
la muncă voluntară
pentru electrificarea
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i La cercul de mîini îndemî- 
(ț natice al Școlii de 7 ani nr.
| 4 din orașul Dej.
ă Elevele cos modele națlo- 
| nale specifice regiunii.

Se schimba In regiunea Galați

viața satului

LA
„COLTUL
U. T. C."

Tinerii vor participa 
la electrificarea a 28 de sate

pe-Felul în care tineretul își 
trece timpul liber, nu-i este 
indiferent organizației de 

bază U.TM. a cooperativei „Teh
nica confecției" din Botoșani. Sub 
îndrumarea organizației de partid 
și cu ajutorul conducerii întreprin
derii, de curind a fost creat in în- 
deprindere un „colț U.T.C.“.

Aici pe un perete acoperit cu 
pinză roșie, sînt expuse portrete 
ale eroilor uteciști. Sub portrete, 
lin citat din statului V.T.M. „Uniu
nea Tineretului Muncitor continuă 
lupta eroică a U.T.C.".

intr-un oaiet, pe o măsuță, sînt 
aranjate cărți care vorbesc despre 
viața eroilor uteciști, despre lupta 
dusă in trecut de Uniunea Tinere
tului Comunist sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn pen
tru libertate și o viață mai bună. 
Pe un perete al camerei într-o 
ramă frumoasă se afișează zilnic 
programul activității de la „colțul 
U.T.C.".

Aci se organizează conferințe, 
care au ca scop cunoașterea de că
tre utemiști a vieții și luptei dusă 
de eroii uteciști. De asemenea co
mitetul organizației U.T.M. a orga
nizat expuneri în care se 
popularizează condițiile minunate 
de viață create de regimul demo
crat-popular tineretului nostru.
<Sint organizate de asemenea în- 

tîlniri cu vechi activiști de par
tid și muncitori care cunosc lupta 
eroică a uteciștilor. Aici la „colțul 
U.T.C.", tinerii cooperatori își pe
trec o bună parte din timpul liber 
citind presa, studiind biografiile 
uteciștilor sau învățînd cîntece pa
triotice și revoluționare.

AURELIA CARUNTU 
activistă a Comitetului regio

nal U.T.M. Suceava

una 
de

de
Ra-

Nu de mult colectiviștii din co
muna Rasova, raionul Medgidia 
regiunea Constanța au sărbătorit 
două evenimente: electrificarea 
comunei și inaugurarea căminu
lui cultural cu o capacitate de 350 
tocuri și cinematograf. A fost 
din zilele frumoase petrecute 
locuitorii acestei comune.

La chemarea organizației 
partid, utemiștii și tinerii din
sova au înfăptuit electrificarea co
munei și paralel cu aceasta și 
construirea căminului cultural și 
a uzinei electrice.

Utemiștii și tinerii au contribuit 
prin muncă voluntară la transpor
tarea stîlpilor de la o distanță de 
peste 40 km. de comună, lă săpa
rea gropilor și la îngroparea stîl
pilor de rețea în vederea electrifi
cării satului.

NICU BONCOTA

director al casei de cultură
Cernavodă

Curînd lampa

Anul acesta în regiunea Galati 
se vor electrifica încă un număr 
de 28 de sate la care brigăzile 
utemiste de muncă patriotică își 
vor aduce o contribuție de seamă. 
Prin muncă voluntară tinerii con- 
stituiți în brigăzi vor efectua lu
crări la extinderea rețelei electrice 
în valoare de peste 1.000.000 lei. 
In această acțiune tinerii de la 
sate vor primi ajutorul tinerilor 
muncitori de la orașe. In acest 
scop s-au înființat în unele între
prinderi brigăzi permanente de 
electricieni care sprijină electrifi
carea satelor. O asemenea brigadă 
s-a înființat și la Șantierul Na
val Galați.

Urmînd exemplul tinerilor din 
comuna Pădurenj încă din primele 
zile ale noului an tinerii din co
munele Traian-Sat. Orleasca, Vă- 
deni, raionul Brăila avînd spriji
nul muncitorilor din întreprinderile 
învecinate, au început lucrările 
pentru introducerea racordurilor 
electrice. Peste 100 de tineri con- 
stituiți în brigăzi utemiste de mun
că patriotică au săpat în ultimele 
zile 450 de gropi și au transportat 
stîlpii neccisari pentru instalarea 
rețelei. In afară de aceasta ei au

lui Ilici va lumina
și în comuna Jilavele

ajutat la instalarea stîlpilor și a 
sîrmei contribuind astfel la obține
rea a 11.200 lei economii.

In mod deosebit s-au evidențiat 
tinerii: Tudose Apostol și Scarlat 
Nicolae din Traian-Sat, Răileanu 
Vasile și Manolache Ștefan din 
comuna Vădeni.

V. METAXA
★

In urmă cu cîtva timp, sub con
ducerea organizației de partid, ce
tățenii din comuna Pădureni, raio
nul Panciu, regiunea Galați, și a- 
lături de ei utemiștii și tinerii, 
au trecut la procurarea materiale
lor necesare electrificării comunei 
lor. Ei au contribuit prin autoim- 
punere la cumpărarea acelor ma
teriale pe care nu le puteau pro
cura cu posibilități locale, apoi au 
început a săpa gropile și a planta 
stîlpii.

Și iată că nu peste multă vre
me de-a lungul comune; Pădureni 
se înșirau stîlpi cu sîrină edectri- 
că. Organizația U.T.M. din comu- 

; nă' (secretar Costache P. Costel), 
’ a mobilizat tineretul care, prin 

muncă voluntară, a procurat stîlpii 
de la o distanță de 20 km., a să> 
pat gropile și a întins sîrma.

GIRLEANU T. PETRE 
corespondent

0 propunere sovietică 
de mare însemnătate

pentru apararea
si consolidarea păcii în lume
9
Proiectul sovietic al Tratatului de pace

MOSCOVA 10 (Agerpres). —TASS transmite:
Textul prescurtat al proiectului sovietic aii Tratatului de pace cu 

Germania
La 10 ianuarie, guvernul U.R.S.S. a remis guvernelor S.U.A., 

Angliei și Franței prin intermediul ambasadorilor acestor state în 
U.R.S.S., proiectul Tratatului de pace cu Germania. Acest proiect 
a fost remis și celorlalte state care au participat cu forțele lor ar
mate la războiul împotriva Germaniei, precum și guvernelor R. D. 
Germane și R. F. Germane.

Conform proiectului Tratatului 
de pace, acesta se încheie pe de 
o parte între U.R.S.S., Marea Bri
tanic, S.U.A , Franța și celelalte 
state care au participat cu forțele 
lcr armate la războiul Împotriva

cu Germania

In curînd în co
muna Jilavele, raio
nul Urziceni regiu
nea București, ca și 
în multe alte sate și 
comune ale țării noa
stre se va aprinde 
pentru prima oară 
becul electric. Deși 
n-au trecut decît cî
teva săptămîni de la 
începerea lucrărilor, 
pînă acum, datorită 
entuziasmului 
care tinerii și 
tenii comunei 
participat prin
că voluntară electri
ficarea comunei s-a

cu 
cetă- 

au 
mun-

făcut în procent de 
peste 85 la sută.

Toată munca neca
lificată necesară a 
fost în mare parte 
făcută 
miștii 
munei 
Stroe 
cretarul 
U.T.M.
Zile întregi puteai 
întîlni pe drumurile 
comunei șiruri de că
ruțe conduse de ti
neri care transportau 
stîlpii pentru 
larea rețelei 
ce. Tot ei 
gropile și 
stîlpii.

de către ute- 
și tinerii co
in frunte cu 
V. Tudor se- 

comitetului 
pe comună.

insta- 
electri-
săpau 

înălțau

In această acți
une s-au evidențiat 
în mod deosebit ute
miștii: Trifan Gheor- 
ghe, Crăciun 
Mihai Tu for, 
Vasile, Delete
Mărgărite Ion 
mulți alții. Iar a- 
tunci cînd în comu
na Jilavele se va a- 
prinde lumina, tine
rii vor avea de ce să 
fie mîndri, doar și
ei au contribuit la 
această nouă reali
zare.

AUREL IOSIF 
agronom

< In cinstea zilei de 1 Mai și a zilei de 5 Mai, „Ziua Presei Comu- < 
£ niște", ziarul „Scînteia tineretului" organ’zează un: <

CONCURS
al corespondenților voluntari 

pentru cele mai bune informații, reportaje, note critice, foiletoane, epi
grame, caricaturi și fotografii.

Temele și subiectele acestor materiale vor trebui să fie inspirate 
din viața și munca tineretului patriei noastre, din activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.M. sub conducerea partidului, pentru înde
plinirea și depășirea

Ion, 
Pîrvu

Căminul de zi al muncitorilor și funcționarilor din Ministerul 
de Finanțe.

In fotografie: un aspect din timpul zilei la acest cămin. 
Foto: N. STELORIAN

Germaniej (în proiect aceste state 
sînt denumite „Puterile aliate și 
unite") și, pe de altă parte, Ger
mania reprezentată în momentul 
de față de R. D. Germană și R. F. 
Germană (sau, în cazul în care în 
momentul semnării Tratatului de 
pace va fi constituită Confedera
ția germană — cu Confederația 
germană, precum și cu Repu
blica Democrată Germană, și 
publica Federală Germană).

Re-

Proiectul de Tratat are șase 
părți care conțin 48 de articole.

Partea I-a cuprinde : „CLAUZE 
POLITICE Șl TERITORIALE" ; 
partea II-a : „CLAUZE CU PRI
VIRE LA RESTABILIREA UNI
TĂȚII GERMANIEI" ; partea IlI-a: 
„CLAUZE MILITARE"; partea 
IV-a : „CLAUZE ECONOMICE" ; 
partea V-a este intitulată „REPA
RAȚII Șl RESTITUIRI", iar par
tea Vl-a cuprinde „CLAUZE FI
NALE".

In articolul 1 al proiectului se 
arată că puterile aliate și unite, pe 
de o parte, și Germania pe de 
altă parte, constată și confirmă în
cetarea stării de război și stabili
rea relațiilor de pace între ele.

„Pînă la unificarea Germaniei 
sub o formă sau alta — se spune 
in articolul 2 — prin termenul

„Germania" în prezentul Tratat sc 
vor înțelege cele două state ger
mane existente — Republica De
mocrată Germană și Republica Fe
derală Germană, iar toate dreptu
rile și obligațiile Germaniei, pre
văzute în Tratat, se vor referi atît 
la Republica Democrată Germană 
cît și la Republica Federală Ger
mană".

Potrivit articolului 4, puterile a- 
liate și unite își vor stabili rela
țiile cu Germania „pe baza prin
cipiilor de respectare a suverani
tății și integrității ■ teritoriale a 
Germaniei, a neamestecului în tre
burile ei interne, neagresiunii, ega
lității și avantajului reciproc, pre
cum și pe baza clauzelor prezen
tului Tratat. In relațiile sale cu

(Continuare în pag. IV-a)

planului de stat pe anul 1959.
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TINERI Șl TINERE!

Scriți despre munca entuziastă a tinerilor de pe șantierele de construcții, din fabrici, uzine și 
mine pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor, pentru 
sporirea acumulărilor socialiste.

Vorbiți în materialele voastre despre lupta tinerilor pentru micșorarea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, pentru scăderea necon tenită a procentului de rebuturi, pentru economisirea 
metalului, despre munca organizaților U.T.M. pentru dezvoltarea mișcării de inovații în rindul tine
rilor muncitori, ingineri și tehnicieni.

Reflectați în materialele voastre experiența organizațiilor U.T.M. în munca de atragere a tineri
lor de la sate în sectorul socialist-cooperatist agricol. Scriți despre lupta tinerilor pentru con
solidarea și înflorirea gospodăriilor agricole co lective și întovărășirilor agricole: despre aportul 
tinerilor la creșterea producției agricole la hec tar și în special a culturii de sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soareltti Idespre munca tinerilor din sectorul zootehnic pentru creșterea șeptelului, pentru spo
rirea producției de carne, lapte, unt și lină ; des pre lupta tinerilor pentru a reda agriculturii noi 
terenuri și pentru irigarea unor importante supra fețe de teren.

Vorbiți în materialele voastre despre entiziasmul cu care participă tineretul la acțiunile patriotice 
de muncă voluntară, scriți despre brigăzile de muncă patriotică care se creează și în care muncesc 
tineri din uzine și fabrici, de la sate, din școli și facultăți.

Oglindiți în materialele voastre activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. în scopul edu
cării tineretului în spiritul dragostei și devotam entului fierbinte față de patrie, față de partid și 
guvern, în spiritul luptei înflăcărate pentru înflo rirea patriei noastre socialiste.

La acordarea premiilor se va ține seamă de numărul corespondențelor și de calitatea lor.
Se vor acorda următoarele

reședințele e un om voinic, cu 
o figură energică 
Dind „noroc“ cu 
strîngîndu-ți-se ca 
Stanciu Ivan are
un dar înăscut al povestirii, vor
birea i se desfășoară captiv și 
Reporterul trăiește senzația că 
simplu, care are intr-însul capa-

și deschisă, 
el simți mina 
într-un clește, 
fără îndoială

l PREMIUL I.
P RE M I I

Nota guvernului
adresata

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite o expunere a 
notei guvernului U.R.S.S. adresa
tă guvernului S.U.A.

GUVERNUL SOVIETIC PRO
PUNE CA IN TERMEN DE 
DOUA LUNI SA FIE CONVO
CATA LA VARȘOVIA SAU PRA- 
GA O CONFERINȚA DE PACE 
PENTRU EXAMINAREA PRO
IECTULUI TRATATULUI DE 
PACE CU GERMANIA, PE 
CARE L-A PREZENTAT, PEN. 
TRU ELABORAREA ȘI SEMNA
REA TEXTULUI TRATATULUI 
ASUPRA CĂRUIA SE VA CĂ
DEA DE ACORD.

TOTODATĂ, SE PROPUNE 
DISCUTAREA PROBLEMEI 
BERLINULUI DE CĂTRE STA
TELE INTERESATE.

Aceste propuneri sînt cuprinse 
în nota pe care ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a remis-o la 10 ianua
rie la Moscova însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. în 
U.R.S.S., R. H. Davis. Odată cu 
nota, reprezentantului american 
i-a fost remis proiectul sovietic

sovietic
guvernului S.U.A

al Tratatului de pace cu Germa
nia, • ; , .

Proiectul ace'stui Tratat și no
tele respective au fost înmînate 
de asemenea la 10 ianuarie amba
sadorului Angliei, Patrick Reilly, 
și ambasadorului Franței, Mauri
ce Dejean.

GUVERNUL SOVIETIC CON
SIDERA CA LA CONFERINȚA 
DE PACE TREBUIE SA PARTI
CIPE, ATIT GUVERNELE STA
TELOR CARE AU LUAT PARTE 
CU FORȚELE LOR ARMATE 
LA RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA 
GERMANIEI, CIT Șl GUVER
NELE R. D. GERMANE ȘI R. F. 
GERMANE CARE AR SEMNA 
ACEST TRATAT IN NUMELE 
GERMANIEI.

Dacă pînă la semnarea tratatu
lui confederația germană va fi 
creată, Tratatul ar putea fi sem
nat de reprezentanți ai acestei 
confederații, precum și ai celor 
două state germane.

Guvernul U.R.S.S. recunoaște 
guvernelor R. D. Germane și 
R. F. Germane dreptul de a că
dea de acord asupra unei repre-

zentări adecuate a Germanici la 
pregătirea și semnarea Tratatu
lui de pace.

Guvernul Sovietic se declară 
de acord să procedeze la un 
schimb de păreri cu privire la cu
prinsul Tratatului de pace înainte 
de convocarea conferinței de pace, 

cazul cînd puterile occidenta- 
vor considera aceasta oportun.

în 
le

(Continuare în pag. IV-a)
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PREMII II. 
PREMII III. 
MENȚIUNI 
Premiile II, III și

O excursie în 
„CARPAJF 
în valoare de 
în valoare de 
în valoare de

•străinătate prin O.N.T

1 500 lei
1 000 lei
400 lei fiecare

fiecare 
fiecare

fi acordate în obiecte 
ceasuri, bicicle'e, truse

mențiunile vor
> aparate radio, apărate fotografice,
£ stilouri superioare, serviete de piele, echipament sportiv
E la alegerea cîștigâtorilor.

; Materialele ver fi trimise pe adresa: „Scînteia tineretului" Piața <
* Scînteii nr. 1 București — raionul I. V. Stalin cu mențiunea „Pentru <
* concursul corespondenților voluntari". • <

ca: 
da 

etc.

pasionant, 
omul acesta 
citatea deosebită de a conduce o colectivă cu 
aproape o mie 
gur, vorbind, 
transcris.

Fiecare frază 
drie sinceră, 
e o laudă tot ce spune el, toate 
acestea sînt faptele petrecute ae- 
vea, ale tinerilor din gospodăria 
colectivă care, după propria ex
presie a președintelui, sînt nu 
numai jumătate din efectivul 
gospodăriei, ci și o forță morală 
înaintată, faptele lor cîntăresc 
greu în ochii celor care cunosc 
și judecă munca lor.

Și președintele, intuind parcă 
gindul reporterului, povestește 
tocmai faptele cele mai semnifi
cative și mai interesante.

..Stanciu Ivan, președintele, 
citise prin ziare și văzuse 

pre 
tin 
cale. Așa că după ce a studiat bine 
nea, buchisind seri de-a rînduț dintr-o 
făcind intr-un caiet schițe mai stîngace, și 
calcule precise a venit în fața adunării ge
nerale a colectiviștilor din Ibrianu, raionul 
Filimon Sirbu, și a făcut propunerea să să 
facă un grajd pentru o sută de vite din ba
loturi de paie, acoperit cu stuf. Oamenii nu 
prea erau încrezători in ceea ce auzeau. „l\u-i 
nici trainic și nici prea arătos spuneau ei“. 
Stanciu Ivan le-a demonstrat că grajdul va 
fi și trainic și arătos („că doar n-o să facem 
un palat, cu ștueuri și zorzoane pe dinafară'") 
dar, mai ales, va fi ciduros și ieftin. Pînă 
la urmă au hotărît să se apuce de 
lucru. Se vede însă treaba că în inimile 
oamenilor nu era credința deplină că ceea ce 
fac ei este lucrul cel mai bun. Așa că au lu
crat cam fără tragere de inimă, au așezat 
baloții cam la nimereală. Și iată că intr-o 
noapte, o vijelie puternică a zburat o parte 
din baloturi și le-a rostogolit prin curte. Cînd 
bu văzut asta, dimineața, oamenii i-au arătat

de suflete, îți dictează el sin- 
report'ajul ce va trebui doar

a președintelui relevă 
omenească, îndreptățită.

Ivan, 
prin ziare 

prin alte gospodării 
grajdurile construite 

și bine din resurse

des- 
ief- 
lo-

o mîn- 
Nu, nu

chestiu- 
broșură,

președintelui isprava, spunîndu-i cu o oarecare 
ironie :

— la uite ce grajd ne spui tu lă facem ! 
11 zboară și vîntul.

— 11 zboară pentrucă l-ați făcut voi de mîn- 
tuială, la nimereală. Asta este.

Stanciu Ivan s-a învîrtit în jurul pereților 
pe jumătate dărîmați de vijelie și s-a gîndit 
că oamenii or să se apuce acum de lucru și 
cu mai puțină tragere de inimă și iar o să iasă 
un lucru prost. In clipele acelea, președintele 
a simțit pe cineva alături.

— La ce le gîndești, tovarășe președinte ? 
l-a întrebat Gheorghiță Ion, secretarul orga
nizației U.T.M.

— Mă gîndesc că atunci cînd oamenii nu 
înțeleg cu toată mintea și cu lot sufletul un

fi 
cu 
ti-

Chiar în aceeași zi secretarul de partid 
președintele au stat de vorbă despre asta 
cițiva comuniști și cu cei mai destoinici 
neri.

— Măi băieți, le-a spus Vizireanu, uite, 
noi ne" bucurăm că voi ați înțeles bine această 
sarcină pe care v-o încredințează conducerea 
gospodăriei, organizația de partid și trebuie 
să fiți mîndri dacă o s-o faceți bine. Voi tre
buie să știți că aici mai contează și altceva. 
Trebuie să le arătați celor care n-au înțeles 
acest lucru nou, pe care ei nu l-au mai văzut 
pînă acum, că e ceva bun, chibzuit, că nu e o 
chestie băbească, ci propusă de specialiști, de 
oameni care se pricep bine.

Tinerii 
De altfel

lucru. îl fac fără tragere de inimă și iese uite 
ce se vede aici.

Gheorghiță a tăcut o vreme, așezîndu-se pe 
un balot.

— Tovarășe președinte, știi ce?
— Spune — il îndemnă Stanciu ginditor.
— Eu am vorbit cu băieții mei atunci după 

ce s-a discutat problema asta în adunare. 
Mi-am dat seama că ei au înțeles că grajdul 
ăsta, făcui așa, e un lucru și bun și ieftin,

— Și ?
— Mă gîndesc să ne dați nouă, tinerilor, 

grajdul ăsta pe seamă. Să~l construim noi. 
Ce zici ?

Stanciu Ivan n-a răspuns imediat. S-a mai 
gîndit o vreme. Pe urmă i-a făcut semn cu 
mîna lui Gheorghiță și-au plecat spre sediu. 
Aici Stanciu a întrebat de Costică Vizireanu, 
secretarul organizației de partid. Pe urmă, 
după ce l-a găsit, au stat de vorbă tustrei și-au 
cugetat. Au găsit de cuviință pînă la urmă 
că • bună propunerea lui Gheorghiță»

n-au spus atunci prea multe vorbe, 
organizația de partid și conducerea 

gospodăriei știau că au pe cine 
se bizui. Nu munciseră ei zile 
în șir ca să dezgroape un ca
mion rămas în vadul râului Bu
zău de pe vremea războiului, 
nu ei fugiseră numai decît in 
miezul nopții să descarce din 
gară niște vagoane cu material 
lemnos pentru ca gospodăria să 
nu plătească 
câți a ?

Așa că s-au 
luând totul de 
doi Rindunică 
rin, veri buni 
întunericul și dimineața și seara. 
Morogan Alexandru, locțiitorul 
secretarului, pe lingă treburile 
pe care le făcea, avea grijă tot 

legăturile între baloturi să fie făcu-

Săptămîna aceasta muncito
rii de la Trustul de construcții 
și montaje energetice au termi
nat lucrările de construcție a 
liniei electrice de înaltă ten
siune de 110 kilovolți Focșani- 
Buzău-Ploești.

Noua linie prezintă o impor
tanță deosebită pentru econo
mia națională. Prin interme
diul ei se realizează legătura 
dintre sistemul energetic al 
Moldovei și cel al Munteniei 
și Transilvaniei. In acest fel se 
obține un nou pas pe calea în
făptuirii sistemului energetic 
național.

in prezent pe traseul celor 
149 km. cît măsoară noua linie 
electrică de înaltă tensiune, se 
fac ultimele lucrări de finisaj 
și control. Peste cîteva zile 
noua linie va intra în funcțiune.

(Agerpres)

nici un ban lo-

pus pe treabă, 
la început. Pe cei
— Stoian și Ma-
— acolo îi găsea

timpul ca legăturile între baloturi să fie făcu
te bine, trainic.

Frigul și vîntul nu le-a mai simțit nimeni 
în cele trei zile cît au ridicat grajdul. !n pa
tru zile apoi, verii Rândunică l-au învelit cu 
stuf cu atîta grijă că arăta ca desenat într-o 
carie. Oamenii au privit grajdul și parcă nu 
le venea să creadă. Se învîrteau în jurul lui, 
îl pipărau, vorbeau. Neîncrederea începea să li 
se spulbere, cum de altfel s-a și întîmplat.

Președintele i-a strîns mâinile secretarului 
și i-a spus cu ochii sclipind de bucurie :

— Măi, îmi place că U.T.M.-ul nostru a 
ridicat niște băieți de-ți crește inima cînd 
vezi ce iese din mina lor. Bravo băieți !

...lată de ce in cuvintele sale, pe care în 
povestirea sa Stanciu Ivan le așează nu fără 
o măiestrie simplă, dar inaltă, se simte mîn- 
dria plină de incredere a omului care are cu 
ce se lăuda.

ION BAIEȘU 1

Tinerii Brebenel Gina și 
Holubă Traian de la Combi
natul Agroalimentar „30 De
cembrie" sînt fruntași in 
muncă.

îată-i lucrînd la umplerea 
și închiderea cutiilor de con
serve.

Foto: S. NICULESCU



O piesă închinată
UNIRII

Cu Tudor Șoimaru despre reflectarea Unirii 
în dramaturgie, personajele piesei sale 

și altele...
A acceptat totuși

Un apartament liniștit la etajul 
VI al unui bloc așezat pe o stra
dă puțin animată. Te învăluie o 
atmosferă plăcută, intimă. Volume 
așezate ordonat în rafturile biblio
tecii, picturi pe albul imaculat al 
pereților, bibelouri — parcă o în
treagă colecție. In orele dimineții, 
dramaturgul Tudor Șoilmaru lucra, 
un interviu.

— Am aflat că în curînd va vedea lumina ram
pei o piesă pe care ați scriis-o avînd ca temă Unirea 
Țărilor Romine. După cîte ne amintim, tema aceasta 
a fost foarte puțin adusă pe scenă...

— Intr-adevăr. Momentul de entuziasm al Unirii 
Țărilor Romine a incitat numeroși scriitori ai epocii 
să sărbătorească evenimentul, istoria literaturii noas
tre înregistrează o abundență de creații lirice — ode, 
poeme, imnuri. Nu știu de ce, dar dramaturgia a 
reflectat într-o măsură mult mai redusă mărețul act 
din 1859. Imediat după Unire, Aricescu a scris o 
piesă despre evenimentul acesta, căreia mai tîrziu 
i-a mai urmat o piesă într-un act datorată marelui 
nostru actor Mihail Pascaly. Au trebuit apoi să 
treacă cîteva decenii — dacă memoria nu mă tră
dează — pînă cînd Al. Macedonski a publicat în 
,,Literatorul" piesa intitulată „Cuza Vodă". Din nou 
au trecut anii fără ca evenimentul ce s-a răsfrînt 
într-o măsură atît de mare în viața Țărilor Romîne 
să fie adus pe scenă. Acum, la centenarul Unirii, 
prietenul și confratele meu Mircea Ștefănescu a 
scris piesa „Cuza Vodă" ce va fi pusă în scenă la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" din București iar 
eu am scris piesa — intitulată provizoriu — „Po
vestea Unirii" pe care o vor juca Teatrul Tinere
tului și Teatrul Național „V. Alecsandri" din Iași.

— Care este nota dominantă a piesei dumnea
voastră ?

— Caut în primul rînd să pun in lumină marile 
adevăruri istorice. Scot in relief poziția maselor, a 
țărănimii și ilustrez rolul spiritelor înaintate ale epo
cii care s-au făcut ecoul năzuințelor populare. Fap
tele istorice dovedesc că forța determinantă a Unirii 
Țărilor Romîne au reprezentat-o masele populare.

— In ce cadru se desfășoară acțiunea piesei ?
— Cred că n-aș greși dacă aș denumi lucrarea 

mea — într-un subtitlu — drept „episodul moldo
venesc al Unirii". Conflictul, generat de problema 
Unirii Țărillor Romîne, a fost deosebit de ascuțit în 
Moldova. Tocmai aceste fapte am încercat să le 
aduc pe scenă. Acțiunea se întinde de-a lungul ce
lor doi ani ce au precedat Unirea. Am ales ca loc 
de desfășurare al actului I moșia lui Costache 
Negri. E adevărat, mi-am permis o abatere de la 
faptele istorice. In 1859 moșia fusese de acum vîn- 
dută de către Negri. Dacă totuși am plasat acțiunea 
aci, aceasta se datorește faptului că ea a servit în 
întreaga perioada a revoluției pașoptiste și anii ce 
au urmat ca loc de întîlnire al moldovenilor și mun
tenilor. Deseori venea aci Nicolae Bălcescu. Cum 
spunea Alecsandri, acolo nu mai erau moldoveni și 
munteni, ci romîni.

— Ce personaje aduceți pe scenă ?
— In primul rînd, apare Vodă Cuza, Elena Doam

na, Kogălniceanu, legendarul moș Ion Roată, ex
ponentul țărănimii... Evoluează însă, și personaje 
mai puțin cunoscute. De pildă, o tînără — Sofia 
Coce. La 15 ani, fata aceasta scria plină de pasiu
ne în ziarul „Steaua Dunării" a lui Kogălniceanu.

Ea susținea pe Cuza, milita pentru Unire și cerea 
emancilparea femeii. Făcînd o paranteză, aș vrea 
să-ți citez ce scria Sofia Coce în 1855 despre tine
retul sărac. „Tinerilor săraci să li se dea învăță
tură pentru a avea mijlocul de a-și cîștiga existența 
lor și de a se face folositori nației întregi. Numai 
așa vor ieși la iveală talentele ce pînă acum rămî- 
neau ascunse, numai așa se vor înmulți în țara 
noastră oamenii învățați, oamenii de artă". Vă re
amintesc, cuvintele acestea, au fost scrise în anul 
1855. Păcat că Sofia Coce s-a stins Ia 22 de ani, 
răpusă de o boală de plămîni...

— Cîteva cuvinte despre acțiunea piesei...
— E vorba de lupta împotriva lui Vogoride care, 

pentru a fi pe placul turcilor și austriecilor, a fal
sificat primele alegeri pentru Divanul ad-hoc în care 
n-a intrat nici un unionist. înfățișez întreg corte
giul de evenimente — anularea alegerilor, alegerea 
unui nou Divan ad-hoc cu o covîrșitoare majoritate 
unionistă și, în sfîrșit, alegerea lui Cuza. Subliniez 
faptul că alegerea lui Cuza este datorată maselor 
populare. Piesa se termină odată cu actul Unirii. In 
cursul acțiunii reiese rolul nefast pe care l-au avut 
marii boieri separatiști și substratul atitudinii lor 
antiunionilste. Alecu Balaș își păzea cele 80.000 fălci 
de pămînt. Mobilul opoziției marilor boieri față de 
Unire apare limpede în documentele istorice și 
această atitudine antinațională a stăpîniior de în
tinse moșii, am înfățișat-o în desfășurarea piesei. 
In opoziție am reliefat creșterea conștiinței țărănimii, 
a maselor largi pentru care actul Unirii se îmbină 
cu speranța realizării unor vechi deziderate sociale. 
Piesa mea, deși aduce pe scenă numeroase perso
naje, nu este o frescă istorică cu o abundență de 
episoade. Teatrul este sinteză. Ceea ce într-un roman 
se poate realiza cu ajutorul a numeroase personaje 
și prin expunerea unui șir nesfîrșit de fapte de viață, 
pe scenă trebuie să redai la dimensiuni limitate,

— Pentru a scrie piesa ați realizat o documentare 
largă ?

— Aproape 8 luni mi-au fost necesare pentru a 
mă documenta. Mai exact, nu atît pentru a mă do
cumenta, cît mai ales pentru a tria imensul mate
rial adunat.

— O întrebare poate indiscretă : la ce lucrați 
acum ?

— O nouă piesă inspirată de astădată, din actua
litate. Titlul este „Un loc sub soare". încerc să în
fățișez atitudinea unei familii de ilntelectuali fața de 
prefacerile sociale prin care a trecut tara noastră în 
anii din urmă.

înainte de a ne despărți, Tudor Șoimaru ne-a fur
nizat cîteva amănunte despre spectacolul cu piesa sa 
pe care îl montează Teatrul Tineretului. Regia apar
ține lui N. Masim, iar în distribuție întîlnim numele 
lui (citez la întîmplare) A. Pop Marțian, Victoria 
Mierlescu, H. Polizu, N. Motoc, Lucreția Racoviță, 
George Păunescu, C. Gîrbea, G. Andreescu, Florin 
Vasiliu, Liliana Țicău și alții. Repetițiile sînt febrile, 
pentru că premiera bate la ușă.

500 (Le
inedite ale lui Herzen

Leipzig 1959...

EUGEN1U OBREA

La Teatrul Tineretului repetițiile piesei lui T. Șoimaru sînt în toi.
în fotografie: Matilda Bărbulescu, Florica Demion și N. Motoc într-o scenă din actul II al piesei

Leipzig și-a cîștigat în lumea 
întreagă renumele de „oraș 
al târgurilor". De două ori 

pe an, primăvara și toamna, în 
vechiul oraș german se întîlnesc 
reprezentanții cercurilor comer
ciale și industriale de pe întreg 
globul. In mod just, datorită pro
porțiilor sale și al interesului pe 
care-l stârnește, tîrgul de la Leip
zig este calificat drept cel mai 
important tîrg din lume. Impor
tanța lui provine mai alas din 
aceea că el este un loc de întîlnire 
al Apusului cu Răsăritul, că el 
oferă terenul pentru confruntarea 
directă a rezultatelor obținute în 
întrecerea pașnică de întreprinde
rile din țări cu sisteme sociale di
ferite.

La tîrgul de primăvară din a- 
cest an care începe la 1 martie, 
sînt așteptați 9.000 de expozanți 
din peste 40 de țări. Produsele 
expuse sînt dintre cele mai dife
rite, în mod special prezentîndu-se 
cele mai noi realizări industriale. 
Pe 290.000
17 
amplasate în diferite puncte 
orașului, vor putea fi examinate 
de către specialiști și lAzitalori 
cele mai importante produse crea
te de mintea și mîinile omului. 
Varietatea acestor produse este 
ușor de sezisat din însăși faptul că 
sortimentul cuprinde peste 30 de 
categorii tehnice și 25 de sectoare 
ale industriei bunurilor de con
sum.

Expoziția va ilustra convingător 
marile succese ale lagărului so
cialist, dezvoltarea impetuoasă a 
economiei socialiste. Pe o supra
față de 12.000 m.p., Uniunea So
vietică va expune un bogat sorti
ment de produse care oglindește 
marile victorii ale țării ce a atins 
un. asemenea nivel de dezvoltare 
încât a reușit să trimită în Cos
mos prima planetă artificială. Un 
interes deosebit va stârni pavi
lionul Chinei populare, mai mare 
decît în anul trecut. Vizitatorii 
vor cunoaște mașinile-unelte, ma
șinile pentru industria ușoară, ma
terialul rulant de cale ferată etc., 
fabricat de harnicul popor chinez.

Țările afro-asiatice vor înfățișa

m.p., în
pavilioane și 16

22 hale, 
clădiri 

ale

produsele de care dispun. India, 
Republica Arabă Unită, Marocul, 
pregătesc pavilioane, Sînt așteptate 
de asemenea participări din Ame
rica de Sud.

Numeroase întreprinderi din 
Germania occidentală vor fi pre
zente la Leipzig. Printre ele se 
găsesc numeroase firme de mare 
renume (aproape 200) ce vin pen
tru prima dată la acest târg.

Este caracteristic interesul a 
meroase cercuri de afaceri din Oc
cident în privința participării 
târgul de la Leipzig. In acest an 
pentru întâia oară industria brita
nică de mașini-unelte și industria 
suedeză de oțel expun la Leipzig. 
Pentru prima oară vin de aseme
nea numeroase oțelării din Norve
gia, Franța și Austria, întreprin
deri franceze producătoare de ma
șini-unelte și altele.

Aceștia sînt oaspeții. După cum 
se poate observa, deosebit de nu
meroși. Cîteva cuvinte și despre 
gazde. Economia Republicii De
mocrate Germane — după cum 
ne informează presa germană — 
va fi reprezentată prin toate sec
toarele, printr-un sortiment bogat.

La tîrg vor veni vizitatori din 
peste 70 de țări. „Orașul târguri
lor" va contribui din nou la apro
pierea între popoare.

întreprinderea 
de transport ru
tier din provin
cia Cekian, R.P. 
Chineză, a pro
dus un autobus

t. cu etaj care poate transporta 
' o sută de persoane, adică de 
i trei ori mai mult decît un au- 
i tobus obișnuit.
,. In fotografie : Autobusul cu 
i etaj.

In curînd va apare la Moscova 
culegerea „Herzen în colecțiile 
străine", editată de Academia de 
Științe a U.R.ȘS. Volumul va cu
prinde peste 500 de scrisori inedite 
ale lui Aleksandr Herzen (1812- 
1870).

La cererea Academiei, Biblioteca 
națională din Paris, Muzeul brita
nic, Vniversitatea din Columbia, 
Academiile de Științe din Polonia 
și Cehoslovacia, biblioteci și mu
zee din Roma, Milano, Budapesta 
și alte orașe au expediat în 
U\R.SS . microfilme după multe 
din aceste scrisori.

Culegerea are două capitole. Pri
mul capitol cuprinde scrisorile a- 
dresate de Herzen unor corespon
denți străini, iar al doilea priete
nilor ruși, fiului și fiicei mai 
mari.

La începutul volumului sînt pu
blicate scrisorile adresate de Her
zen cunoscutului poet democrat 
german Georg Herweg, care timp 
de cîțlva ani a întreținut strînse 
legături de prietenie cu Herzen. 
In aceste scrisori, datînd din anii 
1848—1850, este amplu oglindită

viața social-politică și literar-tea- 
trală din Franța din acea perioade 
Scrisorile conțin indicații asupr 
multor planuri nerealizate ale lui 
Herzen, ca și asupra unor opere 
care nu s-au păstrat pînă în zilele 
noastre.

Scrisorile publicate în culegere, 
adresate unor participanți la miș
carea de eliberare din Italia, ar- 
duc lumină asupra unei perioade 
mai puțin studiate din biografia 
lui Herzen, și anume, primii ani 
pe care i-a petrecut la Londra în 
emigrație.

Seria de scrisori adresate fiului 
lui, Aleksandr și fiicei sale, Nata- 
Ha, constituie o cronică amănunțit a 
a vieții sale în perioada anilor 
1858—-1869 și reprezintă un mate
rial prețios pentru înțelegerea 
concepțiilor filozofice, estetice șl 
pedagogice ale scriitorului. Aceste 
scrisori conțin aprecieri asupra ce
lor mai importante evenimente so- 
cial-politice din Europa, precum și 
asupra multor opere de artă și li
teratură.

Volumul cuprinde o serie de cr 
ticole semnate de literați sovietic- 
în care sînt relatate date intere
sante privitoare la legăturile lui 
Herzen cu activiști ai mișcării na
ționale de eliberare din Cehoslova
cia, Polonia și România.

nu

la

M. R.

e elebrul entomo
log francez Jean 
Henri Fabre a 
observat că puii 
de păianjen fac 
adevărate ședin
țe de heliotera- 
pie. Aceasta l-a

condus la ideea că se hrănesc 
cu., raze de soare. Cită poezie !

Din păcate unii autori de lite
ratură științifico-fantastică — a 
căror fantezie pare a fi mai pu
țin evoluată decît instinctul 
păianjenilor — prevăd omenirii, 
un viitor alimentar trist: „omeni
rea se va hrăni cu comprimate aii. 
mentare“. E ca și cum ar spune: 
„omenirea va pieri din lipsa 
poftei de mincare“ căci nu există 
om normal care să înghită cu 
plăcere pastile. Oricum, actul 
mâncării rămîne una dintre ma
rile plăceri chiar și pentru as- 
eeți, deși nu după ei trebuie să 
judecăm omenirea, deoarece sînt 
la fel de anormali ca și cei ce 
văd în castron, principalul țel în 
viață. Abstinența ca și excesul 
sînt vicii pentru că sînt la fel de 
depărtate de cumpătare, de nor
mal, de virtute.

Dar spre deosebire de auto
rii de literatură fantastic de., 
fantastică, oamenii de știință 
caută pe alte căi cheia viitorului 
alimentar al omenirii.

Pină de curînd se credea că 
numaț celula vegetală este
stare să producă, cu ajutorul lu
minii, substanțe organice — za- 
haruri, grăsimi, proteine — ea 
fiind unica furnizoare de hrană 
primară pentru tot regnul ani
mal. Acum acest lucru este posi
bil și în afara celulei vegetale. 
Savanții dispun deja de mijloace 
care fac cu putință sinteza unor 
substanțe proteice și a unor hi- 
drați de carbon, cum este ami
donul, spre exemplu, 
amidonului 
me extrem 
xid de carbon 
pildă — oferă omenirii posibilita
tea de a și-l procura nu pe calea 
cultivării cerealelor, cu un imens 
consum de mijloace tehnice și de

muncă omenească, ci pe cale in
dustrială, prin sinteză.

Hrană sintetică ? Da ! Dar nu 
în tablete insipide și inodore ci 
sub formă de.... „mîncare ca toa
te mâncărurile".

★
M-am trezit după cîteva de

cenii. Boala de care suferisem nu 
putuse fi tratată pe vremuri, din 
lipsă de mijloace terapeutice a- 
decuate. Siguri că vor descoperi 
aceste mijloace, savanții hotărî- 
seră să recurgă la metoda con
servării prin congelare a oame
nilor în situația mea, pînă ce 
știința va putea să-i redea de
plin sănătoși societății. Acum

asemenea ce semănau cu o invo
care a bunăvoinței unor zei cu 
nume pline de poezie. Apoi ghi
dul m-a condus într-una din să
lile restaurantului. Ne-am oprit 
în dreptul unui pătrat mare de
senat pe podea, pe care era scris 
discret numărul 24379. în cuprin
sul pătratului, pardoseala se dă 
singură la o parte-, și împinsă de 
jos în sus se ridică o masă pre
văzută cu scaune rabatabile 
pneumatice și încărcată cu un 
prinz copios.

Ne-am așezat la masă. Ca să 
nu fac vreo stîngăcie, am cerce
tat mai atent conținutul farfurii
lor. Toate felurile păreau făcute

menirea s-a obișnuit de multe 
zeci de secole, dar sporindu-se 
mult valoarea nutritivă și calită
țile dietetice.

— Și de ce ați mai păstrat for
mele ? N-aș fi crezut pe vremuri 
că o lume atît de avansată ar 
putea rămîne tributară — din o- 
bișnuință — unor forme în sine.

— Iși au totuși rostul lor. 
Mâncărurile trebuie să poată fi și 
vizual deosebite unele de altele. 
Asta contribuie la formarea unor 
reflexe necesare. Și-apoi, nu cre
deți că dacă am folosi mîncarea 
numai sub forma de lichide sau 
de piureuri am ajunge la dege
nerarea unor părți anatomice im-

în

Sinteza 
materii pri-din materii pri

de ieftine — bio- 
• _ «și apă, de

Minunea înfoiierii
trandafirilor

sînt sănătos tun dar foarte de
zorientat în această lume cu to
tul nouă pentru mine. Institutul 
de reeducare psiho-socială 
încredințat unui ghid foarte 
mabil. El îmi explică toate mi
nunile acestei lumi — care 
buie să devină și a mea — fe- 
rindu-m» de șocuri nervoase prea 
violente. •

Mă aflu în primele minute ale 
noii mele vieți. La începutul pri
mei noastre plimbări, intrăm în
tr-un restaurant.

In holul imens se află instalat 
un panou împărțit în mii de pă
trate numerotate, între care une
le luminate. Ghidul alege un 
grup de cifre, scrise într-un pă
trat neluminat și apoi rostește cu 
glas tare, parcă recitind :

— 2... 4... 3... 7... 9... — apoi 
continuă:

— Rouă zorilor de mai... Soa
re al tropicelor... Suave parfu- 
muri orientale... Minunea înfo
iierii trandafirilor... — și altele

m-a 
a-

tre-

din carne și legume de forme și 
culori similare cu cele de altă
dată. într-o farfurie era o porție 
respectabilă de budincă cu nuci, 
făcută din macaroane... veritabile. 
Deși n-am fost niciodată un gur
mand, m-am bucurat că măcar, 
in acest domeniu regăseam lumea 
mea. M-am apucat să mănmc. 
Fiecare fel, se deosebea puternic 
prin aspect, gust și aromă, de 
toate celelalte. Mincam ca un lup 
flămînd. Și cu fiecare 
parcă mi se întețea pofta 
care. în cîteva zeci de 
am înghițit o cantitate 
mente neobișnuit de mare, așa 
de mare îneît îmi exprimai tea
ma de indigestie.

— Nu-ți face griji! 
mîncat se va digera 
decît o ceașcă cu supă

— Cum se poate ?!
— Se poate, pentru că tot ce-ai 

mîncat a fost preparat din sub
stanțe organice sintetice păstrîn- 
du-se numai formele eu care o-

fel nou 
de mîn- 
minute 
de ali-

Tot ce-ai 
mai ușor 
de pui.

Căutătorii
cîntecelor noi

La Kiev a fost creat un nou tip de aparat de filmat sincron 
„Ukraina". Noul aparat e înzestrat cu un obturator cu oglindă 
care permite operatorului să controleze limitele cadrelor în timpul 
funcționării. Aparatul poate fi folosit și pentru filme obișnuite și 
pentru cele pe ecran lat.

în fotografie : aparatul sincron de filmat „Ukraina*

MARȘUL FOAMEI
drumurile prăfuite care du-Pe 

ceau spre sudul Braziliei, în lungi 
convoaie de care încărcate cu tot 
ce s-a putut stringe dintr-o gos
podărie mizeră, șiruri nesfirșite de 
oameni plecau în căutare de hra
nă, de lucru. Sute de copiii sche- 
letilci se tîrau atîrnați de brațele 
vlăguite ale părinților. Noii năs- 
cuți, din cauza lipsei de lapte, 
mureau pe drum. Singura hrană 
a acestor nenorociți erau fructele 
copacilor întîlniți în cale. Ce a

portante care ar duce la schim
barea înfățișării noastre ? Ar fi 
păcat să modificăm într-atîta 
idealul omenirii despre frumosul 
fizic uman inert să fim siliți să 1 
renunțăm — pentru că nu le-am 1 
mai înțelege — Ia capodoperele 1 
artei universale. Ce părere ați 
avea despre o lume căreia Gio- 1 
conda sau Venera i s-ar părea 1 
monstruoase ? Desigur sînt și 
multe alte considerente care fac 
necesară păstrarea formelor ali
mentare vechi.

Ce semnificație a avut însă 
poezia aceea ciudată pe care ai 
recitata) la intrare ?

— O! nimic deosebit! Coman
dam automatului culinar felurile 
de mîncare pentru prînzul nos
tru. Știi, combinațiile culinare 
sînt atît de numeroase și atît de , 
diferite, îneît de mult au fost de- j 
pășite posibilitățile oricărui no
menclator culinar de pe vremuri. , 
Și pentru că simbolurile matema
tice sau literale nu spun mare 

rș

lucru sistemului nostru de refle
xe gastrice, omenirea a recurs la 
imagini poetice.

Dezvoltarea extraordinară a 
tehnicii, a producției, a societăți, 
pe drumul comunismului, a creat 
oamenilor posibilitatea materială 
și timpul necesar ca să-și cultive 
înclinația spre frumos, spre liric, 
înclinație esențial umană. Tehni
ca și arta n-au schimbat numai 
bucătăria, ci întreaga viață a oa
menilor, precum și înfățișarea 
planetei, cadrul material al vie
ții. Cînd vom pleca de aici ca 
să-ți arăt planeta, vei vedea că 
pe imensele suprafețe cultivate 
trudnic altădată cu grîu, porumb, 
sau orez, se-ntind acum nesfirși
te păduri de portocali, rodii și 
muite alte specii de fructifere 
care îmbălsămează atmosfera Pă- 
mîntului și odihnesc privirile pă- 
mînteniior. Și dacă nostalgia ata
vică ne încearcă, nu este greu să 
ne procurăm fructe, poftite întot
deauna numai din curiozitate.

★
Dar pentru că omenirea nu se 

poate hrăni organic cu perspecti
ve, cu viziuni — oricit de fonda
te ar fi pe realizările experimen
tale ale științei, va trebui să fa
cem agricultură încă o bucată 
bună de timp și încă mai bine, 
mai mult și mai intensiv decîtt au 
făcut-o oamenii vreodată pînă a- 
cum. Fără aceasta, omenirea ar 
pieri de foame în pragul erei 
fericirii și al bucuriei universale, 
la care visăm și pe care ne stră 
duim s-o făurim.

determinat acest tragic exod a sute 
de mii de oameni din nordul Bra
ziliei, amenințați să moară de 
foame ?

„Seceta e de vină! — spun au
toritățile". Dar dacă privilm mai 
îndeaproape cîteva fapte vom ve
dea că la baza situației îngrozi
toare a celor plecați în lungul 
„marș al foamei" stau cauze mai 
adinei, vizînd un regim social in

diferent față de traiul de mizerie 
al maselor largi ale populației, o 
situație economică dezastruoasă 
rezultă din dominația trustu
rilor americane. Zeci de miu de 
oameni pe întreg cuprinsul Bra
ziliei sînt fără lucru. Ce s-a pe
trecut pe șantierele naționale (în
treprinse de guvern chipurile pen
tru a da de lucru țăranilor rămași 
fără hrană), arată odată mai mult 
dezinteresul cercurilor conducătoa
re pentru soarta flămînzilor. Din 
luna septembrie pe aceste șantiere 
salariile n-au mai fost plătite.

In Caninde — din nordul Bra
ziliei — 4000 de șomeri disperați 
au luat cu asalt magazinele ali
mentare, birourile administrației 
de stat. Primarul orașului, speriat, 
a cerut... întăriri polițienești, tele- 
fonînd personal președintelui sta
tului. Mii de țărani înfometați au 
invadat pur și simplu orașul Qui- 
aba din statul Ceara, căutînd de 
mîncare. Inchipuiți-vă 8.000 de 
oameni slabi ca niște umbre în- 
ghesuindu-se ca sardelele pe du
șumelele unui spital din capitala 
statului Fortaleza, care are o ca
pacitate de 600 de locuri doar. In 
ochii lor ieșiți din orbite, tremură 
speranța că medicii vor putea pune

capăt suferințelor. La Patos, 
rectorul serviciului asistenței 
blice a fugit din oraș de teama 
populației disperate. In alte locuri 
s-au semnalat adevărate răscoale, 
soldate cu răniți. „...Alimentele tri
mise de guvern pentru a fi dis
tribuite celor nevoiași sînt foarte 
adesea îndreptate spre cu totul 
altă destinație; cei sărmani pri
mesc doar puținul rămas după ce 
politicienii veroși s-au înfruptat din 
plin..." recunoaște fără scrupule 
agenția „United Press".

Să vedem ce-i aștepta pe cei 
care — după tragifcul exod — reu
șeau să ajungă pe „pămînturile 
făgăduinței". Marii plantatori din 
regiunile mai fertile, profitind de 
situație, au scăzut la minimum 
salariile muncitorilor agricoli. In 
Sao Paulo,, carnea a ajuns la pre
țuri inaccesibile pentru pungile 
modeste. Iată un bun prilej de îm
bogățire pentru negustorii de car
ne... Și proprietarii mijloacelor de 
transport — mult căutate în ase
menea împrejurări — și-au scum
pit tarifurile. întotdeauna unde-s 
cadavre, ies șacalii...

Acum, în cîteva părți ale Bra
ziliei au căzut ploi torențiale, pus- 
tiind regiuni întregi, făcînd alte 
zeci de vittime, lăsînd fără adă
post mii de oameni. Dar calami
tățile naturale, singure, nu aduc 
mizeria unui popor. Ele nu fac 
altceva decît să răscolească, să 
împingă la suprafață — asemenea 
unei furtuni pe mare — contradic
țiile care zdruncină regimurile so
ciale din țările Americij Latine.

S. VOINESCU

di- 
pu-

Grupul entuziast din care fă
ceam parte nu era mare. Eram trei 
studenți — Sanda Golopența, anul 
III, Radu Răutu și eu din anul 
II — un muzicolog, un inginer 
tînăr cu magnetofonul și conducă
torul grupului nostru, tov. Mihai 
Pop, director științific al Institu
tului de Folklor. Locul spre care 
plecam ? Gorjul Olteniei. Scopul ? 
Cercetarea folclorului din satele 
și din unele centre muncitorești 
din acest bazin petrolifer și carbo
nifer.

Pentru noi, ca studenți care stu
diem teoretic în facultate folclo
rul patriei noastre, o întîlnire di- 
rectă cu creatorii și continuatorii 
acestui uriaș tezaur ne apărea 
foarte importantă și, ca să fim sin
ceri, ne umplea de emoție.

Stînd de vorbă aproape o lună 
de zile cu zeci de oameni, străbă-i 
tind multe sate ca Peștera, Bilteni, 
Rovinari, Țicleni, Cocorveni, Valea 
cu Apă și altele am descoperit for
mele noi ale folclorului, faptul ca 
oamenii nu mai pun în cântecele 
lor ielele și vrăjite, teama oarbă 
față de natură, ci încrederea în 
forțele lor, optimism și încredere 
în viitor, cîntă realizările uriașe 
ale regimului demoorat-popular, 
care se ridică sub ochii lor. O 
singură strofă dintr-un cîntec cu
les pe aceste locuri e pe deplin 
semnificativi.

„Dacă vrei maică să vii 
La Peștera de pe Jii 
Ca acolo frumos nu-i. 
Că sînt sonde mindre, frate, 
Sonde multe și bogate. 
Fîlfiie biruitor 
Drapelul fruntașilor".

O altă descoperire a noastră, 
care ne-a bucurat, a fost aceea că 
mulți dintre creatorii de azi ai 
folclorului, dintre cei care conti
nuă tradițiile progresiste ale ve
chiului folclor sînt tinerii. In > 
pertoriul brigăzilor artistice de li
citație ale tinerilor, textele și cân
tecele au o formă folclorică, au 
humorul, sarcasmul și tilcul sănă
tos al vechilor cintecele ale po
porului.

Grupul nostru folcloristic a avut 
în prima sa călătorie în Gorj un 
bilanț bogat: 776 piese folcloristice 
culese, discuții cu 120 de localnici, 
fișe de repertoriu, de observații, 
descrieri ale obiceiurilor locale 
etc.

In vara anului acesta grupul nos
tru va face o nouă călătorie prin 
satele Olteniei.

COSTEL CIRSTOIU 
student, anul II Facultatea 

de filologie București

P. CONSTANTINESCU
*

Proiectul unuia din viitoarele cartiere ale Budapestei
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Agitația poliacă concreta - 
dă întotdeauna roade

Tn ultimul trimestru al anului 
trecut întreprinderea Metalurgică 
Bănățeană din Timișoara avea de 
livrat un nou produs: autopompe 
cisterne cu cabine pentru servanți, 
un produs complicat ou multe re
pere pentru executarea căruia tre
buiau învinse destule greutăți. 
De livrarea acestui produs depin
dea în ultimă instanță îndeplini
rea planului de producție. De fapt 
nu întreaga întreprindere era în
cadrată în această bătălie, ci nu
mai lăcătușii. Conducerea între
prinderii, organizația de partid, a 
făcut apel la muncitorii secției lă- 
cătușerie să nu precupețească nici 
un efort pînă cînd comanda nu 
va fi terminată. ,

In această secție, 80 la sută 
din muncitori sînt tineri. Organi
zația de secție U.T.M., s-a sim
țit în primul rînd mobilizată să 
răspundă la apelul organizației 
de partid și al direcțiunii. Cu 
ajutorul comitetului U.T.M. s-a 
organizat o vie muncă politică 
printre tineri pentru lămurirea sar
cinilor ce le revin precum și a 
răspunderii pe care o au față de 
îndeplinirea planului de producție. 
Membrii comitetului și biroului de 
secție U.T.M., cei mai buni ute
miști s-au transformat în agita
tori activi care mobilizau tinere
tul să învingă greutățile, să-și în
deplinească la timp și în bune 
condiții sarcinile.

S-au făcut lozinci mobilizatoare, 
fruntașii secției au fost popu
larizați la gazeta de perete, la 
stația de radioamplificare. Rezul
tatele au fost cele așteptate: co
manda a fost terminată la timp, 
planul de producție a fost înde
plinit. Acesta nu e singurul exem
plu care să demonstreze modul 
îa care organizația U.T.M. mobi
lizează utemiștii la îndeplini
rea obiectivelor economice con
crete ale întreprinderii. împle
tind strîns întreaga activitate cu 
sarcinile de producție concrete 
ale întreprinderii, organizația de 
bază U.T.M. de Ia I.M.B.-Timi
șoara desfășoară o intensă și 
eficace agitație politică de masă 
printre tineri în vederea îndepli
nirii sarcinilor de producție.

Așa de pildă, la turnătorie fe
roase, agitația politică a fost 
orientată în principal spre redu
cerea rebuturilor la turnare sub 
limita admisă. In jurul acestei 
sarcini militează agitatorii, 
drumați îndeaproape de 
ganizația de partid. De 
menea au fost folosite 
zeta de perete, lozincile, brigada 
artistică de agitație, stația de 
radioamplificare etc. La sec-

ția strungărie există încă un nu
măr de lucrători tineri cu un ni
vel scăzut de calificare, ceea ce 
desigur se răsfrînge asupra piese
lor lucrate. Aici munca politică 
este îndreptată pe de o parte pen
tru antrenarea tinerilor strungari 
cu o înaltă calificare 
de ajutorare a 
urmă, iar pe de 
tru a-i mobiliza 
slabă pregătire 
cursurile de minim tehnic, la un

în munca 
celor rămași în 
altă parte pen- 

pe cei cu o mai 
profesională la

Din experiența 
Comitetului U.T.M. 

de la I.M.B.-Titnișoara 
in organizarea muncii 

politice de masă

în- 
or- 

ase- 
g.a-

efort în plus pentru însușirea unor 
cunoștințe tehnice avansate. Pen
tru aceasta se organizează con
vorbiri ale agitatorilor utemiști 
cu tinerii, strungarii fruntași fac 
demonstrații practice, se organi
zează consfătuiri speciale ale 
brigăzilor utemiste de producție 
etc.

îndrumată de organizația de 
partid, organizația U.T.M. se ma
nifestă în fiecare moment ca un 
ajutor prețios al conducerii între
prinderii în vederea îndeplinirii 
sarcinilor sale economice. Acest 
lucru a ieșit cu putere în evidență 
și cu prilejul discutării în între
prindere a sarcinilor de plan pe 
anul 1959, sarcini care au fost 
mărite cu 28 la sută față de anul 
trecut. In aceste discuții utemiștii 
au venit cu multe și prețioase pro
puneri.

Astfel, inginerul utemist Vic
tor Galamboș, a propus confecțio
narea unei macarale pentru scoa
terea creuzetelor din cuptoare 
(operație care se făcea pînă acum 

manual), utemistul Petre Călina, a 
propus confecționarea unor su
porți speciali pentru uscarea mie
zurilor meniți să reducă rebutu
rilor de turnare etc.

Această participare fructuoasă 
a tinerilor la dezbaterile pe mar
ginea sarcinilor de producție pe 
anul în curs, a fost posibilă da
torită grijii cu care comitetul 
U.T.M. a făcut cunoscute tineri
lor documentele plenarei din 26-28 
noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R. 
Expunerea tovarășului Gheorghe

Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a fost citită în adunări generale 
pe secții și pe brigăzi. Agita
torii utemiști au desfășurat o in
tensă muncă politică printre ti
neri în scopul de a-i mobiliza la 
îndeplinirea sarcinilor izvorîte din 
aceste documente. Studierea pro
fundă a acestei expuneri, cunoaș
terea sarcinilor pe care partidul 
le pune în fața poporului nostru, 
muncitor în vederea dezvoltării 
economiei naționale au stimulat 
inițiativa tineretului, au dus la 
creșterea simțului său de răspun
dere.

In proiectele de viitor ale comi
tetului U.T.M. cu privire la des
fășurarea muncii politice de masă 
o atenție deosebită va fi dată în 
primul rînd mobilizării tinerilor 
muncitori de la turnătorie pentru 
folosirea unor metode moderne de 
turnare. De asemenea printr-o 
temeinică agitație politică de 
masă se va susține munca de ri
dicare a calificări profesionale a 
tinerilor muncitori din întreprin
deri. In scopul îndeplinirii ace
stor proiecte ale comitetului 
U.T.M. vor fi folosite și pe viitor 
toate formele de agitație politică 
care stau la îndemîna și în 
special munca vie, de la om la 
om pe care o va desfășura co
lectivul de agitatori utemiști.

M. VIDRAȘCU

Pregătiri în vederea sărbătoririi 
Centenarului Unirii Țârilor Romîne

In Capitală
întreaga țară se pregătește să 

sărbătorească Centenarul Unirii 
Țărilor Romîne

In Capitală aniversarea acestei 
date memorabile în istoria patriei 
noastre va fi sărbătorită festiv. 
In dimineața zilei de 24 ianuarie, 
în Piața 28 Martie, va avea loc 
o festivitate cu care prilej ace
stei piețe i se va atribui denumi
rea de „Piața Unirii". In după- 
amiaza aceleiași zile, în Piața 
Unirii și în Piața Republicii vor 
avea loc serbări populare. 'Marile 
ansambluri din Capitală și echipe 
artistice de amatori vor prezenta 
spectacole, dansuri populare și 
cîntece patriotice. Se va cînta și 
juca „Hora Unirii". Seara vor 
avea loc jocuri de artificii.

Teatrele din Capitală vor pre
zenta în ziua de 24 ianuarie pro
grame consacrate acestei mari 
sărbători. Teatrul Tineretului va 
prezenta în premieră piesa „Po
vestea Unirii" de Tudor Șoimaru, 
Teatrul Municipal va organiza un 
recital de poezii, iar Teatrul 
Nottara va prezenta piesa într-un 
act „Cuza Vodă" de Mihail Da- 
vidoglu. In ziua de 24 ianua
rie Sfatul Popular al Capitalei și 
sfaturile populare raionale din 
Capitală se vor întruni în sesiuni 
festive la care vor fi invitați nu
meroși oameni ai 
cinstea ........ ‘
Unirii, în 
Academia R. P. Romîne și Insti
tutul de istorie al Academiei R. P. 
Romîne vor ține sesiuni științifi
ce festive.

Tot în ziua de 24 ianuarie, pen
tru a cinsti memoria unor oameni 
de stat, poeți și scriitori, luptă
tori pentru Unire, se vor depune 
coroane de flori la monumentele 
lui Mihail Kogălniceanu, C. A. 
Rosetti și Vasile Alecsandri.

Pe locurile și clădirile legate 
de evenimentele Unirii se vor a- 
șeza plăci comemorative.

In țară
numeroase localități din țară

muncii. în
sărbătorii Centenarului 

ziua de 20 ianuarie

In
continuă de asemenea pregătirile 
în vederea sărbătoririi actului isto
ric de la 24 ianuarie 1859. In ora
șul Focșani unde a fost semnat ac
tul Unirii și la Galați unde a 
trăit mai mult timp domnitorul 
Al. I. Cuza se vor deschide expo
ziții jubiliare. în orașul Galati se 
va ridica un bust al lui Al. I. 
Cuza. Instituțiile de artă din ora
șele Galați, Brăila și Focșani și 
cele aproape 600 de formații artis
tice de amator; din regiune se pre
gătesc pentru serbările populare ce 
vor avea loc cu prilejul aniversării 
Unirii Țărilor Romîne.

★
In regiunea Suceava, la muzeele 

din Fălticeni și Doroho; vor fi 
deschise expoziții consacrate ani
versării Unirii Țărilor Romîne 
care vor deveni apoi secții perma
nente ale acestor muzea

★
In regiunea Craiova vor fi or

ganizate serbări populare la Cra
iova, Tr. Severin și Tg. Jiu. Tot la 
Craiova se va inaugura o expozi
ție cu tema „Unirea Țărilor Ro- 
raîne" și va avea loc o sesiune de 
comunicări științifice a filialei So
cietății de științe istorice și filo
logice consacrată acestui impor
tant eiveniment din viața poporu
lui nostru.

A 13-a aniversare 
a proclamării R. P. Albania

Clădirea Facul

tății de științe 

economice din 

Tirana

TELEGRAMA

Se împlinesc astăzi 13 ani de cînd reprezentanții poporului 
albanez, reuniți în Adunarea Constituantă, au proclamat Alba
nia republică populară. Acest act istoric a consfințit victoria 
luptei eroice a clasei muncitoare, a întregului popor albanez 
sub conducerea Partidului Muncii, împotriva cotropitorilor

Noi avantaje acordate 
cultivatorilor de floarea 
soarelui — soiul „Vniimk“

Condițiile prielnice din nume
roase regiuni ale țării, sprijinul a- 
cordat de stat și experiența dobîn- 
dită de cultivatori, au făcut ca 
suprafețele cultivate cu floarea- 
soarelui să crească an de an a- 
jungînd în 1958 la 352.000 ha față 
de 66.800 ha în anul 1938.

In acest an trebuie să se ob
țină o producție de cel puțin 
450.000 tone sămînță de floarea- 
soarelui, cantitate care, în anul 
1960, va asigura din producția 
proprie întregul consum de ulei. 
Paralel cu extinderea culturii de 
floarea-soarelui pe o suprafață de 
500.000 ha se vor lua măsuri pen
tru sporirea recoltei la hectar. E- 
xistă condițiile pentru a se obține 
în medie cel puțin 1.200—1.300 kg 
la hectar. Prin grija statului s-a 
asigurat pentru acest an întreaga 
cantitate de sămînță din soiul 
„Vniimk", soi productiv și cu un 
procent ridicat de ulei. Gospodă
riile agricole de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare au fost în
zestrate cu noi tractoare și ma
șini agricole necesare mecanizării 
lucrărilor la această cultură. Prin 
dezvoltarea sectorului agricol coo
peratist se vor putea însămînța 
suprafețe mari în condițiile unei 
agrotehnici superioare. Totodată, 
se vor iriga cel puțin 4.500 ha. 
Toate suprafețele destinate acestei 
culturi vor fi însămînțate în tere
nurile arate adînc în toamna a- 
nului trecut

Recent, printr-o hotărîre a Con
siliului de Miniștri au fost acor
date noi avantaje cultivatorilor de 
floarea-soarelui — soiul „Vniimk". 
Unitățile agricole cooperatiste pri
mesc la prețurile de bază sporuri 
mai mari de preț decît în anii tre- 
cuți, în funcție de cantitatea con
tractată și predată. Hotărîrea pre
vede că sporurile de preț se a- 
cordă în acest an începînd de la 
4 tone semințe de floarea soarelui 
contractată față de 8 tone cît era 
prevăzut pînă acum. Aceasta avan
tajează și unitățile agricole coo
peratiste care dețin suprafețe mai 
mici de terenuri. Cultivatorii vor 
primi, de asemenea, cantități spo
rite de ulei.

Sînt, de asemenea, prevăzute 
noi avantaje și pentru cultivatorii 
care se asociază în cadrul coope
rativelor sătești și predau în co
mun semințe de floarea-soarelui 
din soiul „Vniimk".

Pentru a se extinde în cultură 
soiul de floarea-soarelui „Vniimk" 
cultivatorii pot schimba prin orga
nele contractante „Recolta" și 
prin cooperația de consum semin
țele obișnuite cu semințe din acest 
soi, kilogram per kilogram. De a- 
semenea, unitățile care nu au să- 
mînță pentru schimb primesc sub 
formă de împrumut semințe din 
soiul „Vniimk" pe care le vor res
titui din recoltă.

de încălțăminte „Flacăra Ro- 
Mihăilescu Ștefan, Gherghina 
Rada și Băran Viorica discu-

La secția marochinărie a fabricii 
șie“ din București, tinerii utemiști 
Constantin, Buciu Lucia, Gheorghe 
tind despre noile modele de poș ete de damă, confecționate din ma
terial plastic, ce au fost create pentru anul 1959.

{ GH. PASCU - Gradea.
I* Instrucțiunile Ministerului 
I • Invățămîntului și Culturii pre- 
I* văd că absolvenții școlilor me- 
V dii (cu exament de maturitate) 
I ’ care funcționează ca învățători 
v de cel puțin trei ani la cate- 
I dră, pot da examene de dife- 
•1 rență la școlile pedagogice.
' Înscrierea la examene se face 
I prin secțiile raionale și orășe- 
I nești de învățămînt și cultură 
vale sfaturilor populare.

<[ GHEORGHE
I tești Constanța.
1 tn regiunea 
I cresc mai multe
1 de oi. Atenția
1 îndreptată, însă, spre îmbuna- v 
* tățirea continuă a raselor, in < 
? regiunea Constanța sînt nuclee < 
'destul de dezvoltate de oi cu* 

. lină fină și semifină ca merino- • 
' sul de Palas și Țigaie. Pentru '1 

înmulțirea acestor rase trebuie * 
. să folosim reproducători de rasă • 
! care sînt repartizați sfaturilor ' 
, populare și unităților agricole 1 
( socialiste. Acum, în perioada 1 
de iarnă, trebuie să acordăm o 1 

<’atenție deosebită hranei oilor*' 
' ’ gestante și fătărilor, pentru a I 
1' obține miei viguroși, bine dez- I 
' vollați. I
1 Cînd încep să fete, oile (îm-* 
1 preună cu mieii nou născuți) • 
1 trebuie ținuți în adăposturi căi- *

. duroase, curate și supravegheate , 
, i în permanență. ,i

de sud a țării J 
rase și varietăți < 
noastră trebuie f

Hîr-

de
care

MARIN ANGELESCU: 
lău — regiunea Iași.

Gravitația este puterea 
atracție a pămîntului,
face ea toate corpurile să aibă (i 
o greutate, datorită căreia ele (' 
tind să cadă spre centrul lui. ' 
Ea este mai mare la poli, unde , >

♦

distanța pînă la centrul pămîn- 
tului este mai mică, ți mai 
mică la ecuator, unde distanța 
pînă la centrul pămîntului este 
mai mare. Au avut dreptate co
legii tăi : corpurile de același 
fel și mărime sînt mai grele la 
poli decît la ecuator.

PETRIU - Fe-

★
In curînd în orașul Ploeștj se 

va deschide o expoziție cu docu
mente din tigipul Unirii. In zilele 
premergătoare datei de 24 ianua
rie, la Palatul Culturi; și la cămi
nele culturale din Ploești vor avea 
loc conferințe cu teme ca : „Rolul 
maselor în înfăptuirea actului is
toric de la 24 ianuarie", „Cum sei 
reflectă actul istoric al Unirii în 
literatura noastră" și altele. La 
căminele culturale și ]a bibliotecile 
sătești se vor organiza de aseme
nea conferințe despre actul istoric 
de la 24 ianuarie 1859, seri litera
re, recenzii etic. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
București

In numele poporului și al meu 
personal, doresc să exprim since
re mulțumiri pentru bunele urări 
și felicitările Excelenței Voastre 
trimise cu prilejul celei de-a 11-a 
aniversări a independenței noastre.

U WIN MAUNG
Președinte al Uniunii Birmane-V

într-un.a din secțiile Institutului de proiectări Minere din București
în fotografie: tinerii Bucesvschi Corpia, Chesa Ioana, Ve lisarutu Cristu și Poduraru Nico- 

lae lucrind la noi proiecte. Foto: N. STELORIAN

Viața actorului și mesajul
nou al scenei noastre

sâ constituie un tot
Ieșind de la teatru, spectatorul 

rămîne încă multă vreme sub im
presia scenei păstrînd în inimă o 
caldă recunoștință pentru jocul 
artiștilor care l-au făcut să ridă 
sau să plîngă, să se revolte sau 
să se entuziasmeze ajutîndu-1 în- 
tr-un cuvînt să devină mai bun și 
mai avîntat în realizarea propriu
lui ideal. In memoria spectatoru
lui personajele create pe scenă 
rămîn deobicei legate de artistul 
care le-a dat viață. Dar cît de 
trist e sentimentul pe care îl în
cearcă același spectator atunci 
cînd află că unul dintre actori l-a 
mințit, că unul dintre acele 
chipuri frumoase de pe scenă as
cunde un ipocrit. Pentru că — așa 
cum spunea nu de mult într-unul 
din articolele apărute pe această 
temă artistul poporului Costache 
Antoniu — spectatorul este sensi
bil. el simte minciuna și ipocrizia. 
Spectatorii noi — masele de oa
meni ai muncii — vin la spectacol 
nu să asiste la jocul unui meșter 
care repetă frumos cuvintele scrise 
de altul, ci cu dorința sinceră să-l 
creadă din plin pe actor ca 
om convins de idealul pe 
propagă. Iată de ce teatrul 
list cere slujitorilor săi ca 
chipînd și militînd pentru

Romeo Hoffman și Simion Ștef 
tineri balerini cărora colectivul 
teatrului le-a încredințat deseori 
roluri însemnate duceau în afara 
teatrului o viață imorală, murda
ră. Acești indivizi au ajuns pînă 
acolo încît să se dedea, în viața 
lor particulară, la practicarea unor 
vicii dintre cele mai degradante. 
Profitînd de stima spectatorilor ei 
încercau să atragă în mod perfid 
din rîndurile admiratorilor jocului 
lor de pe scenă pe unii tineri îna- 
poiați la acțiuni de-a dreptul ani
malice. Teatrul socialist nu poate 
tolera în rîndurile sale asemenea 
elemente descompuse de vicioasa 
morală burgheză. Josniciile acestor

și-a făcut o îndelungată ucenicie. 
In comportarea sa el manifestă de
seori ieșiri necuviincioase practi
ced un vocabular pornografic și 
jignind prin atitudinea sa nese
rioasă tovarășele de muncă. Ce 
exemplu poate fi acest artist în fața 
tinerilor cu care lucrează î

Ceea ce ne doare mai mult e fap
tul că în timp ce în teatrul nostru 
se duce o luptă intensă pentru o e- 
ducație comunistă a tinerilor actori, 
prin comportarea sa, acest artist 
înveninează atmosfera colectivu
lui, o otrăvește, pune piedici muncii 
noastre. Nu aduce oare această 
contradicție dintre vorbă și faptă 
manifestată în viața de pe scenă

unic
largi

pe un 
care-1 
socia- 
intru- 

. _ _ , --------  r------ înalțe
calități morale să-și însușească ei 
înșiși în viață asemenea calități. 
Vilața plină de muncă și creație 
a majorității artiștilor din patria 
noastră dovedește că artiștii de 
azi, educați de partid, răspund cu 
cinste acestei cerințe.

La Teatrul de Operetă din Ca
pitală s-au strecurat însă și unele 
elemente care contrazic în mod 
dezgustător și fără rușine ideile 
pentru care militau pe scenă, adu- 

ț cînd amilnte prin modul de com
portare din afara scenei de des- 
frîul, depravarea din lumea tea
trului burghez, Dumitru Cambur,

I

pseudo artiști au trezit o puternică 
indignare în rîndurile colectivu
lui nostru. Ei au fost înlăturați 
din teatru. E o măsură îndreptă
țită, însă socotim că ea nu re
zolvă totul. Printre artiștii din 
teatrul nostru se mai găsesc unii 
care manifestă în viața lor de 
toate zilele influențe ale moralei 
burgheze. Firește, nu poate fi vor
ba aici de manifestări asemănă
toare cu cele arătate mai sus. Ele 
sînt totuși nu numai urîte dar și 
dăunătoare pentru activitatea tea
trului. Ne referim, de exemplu, la 
tovarășul Bimbo Mărculescu. 
Bimbo Mărculescu e un artist 
ca.re se bucură de simpatia publi
cului și e apreciat de conducerea 
teatrului nostru ca actor talentat. 
Trebuie să spunem însă că nici 
pînă acum el nu a lichidat cu une
le apucături urîte însușite de la 
teatrul burghez de revistă în care

că pe scenă pentru masele
ale poporului întruchipînd chipul 
moral, social și politic al omului 
nou căruia fiecare spectator tre
buie să năzuiască să-i semene în 
propria lui viață. Cu atît mai 
mult e necesar ca artistul 
să fie pătruns mai întîi el însuși 
de aceste idei, să fie în viață un 
om cu o înaltă ținută morală. 
Dacă nu e așa atunci creația sa 
nu va putea avea nici o forță de 
convingere. Rămîn pe de-a între
gul valoroase cuvintele lui Bielin- 
schi care scria că, pentru a crea 
trebuie ,,să fii cetățean, fiu al so
cietății și al epocii în care trăiești, 
să-ți însușești interesele acestei 
societăți, să contopești tendințele 
tale cu tendințele ei. Pentru a- 
ceasta e nevoie de un simț al ade
vărului practic și sănătos care nu 
desparte convingerile de fapte, o- 
pera de viață". Manifestările in
fluenței moralei burgheze în com
portarea unor artiști dezvăluie clar 
lipsa colectivului nostru, a organi
zației U.T.M. în educația comunis
tă a tinerilor artiști. Organizația 
U.T.M. nu s-a preocupat cu răs
pundere și intransigență pentru 
călirea ideologică a fiecărui tînăr 
actor, cîntăreț sau balerin, pentru 
îndrumarea comportării sate pe un 
drum valoros și demn în toate 
împrejurările vieții.

In viitor însă colectivul Teatru
lui de Operetă e hotărît să ducă 
o luptă necruțătoare împotriva 
oricăror apucături străine moralei 
comuniste care se mai manifestă 
în viața unor artiști, răspunzînd 
prin aceasta în primul rînd cerin
țelor maselor de spectatori.

EUGENIA LIVADARU 
secretara comitetului U.T.M 

ȘTEFAN ȚUICĂ 
balerin

GHEORGHE PUFULETE 
regizor

și vilața din afara scenei a Iui 
Blmbo Mărculescu a fățărnicie? 
Ori cită stimă am avea pentru a- 
cest artist trebuie să-i arătăm 
clar că nimic nu poate fi mai dez
gustător decît a transforma arta 
intr-un joc mincinos și meschin. 
Amintim aceasta și balerinei Lan- 
setta Popp care manifestă fără ru
șine în viața ei de toate zilele o 
comportare cu totul străină eticii 
artistului de tip nou. Lansetta 
Popp are și „darul" de a întreține 
în jurul ei o atmosferă de birfă și 
mahalagism, atmosferă care aduce 
serioase piedici în sudarea colecti
vului și buna realizare a specta
colelor.

Asemenea atitudini reflectă în 
primul rînd lipsa de răspundere a 
acestor artiști față de sarcina pe 
care o au ei în opera de educație 
a maselor. Ei trebuie să înțeleagă 
că artiștii din patria noastră joa- Teatrul de Operetă din București

străini și asupritorilor autohtoni.
Poporul albanez, care pînă la eliberare a îndurat jugul crun

tei exploatări, a devenit stăpîn pentru totdeauna pe destinele 
patriei, pornind cu elan pe drumul făuririi unei vieți fericite.

în cei 13 ani de republică populară poporul albanez a obțp 
nut, sub conducerea Partidului Muncii, cu ajutorul Uniunii So-: 
vietice și al țărilor de democrație populară, mari victorii în 
construcția socialistă.

Poporul și tineretul romîn care se bucură din inimă de suc
cesele strălucite obținute de poporul frate albanez în lupta pen-* 
tru pace, pentru făurirea vieții noi, îl felicită cu prilejul marii 
sale sărbători, urîndu-i victorii tot mai importante în munca și 
lupta sa pentru construirea socialismului în Republica Populară 
Albania.

Din realizările 
poporului frate albanez

• Planul global al producției 
industriale pe anul 1958 a fost în
deplinit în proporție de 102%, de- 
pășindu-se cu 2O°/o nivelul anului 
1957.
• în 1958 : numărul cooperati- 

velor agricole de producție a cres
cut la aproximativ 2,000. Ele dis
pun de 284,2 mii ha. pămînt a- 
rabil, ceea ce reprezintă 76,2% 
din întreaga suprafață ara
bilă a țării. Mecanizarea lucrări
lor agricole a sporit în compara
ție cu anul 1957 qu 36%.

© Anul trecut a fost dată în 
exploatare hidrocentrala „Karl 
Marx“, au continuat lucrările pen
tru construirea unei fabrici de 
înnobilare a minereului de cupru 
la Kurbanesh, ș.a.

• Venitul național al R. P. Al
bania a crescut în 1958 cu 15^/^ 
în comparație cu anul pre
cedent, iar salariul real al mun
citorilor și funcționarilor cu 6 la 
sută. în același timp a sporit ca
pacitatea de cumpărare a popu
lației.

• Conform prevederilor, în 
1959 producția globală a întregii 
industrii va depăși cu 17°/o nivelul 
anului 1958. Valoarea întregii pro
ducții agricole va spori cu 26°/o.

• Planul de construcție pe anul 
1959 depășește cu 28°/o pe cel al 
anului trecut. Printre construcțiile 
ce vor fi întreprinse se numără : 
54 de întreprinderi industriale 
dintre care 36 vor fi diate în fo
losință chiar în cursul anului. 
Anul acesta vor continua lucrări
le la hidrocentralele de la Bistri

ța și de la Skopet, fabrica de ci
ment de la Vlora, fabrica de înno* 
bilare a cuprului de la Kurba
nesh, fabrici de cărămizi, de pa
nificație și combinatul alimentar 
de la Tirana, 13 fabrici de vinifi- 
cație, trei mari întreprinderi frigo- 
tehnice, linii de înaltă tensiune 
etc.

• în anul 1959, fondurile alo
cate construirii de școli, creșe și 
spitale cresc cu 26% în compara
ție cu anul 1958 ți iioz.fi construite 
drumuri noi, vor fi asfaltate mât 
multe șosele etc.

Sosirea ministrului 
Argentinei in R. P. 

Romînâ
La 10 ianuarie a sosit la Bucu

rești noul trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Repu
blicii Argentina în Republica 
Populară Romînă, domnul Ernesto 
Roque Piaggio.

La sosirea în Gara de Nord, dom
nul E. R. Piaggio a fost întîmpi- 
nat de directorul ad-interim al 
protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe, N. Șerban.

A fost de față dr. Jose Medoro 
Delfino, însărcinatul cu afacer; ad- 
interim al Argentinei la Bucu
rești.

Aloî... ați greșit numărul 1 — 
PATRIA. BUCUREȘTI, GH. DOJA; 
Legea mării - REPUBLICA, I C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE: Misterul castelului pără
sit - VICTORIA. MIORIȚA; Melba
— MAGHERU; Vraja dragostei — 
V. ALECSANDRI. LUMINA. VASI
LE ROAITA, ALEX. SAHIA; Călă
torie peste trei mări — CENTRAL, 
1 MAI ; Romanța periferiei — 13 
SEPTEMBRIE, 8 MARTIE ; Ispră
vile cârlionțatului - MAXIM 
GORKI ; Program de tilrne docu
mentare ș* de desene animate — 
TIMPURI NOI. ALEX. POPOV; 
Sa întîmplat la Penkov — TINE
RETULUI, 8 MAI ; Don Giovanni
— GRIVIȚA; Idolul de sare — 
CULTURAL, AUREL VLAICU; Se-

renada mexicană — C. DAVID;' 
Zile de dragoste — FLACĂRA; 
Anul 1918 - ARTA; Un nou nu
măr de atracție — MUNCA ; Fata 
cu chitara - 23 AUGUST. LIBER
TĂȚII. B DELAVRANCEA ; Vră
jitoarele din Salem - DONCA 
SI.MO; Cîirie'e grănicerului — 
POPULAR ; Bravul solda* Svejk 
- ILIE PINT1LIE; Pe Donul li
niștit (seria II a) — M. EMINES* 
CU. G BACOVIA; Pasagerul clan
destin - N BALCESCU ; Ulis* - 
G. COȘBUC ; Pe Donul liniștit 
(seria Ill a) - OLGA BANCIC; 
Trapez - DRUMUL SERII ; Arti
colul 420 - 16 FEBRUARIE ; ini
mă de oțel - 30 DECEMBRIE; 
Tosca - CLUBUL BOLESLAW 
BIERUT.

I In curînd pe ecraneis Capitalei *■
* 0 PRODUCȚIE A STUDIOUiULOfc „tENFILM"1

ALEXEI BATALOV 
Inna Makarova

P. Konstantinov
I. Medvedev

B. Vinogradova
T. Mansurova 
Boris Cirkov

I. Gherman 
I. Heifiț 
1. Heifiț

V. Pușkov

Scenariu :

Regia :
Muzica :

Imaginea • N. Maghid 
L. Sokolski
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O propunere sovietica 
de mare însemnătate 

pentru apărarea și consolidarea 
păcii în lume

Racheta cosmică l
sovietică continuă 

să stlrnească 
admirație

„Cea mai mare realizare 
a secolului XX“

Vizita lui A. 1. Mikoian în Statele Unite

Primirea caldă făcută 
de muncitorii din Detroit

Proiectul sovietic al Tratatului de pace cu Germania
(Urmare din pag. l-a)

toate țările, Germania se va că
lăuzi după aceleași principii".

Articolul 5 al proiectului de Tra
tat obligă Germania „să nu intre 
în nilci un fel de alianțe militare 
îndreptate împotriva -vreunei pu
teri participante la prezentul Tra
tat, și nici să nu participe Ia a- 
lianțe militare din care nu fac par
te toate cele patru puteri, aliate 
principale ale coaliției antihitleris
te — U.R.S.S., S.U.A., Regatul 
Unit și Franța".

Odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului, Germania — R. D. 
Germană și R. F. Germană — „va 
fi considerată eliberată de obliga
țiile legate de calitatea de mem
bră respectiv în organizațiile Tra
tatului de la Varșovia, Uniunii 
nord-atlantice și Uniunii Europei 
occidentale".

In virtutea articolului 8, fron
tierele Germaniei vor fi cele exis
tente la data de 1 ianuarie 1959. 
Frontierele Germaniei sînt indicate 
pe harta anexată la Tratat. Pînă 
la unificarea Germaniei într-un 
stat unic, teritoriile R. D. Germa
ne și R. F. Germane se delimi
tează de-a lungul lilniei existente 
la 1 ianuarie 1959, așa cum se 
arată pe harta anexată la Tratat.

In articolul 9 se spune :
„In conformitate cu acordul de 

la Potsdam din anul 1945:
a) Germania renunță Ia toate 

drepturile, temeiurile juridice și 
pretențiile asupra fostelor teritorii 
germane la Est de linia care tre
ce de la Marea Baltică, ceva mai 
la vest de Swinemunde, și de aco
lo de-a lungul fluviului Oder pînă 
la confluența cu rîul Neisse occi
dental și de-a lungul rîului Neisse 
occidental pînă la frontiera ceho
slovacă, inclusiv teritoriul fostei 
Prusii Orientale, precum și asupra 
teritoriului fostului oraș Danzig, 
care a trecut sub suveranitatea Re
publicii Populare Polone, suvera
nitate pe care Germania o recu
noaște.

bj Germania renunță la toate 
drepturile, temeiurile juridice și 
pretențiile asupra fostului oraș 
Konigsberg și asupra regiunii din 
jurul acestuia, care au trecut sub 
suveranitatea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, suveranitate 
pe care Germania o recunoaște".

Potrilvit articolelor 10 și 11, Ger- 
miKWa recunoaște ca nul acordul 
de la Miinchen și declară că va 
recunoaște întotdeauna teritoriul 
fostei așa-zise regiuni Sudete 
drept parte integrantă inviolabilă 
a teritoriului de stat al Republicii 
Cehoslovace. Germania recunoaște 
că teritoriul Alsacia-Lorena este 
parte integrantă a Republicii 
Franceze. Regiunea Saar, intră în 
componența teritoriului Germaniei.

Potrivit articolului 13, „Germa
nia recunoaște deplina valabilitate 
a Tratatului de stat din 15 mai 
1955 cu privire la restabilirea unei 
Austrili independente și democrate 
și interzicerea Anschluss-ului cu
prinsă în acest Tratat".

Potrivit articolului 17, „Germa
nia se obligă, sub amenințarea de 
sancțiun] penale, să nu admită re
nașterea, existența și activitatea 
partidului național socialist, a 
organizațiilor de pe teritoriul Ger- 
maniiei, ținind de acest partid sau 
aflate sub controlul lui, inclusiv 
organizațiile politice, militare și 
paramilitare, și nici apariția și ac
tivitatea altor partide și organiza
ții similare, îndeosebi a partidelor 
și organizațiilor revanșarde, care 
cer revizuirea frontierelor Germa
niei sau care formulează pretenții 
teritoriale față de alte state".

Potrivit articolului 18, Germa
nia „se obligă să dizolve și, sub 
amenințări penale, să nu admită 
existența și activitatea pe teri
toriul său a oricăror organizații, 
inclusiv a organizațiilor de emi- 
granți, care duc o activitate duș
mănoasă împotriva vreuneia din
tre puterile aliate și unite".

In conformitate cu articolul 20, 
Germanila se obligă „să nu admi
tă sub nici o formă propaganda a- 
vînd ca scop sau putînd crea ori 
intensifica pericolul pentru pace, 
propagandă avînd ca scop vjolarea 
păcii sau vreun act de agresiune, 
inclusiv propaganda de război, să 
nu admită nici un fel de manifes
tări revanșarde urmărind revizui
rea frontierelor Germanilei și pre
tenții teritoriale față de alte țări".

In articolul 22 al proiectului se 
spune că „puterile aliate și unite 
recunosc dreptul poporului german 
la restabilirea unității Germaniei 
și se declară gata să acorde ce
lor două state germane tot spri
jinul în realizarea acestui scop pe 
baza apropierii și înțelegerii între 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală Germană".

Potrivit articolului 23, Republi
ca Democrată Germană și Repu
blica Federală Germană „își asu
mă în mod solemn obligația de 
a nu recurge niciodată Ia forță 
sau la amenințarea cu folosirea 
forței pentru realizarea unificării 
Germaniei și de a rezolva prin 
mijloace pașnice orice diferende 
care s-ar putea ivi în relațiile 
dintre ele".

Articolul 25 prevede că „pînj 
la restabilirea unității Germaniei 
și crearea statului german unic. 
Berlinul occidental se va alia în 
situația de oraș liber demilitari
zat pe baza unui statut propriu 
special".

Tn articolul 26 din proiect se 
arată că „Germania va dispune 
de forțe armate naționale proprii

(terestre, militare aeriene și ma
ritime militare) necesare asigură
rii apărării țării".

Articolul 28 prevede ca Germa
nia să nu posede, să nu producă, 
să nu procure sau să experimen
teze : a) Orice tipuri de arme nu
cleare și alte mijloace de exter
minare în masă, inclusiv cele 
biologice și chimice ; b) Orice ti
puri de rachete și proiectile tele
ghidate precum și aparate și in. 
stalații legate de lansarea sau 
dirijarea lor; c) Avioane proiec
tate în principal ca bombardiere 
cu dispozitive purtătoare de bom
be și proiectile; d) Submarine.

In articolul 30 se arată că toa
te trupele străine aflate în Ger
mania trebuie retrase din Ger
mania cel mai tirziu la un an de 
la intrarea în vigoare a prezentu
lui tratat (sau în termenele ce 
vor fi stabilite de comun acord 
între părțile interesate urmind 
ca în decurs de 6 luni din mo
mentul intrării în vigoare a tra. 
fătului, efectivul trupelor străine 
staționate pe teritoriul Germaniei 
să fie redus cu o treime). Conco
mitent cu retragerea trupelor 
străine din Germania trebuie să

fie lichidate toate bazele militare 
străine de pe teritoriul Germa
niei. Pe viitor Germania nu va 
admite staționarea unor forțe mi
litare străine și amplasarea de 
baze militare străine pe terito
riul său.

Articolul 32 al proiectului pre
vede că „Germaniei nu i se im. 
pun nici un fel de restricții în 
dezvoltarea economiei ei pașnice, 
care trebuie să fie pusă in slujba 
creșterii bunăstării poporului ger
man. De asemenea Germania nu 
va fi supusă la nici un fel de 
restricții in ce privește relațiile 
comerciale cu alte țări, naviga
ția maritimă, accesul la piețele 
mondiale".

In proiectul de Tratat se arată, 
de asemenea, (articolul 41) că 
„problema plății de către Germa
nia a reparațiilor pentru compen
sarea daunelor aduse puteriUor a- 
liate și unite în timpul războiului 
se consideră pe de-a întregul re
glementată, iar puterile aliate și 
unite renunță la orice fel de pre
tenții față de Germania în ce pri
vește plata în continuare a repa
rațiilor".

In „Clauzele finale" ale proiec

tului de Tratat se arată că din 
momentul intrării în vigoare a 
Tratatului de pace, Germania este 
eliberată de orice obligații de- 
curgînd din tratatele și acordurile 
internaționale care au fost înche
iate de guvernul R. D. Germane 
și guvernul R. F. Germane înainte 
de intrarea in vigoare a Tratatu
lui și care se află în contradicție 
cu clauzele Tratatului de pace (ar
ticolul 43).

In articolul 46 se arată că orice 
stat, care s-a aflat în stare de 
război cu Germania și nu este par
te semnatară a prezentului Tratat, 
se poate alătura acestui Tratat.

★
BERLIN 10 (Agerpres). — ADN 

transmite : In cadrul unei ședințe 
extraordinare care a avut loc la 10 
ianuarie, CONSILIUL DE MINI
ȘTRI AL- R.D. GERMANE S-A 
DECLARAT DE ACORD IN 
PRINCIPIU CU PROIECTUL SO
VIETIC AL TRATATULUI DE 
PACE CU GERMANIA. In același 
timp, Consiliul de Miniștri s-a 
pronunțat în favoarea propunerii 
pentru o conferință de pace.

LONDRA 10 (Agerpres). •— Re
marcabilele realizări ale oamenilor 
de știință sovietici, care au efec
tuat pentru prima oară in lume 
lansarea cu succes a rachete; 
mice, continuă să provoace 
discuții in cercurile științifice 
in presa din Anglia.

Majoritatea săptăminalelor
gleze publică diferite articole con
sacrate noii victorii remarcabile a 
științei și tehnicii sovietice.

LANSAREA RACHETEI
MICE, scrie săptăminalul 
and Tide", ESTE „CEA

cos-
vii

Ș>

en-

cos- 
„Time 

MAI 
MARE REALIZARE TEHNICA A
SECOLULUI AL XX-LEA". „TRI
UMFUL SOVIETIC" ESTE ATIT 
DE GRANDIOS, scrie săptămîna- 
lul, ÎNCÎT „SATELIȚII AMERI
CANI ÎN MINIATURA NICI NU 
SE POT COMPARA CU RACHE
TA SOVIETICA".

Revista „Economist" atrage a- 
tenția asupra excepționalei preci- 
ziuni a lansării rachetei cosmice.

Glorie oamenilor
de știință sovietici

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S«U«A«

(Urmare din pag. l-a)

In acest caz însă este necesar 
să se asigure participarea cores
punzătoare a R. D. Germane și 
R. F. Germane ca state interesate 
direct în încheierea Tratatului de 
pace cu Germania.

In nota sovietică se subliniază 
că lipsa unui Tratat de pace cu 
Germania complică în mod serios 
situația din Europa, provoacă sus
piciuni și neîncredere în relațiile 
dintre state, împiedică normaliza
rea acestor relații.

Nota constată că militarismul 
german, profitînd de lipsa Tratatu
lui de pace, ridică capul și acu
mulează forțe în Germania occi
dentală.

Guvernul sovietic constată cu 
regret că repetatele sale propuneri 
cu privire la o reglementare paș
nică cu Germania nu au fost pri
mite favorabil de către puterile oc
cidentale. Ele nu numai că nu au 
formulat propuneri proprii, dar 
nici nu au vrut să discute în mod 
serios această problemă care a de
venit de mult actuală.

In actualele condiții, se subli
niază în nota guvernului sovietic, 
ÎNCHEIEREA TRATATULUI DE 
PACE CONSTITUIE MĂSURĂ 
CARE POATE AJUTA CEL MAI 
MULT POPORUL GERMAN 
IN REZOLVAREA PRINCIPALEI 
SALE SARCINI NAȚIONALE: 
REUN1F1CAREA ȚARII.

Guvernul U.R.S.S. consideră că 
guvernul R. F. Germane este răs
punzător într-o măsură considera
bilă pentru situația ce s-a creat 
în Germania, inclusiv pentru fap
tul că pînă în prezent Germania a 
rămas fără un Tratat de pace, în- 
trucît accr,t guvern s-a orientat 
spre remilitarizare și și-a legat 
în mod strîns politica de planurile 
blocului militar al N.A.T.O. care 
sînt în flagrantă contradicție cu 
interesele naționale ale Germaniei.

In notă se subliniază în conti
nuare că statele participante la 
războiul împotriva Germaniei 
hitleriste, care au stabilit în timpul 
războiului o strînsă colaborare, au 
posibilitatea și acum, în ciuda di
vergențelor, să găsească un lim
baj comun, pentru a duce la bun 
sfîrșit reglementarea pașnică cu 
Germania, pentru a asigura. în 
sfîrșit, popoarelor europene, inclu
siv poporului german, a viață li
niștită și pașnică.

Prezentînd proiectul Tratatului 
de pace cu Germania, guvernul so
vietic pornește de la faptul că po
zițiile părților interesate în pro
blema germană s-au precizat în 
întregime și că în prezent este ne
cesar ca, renunțînd la polemică 
inutilă, să se treacă la elaborarea 
unor hotărîri cu caracter practic, 
dictate de situația creată în Ger
mania și de interesele întăririi 
păcii în Europa.

GUVERNUL SOVIETIC CONSI
DERA, se spune în notă, CA PE 
LINGĂ ÎNCHEIEREA TRATATU
LUI DE PACE, DE PE ACUM 
POT FI LUATE MASURI PRAC
TICE ȘI IN CEEA CE PRIVEȘ
TE BERLINUL, după cum a mai 
propus guvernul U.R.S.S., printre 
altele. în nota sa din 27 noiem
brie 1958 adresată guvernului 
S.U.A.

Referindu-se la nota de răspuns 
a guvernului S.U.A. din 31 de
cembrie 1958 în această problemă, 
guvernul sovietic constată că s-ar 
putea crede că acest răspuns a 
fost elaborat pe baza situației din 
primii ani de ocupație a Gerriia- 
niei, fără a se fi luat în vreun 
fel în considerare uriașele schim
bări petrecute în această țară în 
ultimii ani.

Întreaga notă a guvernului 
S.U.A. din 31 decembrie, sublinia
ză guvernul sovietic, este pătrun
să de spiritul acelor vremuri, de 
tendința de a justifica și de a 
confirma „dreptul său de ocupa
ție".

Nota guvernului sovietic afirmă 
că dorința S.U.A., Angliei și Fran
ței de a-și menține pozițiile în 
Berlinul occidental nu are nimic 
comun cu urmările războiului tre
cut și cu acordurile postbelice care 
stabileau dezvoltarea Germaniei 
ca stat iubitor de pace și demo
cratic.

Această dorință, se subliniază 
în nota sovietică, se bazează pe 
noua situație creată în urma în
călcării grosolane de către puteri
le occidentale a acordurilor men
ționate, pe faptul că puterile occi
dentale au renunțat la bunele re
lații între aliați și și-au orientat 
politica spre agravarea relațiilor 
cu U.R.S.S. și spre crearea de 
grupări militare.

A MENȚINE ACTUALA SITUA
ȚIE IN BERLINUL OCCIDEN
TAL, se spune în notă, ÎNSEAM
NĂ A MENȚINE PERICOLUL 
TRANSFORMĂRII „RĂZBOIU
LUI RECE" INTRU-UN AL TREI
LEA RĂZBOI MONDIAL CU 
CONSECINȚE GRELE PENTRU 
POPOARE.

Regimul de ocupație are acum în 
primul rînd menirea de a camufla 
transformarea Berlinului occiden
tal într-un punct de sprijin al 
N.A.T.O., situat în centrul R. D. 
Germane.

GUVERNUL SOVIETIC CON
SIDERA CA INTERPRETAREA 
DE CĂTRE GUVERNUL S.U.A. 
A ACORDURILOR INTERALIA
TE DIN 1944 SI 1945, REFERI
TOARE LA BERLIN, SE AFLA 
IN CONTRADICȚIE CU FAPTE
LE BINE CUNOSCUTE ȘI CU O- 
BLIGAȚI1LE PE CARE ȘI LE-AU 
ASUMAT PUTERILE IN LEGĂ
TURA CU GERMANIA. In nota

americană aceste acorduri sînt 
interpretate ca și cum nu ar de
pinde de acordul do la Potsdam 
și ar da și în prezent puterilor 
occidentale dreptul de a-și men
ține trupele în Berlinul occidental.

Reafirmînd că S.U.A., Marea 
Britanie și Franța au violat în 
mod grosolan acordul de la Pots
dam, guvernul sovietic declară 
că aceste puteri au lichidat astfel 
baza juridică a menținerii actualu
lui statut al Berlinului, precum și 
a regimului de ocupație în Ger
mania în general.

GUVERNUL U.R.S.S. CONSTA
TA CA INTRUClT ACORDURILE 
CVADR1PARTITE ASUPRA BER
LINULUI, CIT SI ASUPRA GER
MANIEI IN ANSAMBLU AU UN 
CARACTER TEMPORAR, NUMAI 
PENTRU PERIOADA DE OCU
PAȚIE, 1N PREZENT, CIND STA
TELE AU DECLARAT ÎNCETA
REA STĂRII DE RĂZBOI CU 
GERMANIA, NETEMEINICIA 
CONSIDERENTELOR CUPRINSE 
IN NOTA GUVERNULUI S.U.A. 
CU PRIVIRE LA PRETINSELE 
DREPTURI LA CONTINUAREA 
OCUPAȚIEI ESTE ABSOLUT E- 
V1DENTA.

Din partea U.R.S.S. nu este vor
ba de o denunțare unilaterală a 
acordurilor asupra Berlinului, 
după cum încearcă să prezinte lu
crurile guvernele celor trei puteri 
accidentale, ci doar de o conclu
zie logică decurgînd din situația 
creată, situație caracterizată prin 
terminarea regimului de ocupație 
în Germania și prin încălcarea 
grosolană de către puterile occi
dentale a obligațiilor pe care și 
le-au asumat la sfîrșitul războiu
lui.

Considerînd că propunerea de a 
declara Berlinul occidental oraș 
liber, demilitarizat creează o baza 
sănătoasă pentru un acord, GU
VERNUL SOVIETIC DECLARA 
CA EL ESTE DEPARTE DE A 
CONSIDERA CA ACEASTA PRO
PUNERE EXCLUDE ORICE 
COMPLECTAR1 Șl CORECTIVE.

Guvernul U.R.S.S. declară că 
ar examina bucuros propunerile 
respective în această problemă din 
partea altor puteri, în căzu: cînd 
aceste propuneri ar urmări lichi
darea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental și întărirea 
păcii în Europa.

NIMENI NU POATE ÎMPIE
DICA UNIUNEA SOVIETICA, se 
subliniază în notă, SA RENUN
ȚE LA FUNCȚIUNILE PE CARE 
LE ÎNDEPLINEȘTE IN LEGĂ
TURA CU BERLINUL ȘI COMU
NICAȚIILE ACESTUI ORAȘ CU 
GERMANIA OCCIDENTALĂ SI 
SA REGLEMENTEZE PE CALEA 
UNUI ACORD CU R. D. GER
MANA PROBLEMELE CE SE 
RIDICA IN LEGĂTURA CU A- 
CEASTA.

BERLIN 10 (Agerpres). — 
După cum anunță presa, prof. 
Max Steenbek, eminent om de 
știință germană, a declarat că 
în Uniunea Sovietică au fost re
zolvate sarcinile cele mai grele 
legate de 
rachetei, 
mărturie 
științifice și tehnice ale oame
nilor sovietici.

Prof. K. Motes, laureat al 
Premiului Național, își expri
mă convingerea că LANSAREA 
RACHETEI SOVIETICE NU 
NUMAI CA VA ÎMBOGĂȚI 
CUNOȘTINȚELE OMENIRII 
IN DOMENIUL ASTRONOMIEI 
Șl FIZICII, CI VA DESCHI
DE TOTODATĂ NOI PERS
PECTIVE GRANDIOASE STU
DIERII SPAȚIULUI COSMIC. 
Acest minunat eveniment, su
bliniază el, nu are cîtuși de pu
țin un caracter intîmplător. El 
a fost precedat de o îndelun
gată activitate a oamenilor de 
știință, a constructorilor și a 
tehnicienilor sovietici.

lansarea cu succes a 
Aceasta constituie o 
a vastelor cunoștințe

Guvernul U.R.S.S
a recunoscut

guvernul 
Republicii Cuba
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : Guvernul sovie
tic a recunoscut în mod oficial 
guvernul provizoriu al Republicii 
Cuba.

Kliment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a adresat lui Manuel 
Urrutia, președintele provizoriu al 
Republicii Cuba, o telegramă în 
care, în numele popoarelor Uniunii 
Sovietice, a urat poporului cuban 
succes și prosperitate.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Belgiei

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite expunerea notei 
guvernului U.R.S.S. adresată gu
vernului Belgiei.

Guvernul sovietic a remis pro
iectul Tratatului de pace cu Ger
mania și nota corespunzătoare 
guvernului Belgiei, care a luat 
parte la războiul împotriva Ger
maniei.

In notă se subliniază, printre 
altele, că prezentînd proiectul 
Tratatului de pace cu Germania, 
guvernul sovietic pornește de la 
faptul că .pozițiile părților intere
sate în problema germană sînt 
pe deplin precizate și că în pre
zent trebuie să se renunțe la po
lemică inutilă, să se treacă la e- 
labcrarea unor hotărîri cu carac
ter practic, dictate de situația 
creată în Germania și de intere
sele întăririi păcii în Europa.

In actualele condiții, se arată 
în notă, încheierea Tratatului de 
pace cu Germania constituie a- 
cea măsură care poate ajuta cel

mai mult poporul german în re
zolvarea principalei sale sarcini 
naționale — reunificarea țării.

Un tratat de pace care să co
respundă intereselor dezvoltării 
pașnice a Germaniei, se arată în 
notă, ar crea condițiile necesare 
pentru a pune capăt pentru tot
deauna repetării evenimentelor tra
gice ale trecutului, cînd militariș- 
tii germani atrăgeau omenirea în 
războaie distrugătoare cu pierderi 
uriașe în oameni și materiale.

In notă se amintește că o foar
te mare parte de răspundere pen
tru situația creată în Germania, 
inclusiv pentru faptul că Germa
nia a rămas pînă în prezent fără 
un tratat de pace, revine guver
nului R. F. Germane deoarece a- 
cesț guvern s-a orientat spre re
militarizare și și-a legat în mod 
strîns politica de planurile blocu
lui militar N.A.T.O.

GUVERNUL SOVIETIC, se a- 
rată în notă, IN DORINȚA DE

A DA O BAZA PRACTICA RE
GLEMENTARII PAȘNICE CU 
GERMANIA, A PREGĂTIT UN 
PROIECT AL TRATATULUI DE 
PACE SI IL REMITE SPRE EXA
MINARE GUVERNULUI BEL
GIEI.

GUVERNUL SOVIETIO A 
PROPUS CA IN TERMEN DE 
DOUA LUNI SA SE CONVOA
CE LA VARȘOVIA SAU LA 
PRAGA O CONFERINȚĂ DE 
PACE PENTRU EXAMINAREA 
PROIECTULUI SOVIETIC AL 
TRATATULUI DE PACE CU 
GERMANIA, PENTRU ELABO
RAREA SI SEMNAREA TEXTU
LUI UNUI ASTFEL DE TRATAT 
ASUPRA CĂRUIA S-A CĂZUT 
DE ACORD.

Au fost adresate note similare 
guvernelor celorlalte țări care au 
participat prin forțele lor armate 
la războiul împotriva Germaniei.

(Sublinierile aparțin redacției)

DETROIT 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zilei 
de 8 ianuarie A. 1. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Aliniștri al U.R.S.S., a participat 
la un dineu oferit în cinstea sa la 
clubul oamenilor de afaceri din 
Detroit de Walker Seesler, preșe
dintele societății „Detroit Edison 
Company and Associates". W.. 
Seesler a salutat cu căldură pe 
A. 1. Mikoian în numele reprezen
tanților cercurilor de afaceri din 
Detroit prezenți la dineu. La di
neu au luat parte președinții și 
directorii consiliilor de adminis
trație ale companiilor de automo
bile „General Motors", „Ford", 
„Chrysler", președinți de bănci și 
alți reprezentanți ai cercurilor in
dustriale și financiare, precum și 
proprietari ai ziarelor locale, oa
meni politici de seamă și fruntași 
ai vieții publice din Detroit.

A. 1. Alikoian a rostit la dineu 
o cuvîntare în care a subliniat ne
cesitatea încetării războiului rece 
și a îmbunătățirii relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te. El și-a exprimat convingerea 
că aceste relații vor evolua pe ca
lea întăririi păcii.

Mai simțim încă un vînt rece, 
a spus A. I. Mikoian, însă acesta 
este un vînt de primăvară. Toți 
au obosit din cauza războiului 
rece și doresc pace. In relațiile 
dintre oameni primăvara nu vine 
însă în mod automat după iarnă, 
așa cum se petrece în natură. 
Pentru această schimbare se cer 
eforturi serioase.

Referindu-se la barierele artifi
ciale care împiedică dezvoltarea 
relațiilor comerciale dintre S.U.A. 
și Uniunea Sovietică, A. I. 
Alikoian a amintit că pînă și 
guma de mestecat, lemnele și pur
gativele sînt trecute în categoria 
mărfurilor „strategice" al căror 
export din S.U.A. în U.R.S.S. este 
interzis. Această remarcă a stîrnit 
rîsetele tuturor celor prezenți.

Trebuie să înlăturăm tot ce în
tunecă relațiile dintre țările noas-

tre, a spus A. I. Mikoian. Se prea 
poate să nu aveți încredere în noi. 
Și noi avem multe motive să nu 
avem încredere în dv. Să înlătu
răm deci neîncrederea pas cu pas. 
Să ne întrecem in domeniul pro
ducției pașnice.

W. Seesler a mulțumit călduros 
lui A. I. Mikoian pentru vizită și 
pentru cuvintele sale.

La 9 ianuarie ziarele din De
troit au subliniat că cuvîntarea 
deschisă și sinceră a lui A. 1. 
Mikoian a produs o mare impre
sie asupra tuturor acelora care au 
auzit-o.

Înainte de a pleca la Chicago, 
A. 1. Mikoian, 
respondenților, 
impresiile din vizita- la Detroit și 
a răspuns la întrebările puse 
de ei.

A. I. Mikoian a relevat marile 
schimbări petrecute la Detroit în 
cei 22 de ani care au trecut de 
la prima sa vizită în acest oraș. 
Sînt bucuros însă, a spus el, că 
nu toate s-au schimbat. Războiul 
rece n-a schimbat firea oamenilor. 
Ei sînt tot atît de 
ceri și simpli. Pe noi, reprezen
tanții sovietici, ei 
bine. La uzinele din Detroit 
care le-am vizitat acum, întîlniri’le 
mele cu muncitorii și inginerii au 
fost atît de călduroase îneît 
uneori mi se părea că mă aflu 
printre muncitorii de la uzinele 
noastre.

A. I. Mikoian a vorbit despre 
uriașa operă de construcție din 
Uniunea Sovietică și a citat unele 
cifre privind sporirea producției și 
ridicarea nivelului de trai al po
porului prevăzute în planul septe- 
nail de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. Vă dați seama, 
a spus A. I. Mikoian, că o țară 
care este ocupată cu o operă de 
construcție atît de uriașă nu poate 
să se gîndească la război. Noi am 
dori ca poporul american și gu
vernul S.U.A. să depună împreu
nă cu noi eforturi pentru întări
rea păcii.

ia rugămintea co- 
le-a împărtășit

cordia-li, sin-

ne întîmpină
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Conferința de presă 
de la Chicago

CHICAGO 10 (Agerpras). — 
TASS transmite: La 9 ianuarie 
A. 1. Alikoian, prim-vicepreședinte. 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a sosit la Chicago ve
nind de la Detroit. Imediat după 
sosirea la hotelul „Hilton" a fost 
organizată o conferință de presă 
în cadrul căreia A. 1. Mikoian a 
răspuns la numeroase întrebări 
puse de corespondenți. La întreba
rea dacă este mulțumit de primi
rea care i s-a făcut in S.U.A., A. I. 
Mikoian a spus: „Plecind in 
S.U.A. mă așteptam că primirea 
va fi bună insă ea s-a dovedit a 
fi chiar mai bună decit am presu
pus. M-am intilnit cu lideri ame
ricani și cu simpli muncitori și 
funcționari și trebuie să spun că 
am avut cu aceștia convorbiri 
nice".

Răspunzînd la întrebarea care 
sînt rezultatele convorbirilor 
care le-a avut în S.U.A., A. 1. Ati- 
koian a răspuns : „Cred că au dis
părut cu totul sau au devenit mai 
puțin serioase unele prejudecăți. 
Ală temeam că războiul rece a în
veninat prea mult atmosfera. To
tuși m-am convins că oamenii voș
tri și în special reprezentanții 
cercurilor de afaceri manifestă do
rința de a îmbunătăți relațiile cu 
noi. Nu mai vorbesc de popor. 
Poporul vostru ca și poporul nos
tru nu dorește războiul".

rod-

pe

Primul ozonograf automat din lume
ALMA ATA 10 (Agerpres). — se închide în mod automat la fie- 

TASS transmite : Primul ozono
graf automat din lume, realizat de 
un grup de geofizicieni sovietici, 
a trecut cu succes încercările la opt 
stațiuni ozonometrice din Uniunea 
Sovietici.

Obturatorul se deschide și

care zece secunde. Automatul în
registrează și înscrie rezultatele 
observațiilor asupra intensității ra
diației ultraviolete a soarelui, a- 
dică asupra valorilor necesare cal
culării conținutului total de 
din atmosferă.

ozon

Graficul a crescut enorm!
i Desen de NELL COBAR

Desigur, a spus A. I. Mikoian, 
războiul rece se mai face încă sim
țit, însă oamenii se conving tot 
mai mult de necesitatea de a-i pu
ne capăt.

La întrebarea ce împiedică reali
zarea înțelegerii, A. 1. Mikoian a 
răspuns : „in primul rînd neîncre
derea și lipsa unor largi contacte". 
Cînd unul dintre corespondenți a 
întrebat dacă nu cumva înțelege
rea este împiedicată de deosebirea 
dintre interpretarea americană și 
sovietică a noțiunii „pace", A. 1. 
Mikoian a spus : „Noțiunea „pace" 
nu admite două interpretări dife
rite. La dv. unii își concentrează 
atenția asupra faptului cine este 
vinovat de războiul rece si în
cearcă să arunce vina asupra noa
stră. Aceasta este o atitudine ne- 
justă. Dacă privim lucrurile așa, 
disputa in jurul acestei chestiuni 
poate fi continuată la infinit. Nu 
este mai bine oare să lăsăm solu
ționarea acestei chestiuni pe sea
ma viitorilor istorici și să ne ocu
păm de căutarea căilor pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre noi 
La întrebarea dacă se poate spune 
că relațiile dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
s-au îmbunătățit, A. I. Mikoian a 
răspuns: „Cred că în ultima vre
me există simptome de îmbunătă
țire cel puțin, dacă avem în ve
dere opinia publică".

A. I. Mikoian a fost întrebat 
dacă el nu-1 va sfătui pe N. S. 
Hrușciov să-și petreacă de aseme
nea concediul în S.U.A. „La îna
poiere, a spus A. I. Mikoian, voi 
povesti lui N. S. Hrușciov cum a 
decurs vizita mea. Iar el va hotărî 
singur cum să-și petreacă conce
diul. In țara noastră oamenii își 
petrec concediul cum doresc".

La întrebarea dacă nu intențio
nează să invite în Uniunea Sovie
tică pe cineva din reprezentanții 
guvernului american, A. I. Mikoian 
a spus că el nu ara un proiect 
precis în această privință, însă 
dacă cineva dintre acești repre
zentanți va veni în Uniunea 
vietică el va fi bine primit.

Răspunzînd la întrebările 
respondenților în legătură cu
de-al XXI-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice care va avea loc în curînd, 
A. I. Mikoian a subliniat că Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie-

So-

CO- 
cel

tice este în prezent mai unit ea 
orieînd.

In cursul zilei la clubul oame
nilor de afaceri din Chicago a 
avut loc un prînz in cinstea lui 
A. I. Mikoian.

A. Ryerson care a rostit o 
scurtă cuvintare de salut a spus 
că oamenii de afaceri din Chica
go îl cunosc pe A. 1. Mikoian ca 
un mare specialist în domeniul 
comerțului internațional și în 
alte domenii ale activității eco
nomice. El l-a rugat pe A. I. 
Mikoian să ia cuvîntul în cursul 
prînzului și să facă un schimb 
de păreri cu cei prezenți asupra 
problemelor care îi interesează.

A. 1. Mikoian a subliniat că 
cercurile de afaceri pot juca un 
rol important în îmbunătățirea 
relațiilor dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. El a amintit 
că încă cu mult înainte ca gu
vernul S.U.A. să recunoască Uni
unea Sovietică, companiile indu
striale și comerciale americane 
au desfășurat un vast comerț cu 
U.R.S.S. care achiziționa de la 
ele tractoare, strunguri și alte 
mașini.

In această ordine de idei A. I. 
Mikoian s-a referit la părerile 
preconcepute care există în S.U.A. 
în legătură cu Uniunea Sovietică. 
A fost un timp cînd erau răspîn- 
dite afirmații că U.R.S.S. vrea să 
atace America și s-o nimicească. 
Acum se vorbește despre „ame
nințarea" economică din partea 
U.R.S.S.

Se spune că Uniunea Sovietică 
ar vrea să nimicească Statele 
Unite cu ajutorul mijloacelor eco
nomice. Dv. știți însă că noi a- 
vem alte treburi și probleme mai 
importante. Noi dorim ca poporul 
nostru să trăiască in belșug și 
vrem să obținem aceasta prin 
munca noastră. Ce amenințare 
este oare în aceasta ?

Se spune de asemenea că noi 
sîntem comuniști și vrem să des
fășurăm „o activitate subversi
vă" în alte state. Sîntem într-a- 
devăr comuniști și simpatizăm 
cu comuniștii din celelalte țări. 
Noi știm însă bine că comunis
mul nu este un obiect de export 
sau import. El este rezultatul fi
resc al dezvoltării interne a fie
cărei țări.

Subliniind ce nenorociri uriașe 
poate aduce omenirii un nou 
război, A. I. Mikoian a spus că 
dacă in America există conștiința 
acestei primejdii trebuie să se 
accepte coexistența pașnică. Să 
trăim deci în pace cu toată deo
sebirea dintre sistemele care exis
tă la noi.

Noi spunem 
A. 1. Alikoian, 
tem slabi. Noi 
necesar pentru 
nem aceasta pentru că sîntem in
teresați în menținerea păcii. Nu 
vom începe niciodată un război. 
N-am face acest lucru chiar dacă 
am fi de cîteva ori mai puternici 
decit Statele Unite.

Unii pretind, a spus A. I. 
Mikoian, că Uniunea Sovietică 
vrea să se înțeleagă cu S.U.A. în 
dauna intereselor Germaniei occi
dentale, Angliei și Franței. Noi 
însă ne străduim să îmbunătățim 
relațiile noastre cu aceste țări.

Pentru ce să înveninăm oare 
relațiile lor cu dv. ? In cuvînta
rea sa A. I. Mikoian s-a referit de 
asemenea la problemele lărgirii 
comerțului sovieto-american. A- 
mințind că în legătură cu mesa
jul adresat la 2 iunie 1958 de 
N. S. Hrușciov președintelui D, 
Eisenhower, cu privire la comerț, 
în S.U.A. s-au auzit glasuri că 
America nu trebuie „să ajute co
muniștilor" A. I. Mikoian a spus i 
„Noi nu cerem să ne ajutați. Con
siderăm că comerțul este un lucru 
reciproc avantajos pentru ambele 
țări".

După prînz, A. I. Mikoian și 
persoanele care îl însoțesc au vi
zitat un mare centru pentru co
merțul de gros la care lucrează 
aproximativ 40.000 de muncitori 
și funcționari. Funcționarii maga
zinului au întîmpinat pe A. I. 
Mikoian cu vii aplauze și acla
mații de salut.

Mai tîrziu, A. I. Mikoian Ia in
vitația lui D. Polowski, secretarul 
organizației „Veteranii americani 
ai întîlnirii de pe Elba" a făcut 
o vizită la locuința acestuia. A- 
flînd despre aceasta locuitorii car
tierului unde locuiește D. Polowski 
s-au adunat în jurul casei și au 
salutat pe A. I. Mikoian cu o 
mare cordialitate.

Apoi A. I. Mikoian a fost oaspe
tele iui A. Stevenson, lider al par-1 
tidului democrat din S.U.A., care 
a oferit Ia locuința sa o recepție 
în cinstea lui.

aceasta, a arătat 
nu pentru că sîn- 
avem tot ce este 
apărare. Noi spu
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MOSCOVA, Pînă în ziua de 11 

ianuarie ora 6 dimineața cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat pămintul de 3328 ori.

In ziua de 13 ianuarie ora 12.13 
satelitul va trece deasupra orașu
lui Bucuretti.

CARACI. După cum relatează 
ziarele, la 7 ianuarie autoritățile 
din Caraci au interzis activitatea 
Federației naționale a studenților 
și a organizației studenților mu
sulmani.

După cum anunță agenția As
sociated Press of Pakistan, inter
zicerea acestor organizații stu
dențești este motivată prin acu
zația că prima dintre ele „a 
adoptat o orientare de stînga", 
iar cealaltă a avut legături cu 

'partidul „Djamiat-I-Islami“.

HELSINKI. — După ce preșe
dintele parlamentului V. Sukse- 
lainen nu a reușit să formeze un 
guvern care să se bizuie pe majo
ritatea parlamentară, la 10 ianua
rie președintele Finlandei, U. K- 
Kekkonen, l-a însărcinat tot pe V. 
Sukselainen să încerce formarea 
unui guvern al minorității parla
mentare.

BERLIN. — La 9 ianuarie a 
fost semnat la Berlin planul de 
colaborare culturală pe anul 1959 
între Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Germană.

PEKIN. — In ziua de 10 ianua
rie între orele 9 și 10, un va» de 
război american a pătruns în apele 
teritoriale ale R.P. Chineze în re-, 
giunea Matsushan și Tunkin, pro
vincia Fuțzian.
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