din această 
cauză admiterea celor 16 state, 
prin rezoluția Nr. 995 (X) a A- 
dunării Generale, constituie un 
succes răsunător al Ideii coexis
tenței și colaborării internaționa
le promovată de forțele progresi
ste din întreaga lume.

In ceea ce privește Republica 
Populară Romînă, se poate pe

a fost primită 
Votul Consiliului 
te și cel al

O. N. U.

drept cuvtnt considera că admi
terea sa în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite este în același 
timp o recunoaștere a creșterii 
prestigiului țării noastre în fața 
lumii întregi. o recunoaștere, 
chiar și din partea dușmanilor 
țării noastre, că ea îndeplinește 
cu prisosință condițiile de admi
tere în O.N.U.

Perioada care s-a scurs de 
la admiterea Republicii
Populare Romîne în Or- 

și

aceste organizații, ca și în orga
nismele O.N.U.; delegații țării 
noastre au adus un aport serios 
la lucrările sesiunilor respective, 
fapt care a ațras respectul și con
siderația tuturor țărilor partici
pante și a întregii opinii publice.

In toate aceste organisme și or
ganizații internaționale delegații 
țării noastre au dus în mod con
secvent linia politică a guvernului 
Republicii Populare Romîne, 
promovare a cauzei păcii 
colaborării internaționale, 
activitatea pe care delegații 
publicii Populare Romîne au 
fășurat-o la lucrările acestor or
ganizații, prestigiul țării noastre 
a fost în med considerabil con
solidat și ridicat.

O dovadă a eficacității inter
vențiilor delegaților țării noastre 
la diferitele lucrări ale organiza
țiilor mai sus amintite, îl consti
tuie faptul că Republica Popu
lară Romină a fost aleasă de că
tre membrii acestora în diferitele 
organe cu componență restrînsă 
sau în conducerea unor organis
me ale O.N.U. Astfel, RLP.R. a 
fost aleasă membră 
de Transporturi și Comisia 
Statistică a O.N.U., 
sesiune a Comisiei 
reprezentantul țării noastre a fost 
ales vicepreședinte. Anul trecut, 
membrii Comisiei Politice Specia
le au ales în calitate de raportor 
pe reprezentantul permanent al

de 
și a 
Prin 
Re- 

des-
ganizația Națiunilor Unite 
pînă astăzi dovedește cît de 
justă, oportună și necesară a 
fost această măsură. Intr-adevăr, 
în cei trei ani de cînd R.P.R. este 
membră a O.N.U., țara noastră a 
participat activ la lucrările a trei 
sesiuni ordinare și trei sesiuni 
extraordinare ale Adunării Gene
rale; de asemenea delegați ai 
R.P.R. au luat parte la reuniunile 
unei serii de comisii și comitete 
ale O.N.U.

Este locul să menționăm aici 
că, pe lingă faptul că, devenind 
membră a O.N.U., țara noastră 
a putut să-și dea contribuția în 
organele O.N U„ ea a devenit 
membră și a altor organisme in
ternaționale importante, ca de 
pildă Organizația Mondială a Să
nătății, Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.), Biroul R'p.Ry'pe'îtngrO.N.uTtov^ MF 
Internațional al Muncii etc. In hai Magheru, iar anul acesta el

în Comisia
de anume cu 

iar la ultima 
de Statistică

a fost ales președinte al aceleiași 
Comisii.

Merită menționat că acesta este 
primul caz — din 1946 — cînd 
un delegat al unei țări socialiste 
este ales în funcția de președinte 
al uneia dintre cele două comisii 
politice ale O.N.U.

In cadrul Comisiei Economice 
pentru Europa, organ regional al 
O.N.U. unde R.P.R. este de ase
menea membră, reprezentanții ță
rii noastre au 
ducerea unora 
organe ale
R.P.R. deține postul de vicepre
ședinte la Comitetul agricol; de 
5 ani consecutiv; postul de vice
președinte la Comitetul energiei 
electrice și Comitetul pentru dez
voltarea comerțului internațional, 
de 2 ani consecutiv etc. In afară 
de aceasta, delegatul R.P.R. a 
fost ales în Consiliul guvernato
rilor al Agenției Internaționale 
de Energie Atomică; de aseme
nea țara noastră a participat cu 
o delegație de specialiști la două 
conferințe internaționale legate 
de complexul problemei dezarmă
rii, care au avut loc la Geneva, 
-------- ..j prjvire ța jetectarea 
exploziilor nucleare și cu privire 
la preîntîmpinarea unui atac prin 
surprindere.

Este fără îndoială că o bună 
parte din aportul considerabil pe 
care l-a adus țara noastră în tot 
acest timp, de la admiterea ei 
ca membră a Organizației Nați
unilor. Unite și pînă acum, îl con-

fost aleși în con- 
din diferitele sub- 
Comisiei. Astfel,

stituie Inițiativele pe care ea, 
conform politicii externe a parti
dului și guvernului nostru, le-a 
luat în cadrul lucrărilor O.N.U. 
sau a organelor sale subsidiare. 
Iată unele dintre cele mai impor
tante inițiative prin care statul 
nostru și-a adus contribuția la 
îmbunătățirea activității O.N.U. 
și la atingerea scopurilor pentru 
care această organizație a fost 
creată. în cursul celei de a Xll-a 
sesiuni a Adunării Generale 
R.P.R. a prezentat un proiect de 
rezoluție In care au fost expuse 
principiile pentru colaborarea e- 
conomică internațională. Această 
propunere a fost privită cu un 
mare interes de către o serie de 
delegații, în special de către cele 
ale țărilor grupului afro-asiatic 
și cel latino-ameTican. Pe baza 
acestei propuneri a fost adoptat 
un proiect de rezoluție romîno- 
mexican care acordă posibilitatea 
Adunării Generale să treacă la 
continuarea activității în acest 
domeniu pînă la definitivarea 
chestiunii propuse. Tot din iniția
tiva delegației R.P.R. au fost a- 
doptate o rezoluție în probleme de 
asistență tehnică, o rezoluție cu 
privire la colaborarea în domeniul 
comerțului internațional etc. 
Deosebit de remarcabil în această 
privință este faptul că, la 
sesiunea XlII-a (1958), în colabo
rare cu delegațiile cehoslovacă și 
albaneză, R.P R. a propus adop
tarea unui proiect de rezoluție cu 
privire la colaborarea internațio
nală în domeniul dezvoltării in
dustriei petrolifere în țările slab 
dezvoltate. Acest proiect de rezo
luție a fost adoptat de către Adu
narea Generală.

Este clar pentru oricine că a- 
cest prestigiu de care se bucură 
țara noastră pe plan internațio
nal se datorește în primul rînd 
faptului că ea este o țară social

listă, care face parte din lagărul 
țărilor socialiste și care urmă
rește și aplică cu consecvență po
litica de pace și colaborare între 
state.

Succesele pe care statul nostru 
democrat-popular le-a obținut în 
construirea socialismului, a unei 
economii înfloritoare, succese ce 
au fost scoase în evidență de 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, în expu
nerea sa făcută la ședința plena
ră a C.C. al P.M.R. din 26-28 no
iembrie 1958, nu fac decît să 
sporească prestigiul R.P.R. în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Realizările importante în dome
niul economiei, precum și în ce
lelalte domenii de activitate so
cială, culturală și politică a țării 
nu pot să nu producă o profundă 
impresie asupra popoarelor, nu 
pot să nu ridice pe o treaptă mai 
sus prestigiul de care statul no
stru se bucură în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite.

elegații noștri își spun în 
mod clar și hotărît cuvîntul 

în diferitele probleme care
constituie obiectul discuțiilor A- 
dunării Generale, pe baza li
niei juste a politicii exter
ne a statului nostru. Ast
fel, delegația R.P.R. la O.N.U. 
militează pentru o 
justă și realistă a 
dezarmării, susținind 
poate fi rezolvată deodată ci trep
tat, avînd in vedere tot timpul 
interesele securității fiecărui stat. 
In același timp, delegații țării 
noastre se pronunță în mod ho
tărît pentru dreptul popoarelor la 
autodeterminare, pentru dreptul 
popoarelor din Cipru, Algeria, To
go, Irianul de Vest etc. de a-și ho
tărî soarta singure fără ameste
cul statelor colonialiste. Republi
ca Populară Romînă se declară 
împotriva discriminărilor de orice 
feb și a practicilor rasiste care 
mal există în unele țări ale lumii,-

soluționare 
problemei 
că ea nu

inclusiv Statele Unite ale Ameri- 
cii, Anglia, Uniunea Sud Africa- 
nă etc.

Țara noastră a adus un aport 
concret în problema încetării a- 
greși unii anglo-franco-israeliene. 
împotriva Egiptului; de aseme
nea, împreună cu celelalte state 
iubitoare de pace și libertate, £ 
condamnat agresiunea imperialiș- . 
tilor americano englezi în Iorda 
nia și Liban și s-a alăturat state 
lor care au silit pe imperialiști sa 
părăsească aceste țări. Politic; 
țării noastre de sprijinire a state 
lor arabe în lupta lor împdtriv; 
imperialismului pentru indepen
dență națională, cît și sprijinul
pe care țara noastră îl dă lupte 
țărilor slab dezvoltate pentru dezt . 
voltarea lor, au fost expuse far; 
echivoc în cadrul Organizație 
Națiunilor Unite.

întreaga politică externă : 
statului nostru este exprimată în 
totdeauha de reprezentanții ro 
mîni în mod documentat și fun 
damentat ceea ce ilustrează și d 
această dată caracterul științifi; 
al acestei politici. Politica exter 
nă a R.P.R. izvorăște din natur; 
socialistă a însuși statului nostru 
în care poporul își poate exprim; 
în mod liber dorințele, politică c 
ține seama, nu de interesele unu 
grup restrîns de magnați, ci d< 
interesele fundamentale ale po 
porului romîn. ale păcii și securi 
tații internaționale.

Roadele politicii externe a sta 
tului nostru, strins unit cu sta 
tele prietene ale lagărului social 
list, constituie o verificare sigura 
a justeței acestei politici și o ga 
ranție că ea este o contril 
buție însemnată la realizarea cî 
mai grabnică a aspirațiilor po 
poarelor lumii.

NASTASE DAMIAN 
G. CALIMAN
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