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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Sarcini ale tinerilor

Guvernului R. P. Romine
la nota Guvernului U. R. S. S

Duminică 15 martie 1959

Alex. Sencovici 
adjunct al ministrului Industriei

Bunurilor de Consum

Realizarea de economii de me
tale este o preocupare deosebită 
a colectivului uzinelor „Vasile 
Roaită" din Capitală. Numai în 
primele două luni ale acestui 
an colectivul întreprinderii a 
economisit 60.000 kg. de metal. 
Printre cei ce s-au evidențiat 
în această acțiune se numără 
și comunistul Voicu Gheorghe 

și Nicolae Ștefan
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Viitori ingineri 
agronomi în miflocul 

țăranilor muncitori
Pentru a putea îmbina cunoștin

țele teoretice cu cele practice cît 
și pentru a veni în sprijinul țăra
nilor muncitori studenții anilor III 
și IV ai Facultății de agricultură 
de la Institutul Agronomic „Tudor 
Vladimirescu" din Craiova, au luat 
o inițiativă interesantă. In fiecare 
duminică, cite o grupă de studenți 
se deplasează în satele regiunii și 
organizează cu țăranii muncitori 
conferințe axate pe cele mai actua
le probleme ale agriculturii. Tot
odată studenții răspund la între
bările puse de țăranii munci
tori. Pînă acum studenții s-au de
plasat în comunele și satele ra
ioanelor Segarcea, Corabia și Cra
iova, ținînd conferințe legate de 
campania de primăvară, de pro
blema însămînțărilor etc.

• ION NEGRU
student

Printre principalele sarcini care 
reies din expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la ședin
ța plenară a C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958, se numără 
și „dezvoltarea continuă a pro
ducției bunurilor de larg consum, 
lărgirea sortimentelor și îmbună
tățirea simțitoare a calității pro
duselor".

Produsele industriei ușoare, con
fecții, încălțăminte de tot felul, ar
ticolele de sticlărie, bunuri meta
lice de uz casnic etc., reprezintă 
mai mult de 50 la sută din bunu
rile de consum puse la dispoziția 
populației. Tocmai de aceea par
tidul și guvernul, punind accent 
pe dezvoltarea industriei grele și 
a pivotului ei, industria construc
toare de mașini, acordă o atenție 
deosebită dezvoltării industriei u- 
șoare.

In anul acesta se vor produce cu 
peste 8.000.000 perechi încălță
minte, cu peste 17.800.000 perechi 
ciorapi, cu peste 5.000.000 m. țe
sături subțiri din in și cinepă mai 
mult decît in anul 1955.

In anul care a trecut, lucrătorii 
din întreprinde! ile industriei ușoa
re au obținut succese însemnate în 
ceea ce privește lărgirea gamei de 
sortimente și îmbunătățirea calită
ții produselor. Totuși, se mai in- 
timplă ca pe piață să apară țesă
turi cu finisaj necorespunzător, cu 
desene și colorit neatrăgător, în
călțăminte grea sau prost finisată.

In întreprinderile industriei 
ușoare lucrează mulți tineri. Ela
nul lor, dragostea de muncă, vo
ința de a crea lucruri frumoase 
trebuie îmbinate cu priceperea și 
experiența muncitorilor vîrstnici. 
Trebuie să știm să folosim calită
țile tineretului, să-l sprijinim în 
activitatea sa. Pentru ca aportul 
său să fie din ce în ce mai mare, 
este bine ca tineretul să fie or
ganizat în brigăzi de producție, 
ele constituind forme eficace de 

I ridicarea calificării profesionale și

RAIONUL DE]
Sîmbătă, oamenii muncii romîni 

și maghiari de pe ogoarele raio
nului Dej au sărbătorit un impor
tant eveniment : cooperativizarea 
agriculturii raionului. Raionul Dej, 
unul din importantele raioane a- 
gricole din Transilvania, este pri
mul raion din regiunea Cluj cumul raion din regiunea Cluj 
agricultura cooperativizată.

In transformarea socialistă a a- 
griculturii raionului un rol hotărî- 
tor l au avut succesele obținute de 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășirile agricole care au 
schimbat în ultimii ani tot mai 
mult fața satelor și viața celor ce 
muncesc în comun. Gospodăriile 
colective au obținut anul trecut, 
cu tot timpul secetos, recolte bo
gate care depășesc la fiecare hectar: 
eu aproape 500 kg. la griu, 900 kg. 
la porumb, 300 kg. la floarea soa- 
relui și 2.000 kg. la cartofi pe 
cele dobindite de țăranii munci
tori cu gospodării individuale.

Realizările unităților agricole 
cooperatiste, viața tot mai îmbel
șugată a celor ce muncesc în co
mun au fost larg popularizate de 
organizațiile de partid, de colecti
viști și întovărășiți, de intelectualii 
satelor. Mii de țărani muncitori 
au participat la conferințe, vizite 
în gospodăriile colective, schim
buri de experiență, la expunerile 
colectiviștilor fruntași care au vor
bit despre munca și viața lor nouă.

tn prezent cele 20.800 familii 
de țărani muncitori din raionul 
Dej care au format 23 gospodării 
colective și 116 întovărășiri agri
cole, zootehnice și pomicole 
muncesc in comun peste 58.000 ha.

constituit realizările gospodăriilor 
colective care s-au dezvoltat și 
întărit an de an, viața nouă a co
lectiviștilor. Folosind tractoarele 
și mașinile S.M.T.-ului și aplicîtjd 
cele mai înaintate metode agroteh
nice, anul trecut, de pildă, colecti
viștii au recoltat producții medii 
ce depășesc cu 350—450 kg. cerea
le la hectar pe cele strînse de ță
ranii muncitori cu gospodărie in
dividuală.

Realizările unităților agricole 
cooperatiste și munca politică per
severentă și răbdătoare au făcut 
ca țăranii muncitori din acest ra
ion să se alăture pe baza liberu
lui consimțămînt marii familii a 
celor ce muncesc In comun.

(Agerpres)

RAIONUL 
ALEXANDRIA

In ultimele luni mii de familii 
de țărani muncitori cu gospodării 
individuale din raionul Alexan
dria, convinși de superioritatea 
muncii in comun, s an înscris în 
unitățile agricole cooperatiste. Zi
lele acestea raionul Alexandria a 
devenit al șaselea raion din re
giunea București cu agricultura 
cooperativizată.

Exemplul cel mai convingător 
pentru țăranii muncitori de supe
rioritatea muncii in comunal au

ușoară

de educație comunistă a tineretu- ■ 
lui. Asemenea brigăzi există la 
fabrica de confecții „Gheorghe 
Ghcorghiu-Dej“ din Capitală, „la- 
noș Herbak" Cluj, „30 Decembrie" - 
Arad și în multe alte întreprinderi 
și ele au adus un aport deosebit 
de important în rezolvarea proble
melor pe care le ridică procesul de 
producție.

Tineretul devine tot mai con
știent de faptul că producția nu 
este un scop in sine, că el produce 
pentru poporul nostru muncitor, 
că aceste produse trebuie să fie 
trainice și frumoase. Trebuie extin
să în acest an experiența dobin- 
dită de fabrica „Bela Brainer", 
„Kirov" din Capitală și altele care 
au organizat brigăzi de tineret de 
calitate, ca și experiența fabricii 
de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej* care a organizat puncte de 
control al calității in procesul de 
producție.

La îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, posturile ute- 
miste de control pot aduce și ele 
o contribuție importantă. Prin rai
duri, anchete, convorbiri, ele au 
posibilitatea să scoată la iveală 
lipsurile, și să propună măsuri 
concrete și eficace pentru înlătu
rarea lor, pot dezvolta opinia în
tregului colectiv împotriva celor 
care mai dau incă produse de ca
litate necorespiinzătoare. Prin a- 
ceste măsuri posturile utemiste de 
control își pot aduce contribuția ca 
din fabrici să iasă numai produse 
de calitate.

In anul acesta se va accentua 
orientarea industriei ușoare spre 
fabricarea acelor articole care au 
baza de materii prime in țară. Așa 
după cum am arătat se va pro
duce 5.000.000 m. țesături subțiri 
de in și cinepă mai mult decit in 
1955. In anul 1958 industria 
ușoară a realizat circa 100-000 m. 
țesături și 160.000 tricotaje din 
fibre și fire sintetice. In a- 
cest an vom realiza circa 
1.500.000 m. țesături și 800.000 
tricotaje din firul sintetic re
lon — produs în țara noastră. 
Anul trecut, industria* ușoară a 
prelucrat 40 tone fire nylon din 
import, anul acesta vom prelucra 
900 tone fibre și fire de relon ro- 
mînesc. Iată cîteva cifre care ilus
trează dezvoltarea pe care o va 
înregistra această tinără ramură 
industrială. Vom realiza astfel o 
gamă variată de sortimente, țesă
turi iuni, imprimate, tricoturi pen
tru lingerie, pentru mănuși etc. în 
afară de aceasta vom putea folosi 
fibre și fire sintetice în amestec cu 
bumbac și lină, producînd țesături 
pentru haine de protecție, uniforme 
școlare etc. întreprinderi ca „Fla
mura Roșie", „Țesătoride Reunite", 
„Tricotajul Roșu* din Capitală și 
altele care vor fabrica țesături și 
tricotaje din aceste fire au dato
ria să lărgească necontenit gama 
sortimentelor. Conștienți de misiu
nea lor de pionieri ai acestei in
dustrii, tinerii din aceste întreprin
deri trebuie să dea numai produse 
de bună calitate, să studieze cu 
atenție procesul tehnologic, struc
tura fibrelor și firelor, să și însu
șească metodele înaintate de pre
lucrare, dat fiind că în țara noas-

tră această ramură industrială va 
lua o mare dezvoltare.

Printre sarcinile de seamă care 
stau in fața fiecărui tinăr lucrător 
din industria ușoară sînt: partici
parea cu simț de răspundere la 
gospodărirea întreprinderilor, lupta 
pentru economisii ea materiilor pri
me și a materialelor, ridicarea 
randamentelor, folosirea intensivă 
a capacității utilajelor și prin 
aceasta reducerea prețului de cost 
al produselor. In anul trecut, apli
carea inițiativei colectivului de la 
„Industria Bumbacului" a făcut ca 
in luna decembrie 1958 randamen
tul să crească în ramura bumbac 
cu 14,9 la sută, în ramura mătase 
cu 19 la sută și a linii cu 12,5 la 
sută, față de decembrie 1957. Exis
tă încă importante rezerve in acest 
sens. Nu toate întreprinderile cu 
utilaj și profil asemănător obțin 
aceleași randamente la războaiele 
de țesut. Astfel fabrica „Mătasea 
Roșie* din Cisnădie a obținut cel 
mai mare randament pe sector, în 
vreme ce fabrica „Mătasea Popu
lară" și altele nu au reușit să se 
ridice |a acest nivel.

O atenție deosebită trebuie dată 
antrenării fiecărui tinăr muncitor 
in acțiunea patriotică inițiată de 
uzinele „fanoș Herbak“-Cluj „Să 
realizăm la cit mai multe produse 
cele mai mici consumuri specifice

(Continuare in pag. 3 a)

Bufet școlar cu

din 2 martie a. c. cu privire la Tratatul de pace 
cu Germania și lichidarea regimului de ocupație 

în Berlinul occidental
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TELEGRAMA

al

Primului
Congres National 
Partidului Comunist 

din Bolivia
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn trimite un sa
lut frățesc primului Congres al 
Partidului Comunist din Bolivia și 
tuturor comuniștilor bolivieni.

Urăm Partidului Comunist din 
Bolivia deplin succes în consoli
darea rîndurilor sale pe baza invă 
țăturii marxist-leniniste, în reali
zarea unității de acțiune a clasei 
muncitoare și a tuturor forțelot 
antiimperialiste, în lupta pentru 
drepturi și libertăți democratice, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale poporului muncitor, 
pentru independență națională și 
pace.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROM IN

La 14 martie, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare 
Romîne a remis Ambasadei U.R.S.S. la București răspunsul Guver
nului R. P. Romîne la nota Guvernului U.R.S.S. din 2 martie a.c. cu 
privire la Tratatul de pace cu Germania și 
ocupație în Berlinul occidental.

In răspunsul guvernului romîn

„Guvernul romîn _ consideră 
că lipsa Tratatului 
Germania, ca bază 
glementări pașnice 
Europei, precum 
anormală din Berlinul 
tal încurajează forțele 
riște revanșarde din Republica 
Federală Germană, constituind 
o sursă permanentă de primej
die pentru pacea Europei și a 
lumii.

De aceea. Republica Popu
lară Romînă, ca și alte state 
care au participat la războiul 
împotriva Germaniei hitleriste, 
se declară întrutotul de acord 
cu propunerile Uniunii Sovie
tice privitoare la încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia și lichidarea regimului de 
ocupație din Berlinul occiden
tal.

Cercuri tot mai largi ale opi
niei publice din toate țările 
întîmpină favorabil aceste pro
puneri. Ele văd în inițiativa 
guvernului sovietic o bază rea
listă de tratative între părțile 
interesate pentru înlăturarea u- 
nui-a din principa’ele focare de 
încordare internațională.

Este regretabil că guvernele 
puterilor occidentale nu au dat 
pînă acum uri țăspuns de fond 
propunerilor Uniunii Sov:etice, 
ci au căutat să ridice piedici in 
calea realizării uiror tratative 
rodnice.

Nu se poate trece cu vederea 
faptul că paralel cu această 
poziție negativă a guvernelor 
occidentale, anumiți conducă
tori politici și militari, în spe
cial din S.U.A. și din R.F.G., 
amenință fățiș cu utilizarea 
forței în scopul de a ..menține

de 
a 
în 

și

pace cu 
unei re- 

centrul 
situafa 

occiden- 
mliita-

șefii de guverne pot lua hotărt- 
rile și angajamentele corespum 
zătoare funcției și răspundei 
înalte pe care le dețin, guver
nul romîn consideră că o con
ferință la înalt nivel reprezintă 
calea cea mai practică și mai 
sciiftă pentru rezolvarea pro
blemelor complexe ale situației 
internaționale actuale.

Pentru a se asigura succesul 
conferinței, este necesar ca șj 
compoziția ei să fie echitabilă 
și, din acest punct de vedere, 
guvernul romîn socotește judi
cioasă propunerea Uniunii So
vietice ca pe lingă U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia. Franța, să par
ticipe la conferință și Polonia 
și Cehoslovacia, țări care pri
mele au fost victime ale agre
siunii hitleriste. Este evident 
că de la discutarea probleme
lor legate de viitorul statut in
ternațional al German ei nu 
trebuie să lipsească reprezen
tanții Republicii Democrate 
Germane și ai Republicii Fe
derale Germane.

Guvernul sovietic a dat o 
nouă dovadă a atitudinii sale 
constructive, declarîndu-se de 
acord și cu convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Aface
rilor Externe, în aceeași com
poziție, care să examineze pro
blema Tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea si
tuației din Berlin

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne reafirmă sprij.nul 
său deplin pentru propunerile 
guvernului sovietic și își expri
mă speranța că guvernele occi
dentale. dînd ascultare rațiunii 
și glasului popoarelor, vor mer- 

discuție Tratatul de & în întîmpinarea acestor pro-

lichidarea regimului de

se spune : 

actualul 
anormal 
dental.

Această 
patibilă cu . . , .
recunoscut al dreptului interna- i 
țional contemporan consacrat : 
în Carta O.N.U., care interzice I 
recurgerea la forță sau la a- 
menințarea cu forța în rezol
varea problemelor internațio
nale.

Guvernul romîn socotește că 
țările occidentale nu ar treimi 
să fie mai puțin interesate ca 
țările răsăritene în luarea unor 
măsuri grabnice pentru preve
nirea unei noi agresiuni din 
partea militarismului german. 
Ea această concluzie duce în 
mod necesar atit experiență ce
lor două războaie mondiale cit 
și orientarea din ultimii ani a 
cercurilor guvernamentale vest- 
germane: agresivitate împotri
va statelor socialiste. în același 
timp cu încercarea de a ocupa 
în apusul Europei o poziție do
minantă nu numai tn economic, 
dar și în domeniul politic și 
militar.

In aceste împrejurări Gu- 
vfernul Republicii Populare Ro
mîne consideră deosebit de ^im
portantă reînnoirea de către 
guvernul sovietic a propunerii 
cu privire la convocarea unei 
conferințe a conducătorilor de 
stat la cel mai înalt nivel, care 
să ia jn l___
pace cu Germania și regiemen- punerj„ ceea ce va servi intere- 
tarea statutului Berlinului oc- sele păcii și securității gene- 
cidental și eventual alte pro
bleme internaționale importan- 
te pentru securitatea popoare
lor și pacea internațională. ' 
..Ținînd seama de. fautul că

statut internaț'onal 
al Berlinului occi-

atitudine este iricom- 
i principiul, unanim

rale“.

La școala profesională din Ca
ransebeș, în timpul pauzei, elevii 
se servesc singuri cu produsele a- 
limentare care îi interesează, la 
bufetul cu autodeservire aflat pe 
unul din culoarele școlii, iar con
travaloarea o depun într-o pușcu
liță.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. din școală a desfășurat în 
rindul elevilor o susținută muncă 
politică și educativă. In adunări 
generale de organizație, elevii au 
discutat despre asemenea trăsături 
proprii tineretului înaintat, cum 
sînt cinstea și adevărul, simțul de 
răspundere pentru acțiunile pro
prii.

In cele cîteva luni de cînd func
ționează bufetul cu autodeservire 
s-a făcut inventarul de două ori. 
La unul din inventare s-a găsit o 
lipsă de 3,25 lei. Acest caz a fost 
discutat în adunări, pe clasă și 
școală. Pînă la urmă, vinovății 
și-au recunoscut singuri vina. 
Critica tovărășească făcută celor în 
cauză i-a făcut să se rușineze de 
fapta lor. In fața colegilor, vino
vății și-au luat angajamentul că 
nu vor mai repeta asemenea fapte.

< N. PIRVU
funcționar

Brigada de tineret de la secția strungărie a uzinelor „Timpuri Noi* din Capitală, condusă de fî- 
nărul Lucian Serboiu, a realizat în lunile ianuarie și februarie importante economii: 40 kg. alamă 
prin retopirea șpanului, 12 cuțite widia, 60 kg. oțel, făcînd totodată și economii de curent electric.

Viața de familie a utemiștilor

ini
IO * *•

La Șantierul naval din Galați se construiesc vase de 
cargouri de 4.500 tone, motonave de 2.000 tone și 
1.203 C.P. In fotografie: construcția unui remorcher 

se apropie de sfirșit.

mare tonaj ca: 
remorchere de 
de 1.200 C.P.

Foto: AGERPRES

în discuția adunării generale
Agneza sta dreaptă, crispată, 

lingă soțul ei. Asculta vorbele 
Elenei și simțea cum treptat o cu
prinde un val de rușine și mînie.

„De ce asta se întreba ea ? Pen
tru ce a fost nevoie să-i cheme 
soțul la această adunare ?“

De la masa prezidiului vorbea 
tovarășa Elena Iova, secretara or
ganizației de bază U.T.M. nr. 1 a 
fabricii de confecții Bacău.

— ...Astăzi viața nu poate fi 
închisă într-o colivie tovarăși. Ea 
are nevoie d? spațiu. Se înșeală 
cei ce cred că pot fi cu adevărat 
fericiți rupindu-și viața lor per
sonală. familiară, de viața între
gului nostru colectiv, de munca 
clocotitoare pc care o desfășurăm, 
sub conducerea partidului, pentru 
construirea socialismului.

Agneza asculta din ce în ce mai 
atentă, mai prinsă de vorbele cal
de ale secretarei.

— In societatea noastră familia 
este 6 celulă a marelui colectiv 
socialist. Ea se bazează pe dra
goste reciprocă, pe egalitate în 
drepturi dintre bărbat și femeie, 
pe unitatea dintre interesele perso
nale și cele sociale. Ea este în
conjurată c:i dragoste și grijă de 
statul nostru democrat popular. 
Uneori insă — și vocea secretarei 
deveni, mai mustrătoare — in via
ța unor familii se ivesc fenomene 
nesănătoase, manifestări ale unor 
concepții învechite despre familie 
și rolul pe care ea trebuie să 1

aibă în viața socială. Și unul din 
astfel de fenomene este și acela 
al ruperii vieții de familie, de via
ța cofectivului, de munca politică 
și socială pe care o desfășoară a- 
cest colectiv. Cazurile acestea din 
fericire nu sînt prea dese. Maj>- 
ritatea tinerelor familii, majorita
tea tinerelor soții care lucrează în 
fabrica noastră își găsesc adevă
rata fericire și în munca și activi 
tatea comună a întregului colectiv 
din fabrica noastră.

Agneza întoarse capul spre so 
țul ei care privea atent, ușor în
cruntat, spre fata care vorbea dc 
la tribună. Știa că va li criticai 
în adunare. De cind s-a căsătorii 
a și uitat aproape de munca or
ganizației. Și el, soțul ei, i-a spus 
dar nu l-a ascultat. Și acum in 
fața lui și în fața atîtor oameni.. 
Dar de ce nu-i spune odată ce are 
de spus, dc ce tot ocolește Elena

— Un exemplu minunat îl con
stituie activitatea politică și socia
li bogota pe care o desfășoară în 
fabrica noastră comunistul Pinti- 
lie și tovarășa Maria, soția sa. In- 
țelegind just ajutorul pe care tre
buie să și-i dea soții unul altuia 
tovarășul Pintilie a ajutat-o pe so
ția sa să se pregătească pentru a 
deveni utemistă. Acum anîndni 
sini prezenți la toate acțiunile po
litice și sociale inițiate de organi
zația de partid și organizația 
U.T.M. din fabrica noastră. Nu 
același lucru îl putem spune insă 
despre tovarășa Agneza.

— Înainte de a se căsători, vă

aduceți cu toții aminte, era una 
dintre cele mai active fete <din or
ganizația noastră. Fotografia ei a 
stat timp îndelungat ia panoul de 

colectivului nu- 
erau pentru ea 
bucuriile ei. A- 
de colectiv, s-a 

De ce Agneza 1

onoare. Succesele 
stru, bucuriile lui, 
ea și succesele și 
cum s-a înstrăinat 
rupt de viața lui. 
Ai un soț minunat care te-a în
demnat de atîtca ori să nu-ți pă
răsești preocupările tale sociale, 
palitice. De ce nu l-ai ascultat ?

Ce-ar fi putut să răspundă ?
Intr-adevăr, nimeni nu - 

piedicat-o să activeze mai 
in organizație. Atunci de 
făcut-o. Din comoditate, 
pornire mic burgheză de a 
viață „așezată", lipsită de 
Tresări din nou și-și privi bărba
tul cu ochit mari, mirați. De ce 
oare nu și-a pus asemenea între
bări pînă acum ? Intilni o privire 
sinceră, încrezătoare și o mină 
aspră ii mîngîie mina tremurindă 
de emoție.

— înțelegi Agneza, îi șopti so
țul ?

— Nu. Adică da. Dar nu pînă 
la capăt. Nu totul.

...Și vocea secretarei răsuna mar 
leparte. Vorbele ei parcă aduceau 
lumină, lămureau ginduri și fră 
mîntări. Lăuda și dojenea cu a- 
cceași voce blinda care te pătrun
dă.! pînă în adincul sufletului.

Cind a apărut comunicarea cu 
ordinea, de zi a acestei adunări : 
„Viața de familie trebuie să fie 
strins legată de viața socială și

a i n- 
departe 
ce n a 
dintr-o 
duce o 

orizont.

politică", fetele au privit-o cu cu
riozitate.

; Acum ascultau cu încordare. 
Simțeau din ce în ce mai puternic 
că multe fapte și ginduri de ale 
lor capătă altă lumină, alte semni
ficații. Coca Vrînceanu, Puiu Di- 
dina. Sandu fulia și alte citeva 
fete, gindeau în momentul acela la 
fel ca și Agneza : poți oare trăi 
cu adevărat in afara colectivului 
de muncă, fără a lua parte in 
viața acestuia ?

Secretara își terminase refera
tul de mult. Vorbea acutii din sală 
Sofia Aneta.

— Pe multe dintre noi ne-a mi
rat la început gă organizația 
U.T.M. pune in discuția adunării 
generale o astfel de problemă. Dar 
I ierul acesta este firesc, tovarăși. 
Organizația noastră, sub conduce 
rea partidului, trebuie să facă din 
fiecare tinăr un constructor activ 
al socialismului, un participant 
activ la viața politică și socială. 
Pentru aceasta trebuie să comba
tem pornirile mie burgheze care se 
mai manifestă la acei ce-și înghe
suie și-și stîleesc viața între cei 
patru pereți ai casei.

Agneza simți cum un val de ru
șine o cuprinde din ce în ce mai

ELENA IUDOROIU 
instructor al Comitetului orășenesc 

U.I.M. Bacău

P. ISPAS

(Continuare in pag 3

Băieții ședeau într-o zi de iarnă 
la colțul roșu al gospodăriei și ju
cau șah. Afară vremea era urită. 
Batea un vint păcătos dinspre 
baltă, rece și iute. Nu era chip să 
stai pe-afară.

— Măi, ia lăsați șahul și hai să 
stăm nițel de vorbă, i-a chemat 
Oprea, secretarul organizației 
U.T.M. Vreau să vă întreb ceva. 
Ce ziceți voi de vremea asta ? E 
chiar așa de-a dracului ?

— Depinde, a răspuns cu glas 
bărbătesc loniță. Da’ de ce ne 
întrebi ?

— Păi vreau să știu dacă puteți 
voi ieși afară acum. Mă gindeam 
să-ncepem treaba aia pe care-o 
hotărîsem noi. Să facem ghețăria, 
așa cum ne-am angajat. Adică să 
pornim să aducem gheață.

— Să-ncepem, ce să mai lungim 
vorba, intră din nou în vorbă lo
niță. Din moment ce ne-am anga
jat, facem, Parcă atunci cind am 
adus alea 40 de care de stuf pen
tru acoperitul grajdurilor a fost 
mai ușor? Să-i dăm drumul.

Și băieții au pornit cu căruțele 
spre luciul de gheață al bălții Ne- 
deia. Fără să simtă frigul, entu
ziaști, ei au tăiat cu topoarele 
blocurile de gheață, le-au pus în 
căruțe. Cînd au ajuns în sat, oa
menii i au întrebat în glumă :

— Ce faceți, măi, cu gheața aia, 
o mîncați ?

— Ehe, la vară ce bună o să fie 
ea t O punem aici la frigiderul 
nostru.

Intr-adevăr, la vară, cele 2 va
goane de gheață pe care tinerii co
lectiviști le-au pus în ghețăria, 
construită de ei, a colectivei Plaiul 
Fiilor din raionul Gura Jiului, vor 
fi de mare folos. Frămîntați ca în
totdeauna pentru bunul mers al 
colectivei tinerii s-au gindit că bri
gada lor piscicolă mărindu se o să 
prindă și mai mult pește in anul 
acesta. De multe ori peștele nu 
poale fi vîndul in aceeași zi jt din 
cauza căldurii mari se poale strica 
Băieții s-au gindit că o ghețărie nu 
e.prea greu de făcut, și, mai ales, 
nu-i costă nimic. De săpat nu săpat 
ei groapa, paie aveau, stuf au adus 

. din baltă, in. ghețărie o să fie ți
nut și, laptele și alta produse 
Sarcina asta pe care Și nu luat-o 
in fața organizației de purlid, care 
le-a sădit zi, de zi în inimi dra
gostea oenlru colectivă, pentru 
avutul ei, și-au îndeplinit o cu, 
cinste. „Frigiderul" colectivei e 
legat deci, ca, și acoperirea celor 
două grajduri, precum și cele /(. 
gropi de siloz, rle numele tinerilor 
care se simt mîndri de aceste rea
lizări ale lor. Atit de mîndri incit 
unul a venit intr-o zi lu secretar
i a spus :

— Tovarășe secret'ir, ăia din Să 
rata ne-au furat inițiativa. Ne-au 
întrebat intr o zi ‘ ce fucem ci. 
gheața, pe urmă ne au descusut ci 
grajdul, cu răsadnițele pe cari 
le-am făcut noi și-acum, gata, fa< 
și ei la fel.

b oarte bine, a zis secretarul 
Vorbim cu ei și ne luăm la intre 
cere Așa trebuie să tacă vecinii 
să-jivețe. să se-ajule unii pe alții.

Du să știi, tovarășe Oprea, ci 
tot noi sintem înainte Ghețăria lo 
? mni tui ca cit o junuilnte de dq- 
Hon rn « noittlrâ Not Inrem volti* 
tar răsadul pentru 30 de hectare 
iar ei numai pentru 16 l-an. 
descusut și eu și-am aflat. Așa ci 
ilacă-i vorba pi> ntrecere, să vedem 
care pe cure.



Mic ghid muzeistic

Muzeul memorial

co- 
cu- 
de

„Gh. Tattarescu

ol capitalismului;
EOANETEA

Pes&e un miliard de oameni 
din lumea capitalistă suferă de foame

Pămîntul este neasemuit de bo
gat si de roditor. Cu toate acestea 
problema; subalimentației oameni
lor care trăiesc în așa zisa „lume 
liberă" continuă să fie actuală 
chiar și în zilele noastre. Este 
vorba de o stare, de lucruri care 
să nu poată fi schimbată sau foa
metea de jcarg ș.ufgră .peste un. mi
liard de oameni de pe glob trebuie 
pusă în legătură cu interesele eco
nomice, politice și sociale ale stă- 
pînilor lumii capitaliste ?

MAI PUȚIN DE 1000 CALORII 
PE ZI

Cel mai tînăr
actor al

cinematografiei 
noastre

încă puțină răbdare și probabil 
p°ste cîteva săptămîni îl veți pu- 
tea cunoaște „personal". Se va 
prezenta singur, pe ecran, în rolul 
principal din noul film artistic ro- 
minesc „Mingea".

Pînă atunci, vă invit sad cunoaș
teți prin intermediul reporterului. 
L-am găsit acasă. Mi-a deschis 
ușa chiar el și mi-a Întins mina.

— Ion Bodeanu.
l-am spus Și eu cum mă chea

mă și am intrat împreună într-o 
cameră mobilată cu gust.

Am luat loc. A luat loc și gaz
da.. pe covorul din fața mea. Pri
ma întrebare de rigoare:

— Tovarășe actor, cum vă place 
să iucați în film ?

Mia răspuns prompt:
— îmi place... bine.
Am uitat să vă spun că Ion Bo

deanu mai are vreo trei luni pînă 
va împlini respectabila vîrstă de... 
5 ani. Iar clnd a început filmul 
avea puțin peste patru ani.

Deci... gheața a fost spartă. Să 
începem! In filmul „Mingea" este 
vorba despre... Dar despre aceasta 
veți afla la timpul potrivit. Acum, 
cile ceva despre activitatea lui Ion 
Bodeanu la „servici" și acasă.

Regizorilor nu le-a fost mai ușor 
cu micul actor decît reporterului. 
Dar prin metode „pedagogice" au 
reușit să-și îndeplinească misiu
nea.

De la început, regizorul Sinișa 
Ivetici l-a luat bărbătește:

— Uite, tu acuma ai servici la 
noi. Deci trebuie să fii punctual, 
cuminte, iar cînd îți spunem noi 
trebuie să fii foarte atent.

Interpretul, flatat, urma întoc
mai indicațiile. Dar nu întotdeau
na- Mai obosea și el. Doar „ser
viciul" nu e ușor. Atunci intra în 
funcțiune metoda celuilalt regi
zor, Andrei Blaier. Despre aceasta 
ne vorbește chiar Ion Bodeanu :

— Jucam v-ați ascunselea cu 
Blaier și păcăleam l i 
ascundeam sub „sunet", 
mă găsea. Atunci ieșeam 
tele lui.

Și tot acest joc n-avea 
decît să stîrnească veselia 
actor, veselie prinsă pe peliculă.

In unele scene copilul trebuia să 
fie trist. Aici regizorii apelau la 
sentimentul de milă al băiatului, 
povestind întîmplări tragice din 
viața animalelor pe care micuțul 
le îndrăgise. Și el devenea prins, 
aidoma eroului din film. Ion Bo
deanu a făcut cuplu- cu actorul 
Lazăr Vrabie, sau „tăticuțuî
Vrabie", pentru că în film 
acesta din urmă interpretează 
rolul tatălui nefericit care nu 
are nici măcar atîtea mijloace bă
nești ca să-i poată cumpăra fiu
lui o. minge ațjt 
Sînt anii crînceni 
1933.

Cu timpul, Ion 
bîșnuit cu platoul 
cum cînd filmarea s-a terminat, 
micuțul artist a revenit la preo
cupările copilăriei. De altfel, fon 
Bodeanu mărturisește că visează 
să devină mecanic de locomotivă

Eu mă 
El nu 

în spa-

alt rost 
micului

de mult dorită, 
ai crizei din

Bodeanu s-a o-- 
de turnare. A-

c

ANDREI D1MA

La uzinele de tractoare Harkov 
s-a produs un nou tip de trac
tor de mic gabarit pe șenile. 
Mașina e destinată să efectueze 
lucrări în vii și livezi. Tracto
rul, care e înzestrat și cu sis
tem hidraulic, poate executa 
lucrări și cu mașini agricole 

suspendate
Foto: TASS

Ceea ce te surprinde în mod 
deosebit vizitînd muzeul memorial 
„Gh. Tattarescu" este atmosfera 
de autenticitate ce plutește în în
căperile în care cu un secol în 
urmă a trăit și a creat cunoscutul 
nostru pictor.

Un șevalet, o paletă pe care cu
loarea e nealterată, o cutie de chi- 
brituri din secolul al XIX-lea a- 
lături de luminarea pe jumătate 
arsă pe masa de lucru, cele cîteva 
rețete de amestec al culorilor, ne
număratele caiete de schițe, și-a- 
poi camera de lucru, acea clasică 
cameră mansardată, al cărui ochi 
de geam privește peste acoperișu- 
rile caselor — toate îți sugerează 
în muzeul memorial „Gh. T at tares
eu" prezența parcă încă vie a ar
tistului care și-a petrecut aci peste 
șase decenii de viață.

Deosebit de interesant este mai 
ales faptul că și o sumară vizită 
în încăperile muzeului te fac să 
cunoști, să reconstitui simțămin
tele, atitudinea, participarea lui 
Tattarescu la marile frământări so- 
cial-politice ale veacului al XIX- 
lea.

Micul orfan care învață de 
pil să mânuiască pensulele și 
lorile la unchiul său, zugrav 
biserici — e contemporanul mari
lor evenimente ale anilor 1848. 
Ca și cele mai luminate spirite 
ale epocii, Tattarescu ia atitudine 
hotărîtă de sprijinire a revoluțio
narilor. Opera sa se axează pe o 
tematică revoluționară, compozițiile 
sale fixează pe pinză idealurile 
sociale, patriotice cele mai îna
intate ale generației sale. Vitri
nele muzeului arată cu prisosință 
și perioada interesantă de forma

re a artistului. Anii copilăriei și 
primii 25 de ani de viață petre- 
cuți în mijlocul țărănimii prin 
împrejurimile Buzăului, apoi ple
carea la Roma în anul 1845 prin 
obținerea unei burse de studiu, 
strădaniile sale de decenii pentru 
dezvoltarea invățămîntului artistic 
in București sînt date boșat re
prezentate prin diferite documen
te. In Italia, valoroasa priete 
nie care se leagă între el și condu
cătorii revoluției din 1848 in frun
te cu Nicolae Bălcescu, îl familia
rizează cu stadiul pregătirilor și 
desfășurarea revoluției in Țara 
Rominească. Ca urmare, prin schi
țele sale alegorice pline de atnnt 
pe care le trimite in țară și re
numitul tablou „Renașterea 
miniei“ — socotit drept cel 
însemnat tablou revoluționar 
arta plastică românească din 
cui trecut — Tattarescu arată 
ticiparea sa la năzuințele cele 
înaintate ale poporului.

Din aceeași epocă datează și 
cele două atit de cunoscute por
trete care pictorul le-a făcut prie
tenului său, luminatei figuri a re
voluției din 1848, Nicolae Bălces
cu. Ca și tabloul „Renașterea Ro
mâniei" pe care autorul l-a expe
diat într-un tub metalic in țară 
„pentru îmbărbătarea poporu
lui, portretul lui Bălcescu 
— care se găsește într o 
variantă in casa memorială — este 

din cele mai valoroase lucrări 
întreaga sa operă. Este în

Ro- 
mai 
din 

vea- 
par- 
mai

ooo

^^o*«»Schimbare

de firmă în Hawai
Frintura de paradis pe care o 

evocă cei ce în Occident comercia
lizează exotismul e greu de desco
perit în realitate în Hawai. Pen
tru că în afară de natura de o fru
musețe îneîntătoare, pe colierul de 
insule trăiesc 613.000 oameni și 
viața celor mai mulți dintre ei nu 
are nimic paradisiac. E adevărat, 
acum Hawaiul a devenit al 50 lea 
stat federal al S.U.A. Pe drapelul 
american a mai apărut o stea și a- 
ceasta va simboliza Hawaiul. In 
Congresul american vor mai lua 
loc încă trei persoane — viitorii 
aleși ai Hawaiului. Și... asta-i tot. 
în Hawai viața se va scurge la fel 
ca și înainte.

Cum a ajuns însă Hawaiul teri
toriu... american ?

Povestea începe in secolul trecut 
pe vremea cînd insulele acestea 
erau independente. Mai întii veni
seră cițiva misionari americani. în 
mîini n-aveau decît biblia. După 
ei au început să treacă pe lingă 
coastele insulelor vasele comerciale 
americane. Deocamdată nu era ni
mic primejdios — vasele poposeau 
in drumul lor spre China. Dar 
înainte de ultimul deceniu al seco
lului trecut, niște americani a- 
vuți, aflînd de bogățiile arhipela
gului, și-au făcut apariția. Ei au 
„operat" foarte rapid. în puțină 
vreme, două treimi din plantațiile 
de trestie de zahăr deveniă pro 
prietate americană. Recoltele erau 
bogate, dar „businessmanii" nu se 
arătau mulțumiți. Pricina nu era 
tocmai complicată. Zahărul din 
Hawai — pe atunci teritoriu inde
pendent — nu putea fi expediat 
în S.U.A. deoarece taxele vamale 
instituite de guvernul american în 
scopuri prohibitive erau uriașe.

Ce era de făcut ? După cum po 
vestește A. Norden în lucrarea sa 
„Așa se fac războaiele", plantatorii 
americani erau în fața dilemei : 
ori se desființează taxele vamale 
din S.U.A., ori se desființează... 
independența Hawaiului. Și pentru 
că taxele vamale guvernul ameri
can nu era dispus să le desființeze, 
plantatorii americani au socotit că 
e mai comod ca S.U.A. să transfor 
me Hawaiul într un teritoriu... a- 
merican. Era nevoie doar de o gură 
de tun. Un vas de război american 
a apărut în grabă, o „revoluție" a 
fost montată în cîteva ore și re
gina Hawaiului a abdicat. Operație 
„made in S.U.A.". Doar cîteva 
săptămini au fost, după aceea, ne 
cesare pentru ca să se creeze apa
rențe de „legalitate" spre a trans
forma Hawaiul într-o posesiune co
lonială a S.U.A. Faptul s-a petre
cut în anul 1693. Linei ani mai 
tîrziu guvernul american anexa în 
mod oficial Hawaiul.

Ce binefaceri a adus dominația 
americană Hawaiului ? Sînt sufi
ciente cîteva amănunte. Monopolu
rile americane posedă 96 la sută 
din terenurile cultivabile. întreaga 
industrie de conserve de ananas și 
fabricile de zahăr au aceiași pro-

prietari — monopolurile ameri
cane. Dar nu numai financiarii din 
Wall-Street au fost satisfăcuți. Pro
motorii — de ieri și de ari — ai 
politicii agresive a S.U.A. au obți
nut cîteva puncte strategice de 
mare importanță pe calea mari
timă ce duce din S.U.A. spre Ja 
ponia, Filipine și Australia. Nu 
mai puțin de 150.000 soldați ame
ricani au fost aduși în Hawai, 
despre care United Presa Interna
tional spunea că e „sediul creieru
lui militar al forțelor armate ale 
S.U.A. în Pacific".

Dar băștinașii 1 Au obținut 
privilegiul tragic de a cunoaște mi
zeria neagră și de a fi exterminați 
în masă cu mijloacele specifice ale 
„civilizației americane". împotriva 
acestui privilegiu ei nu au încetat 
nicio clipă de a lupta cu energie.

Acum, Hawaiul a devenit al 
50-lea stat federal american. 
Schimbare .de firmă. Atîta tot.
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La muzeul memorial 
tr-adevăr uimitoare impresia 
care ți-o lasă acest tablou. Pe făta 
palidă privirea concentrată și 
dirzi, exprimi în întregime 
personalitatea puternică a lui 
Bălcescu, credința lui nestrămutată 
în victoria cauzei poporului.

Cu cițiva ani înainte de moartea 
sa, Tattarescu întreprinde o călă
torie de studii în Rusia. însemnă
rile lui de călătorie consemnează 
impresia puternică pe care i au 
lăsat-o oamenii și locurile pe care 
le-a cunoscut. Și întors In țară vor
bește tuturor despre imensa co
moară de artă pe care a descope
rit-o la muzeul Ermitaj și galeriile 
Tretiakov.

Cunoseind această casă-muzeu 
descoperi prin culoare și lumină o 
însemnată epocă din viața țării 
noastre precum și personalitatea 
puternică a lui Gh. Tattarăscu.

M. DASCALU

pe

Numai în cursul ultimilor șase 
ani peste 100.000 de băștinași din 
insulele Indiilor de Vest și-au pă
răsit locurile natale pentru a veni 
să-și ciștige asistența pe pămîntul 
bătrînei metropole, in Anglia. Ce 
i-a determinat pe acești oameni 
să-șj părăsească insulele lor înso
rite pentru clima rece și umeda a 
Angliei ?

Indiile de vest sînt printre cele 
mai vechi colonii ale imperiului 
britanic. Cu toate că aici pămîntul 
este extrem de bogat și de roditor 
populația este neînchipuit de să
racă. Șomajul în proporții de mase, 
foamea și sărăcia au silit zeci de 
mii de băștinași să plece in su
burbiile marilor orașe engleze pen
tru a-și căuta existența. O statis
tică întocmită de un institut ame
rican specializat a arătat că în 
aceste regiuni, după cel de al doi
lea război mondial, din cinci per
soane patru sînt subalimentate. 
Aceasta este una din „binefacerile" 
politicii colonialiste dusă de către 
imperialiștii englezi in Indiile de 
vest.

In toate țările „slab dezvoltate" 
alimentația oamenilor a devenit 
mai gravă decît înaintea ultimului 
război mondial. in legătură cu 
aceasta, Donald E. Farris, unul 
din experții canadieni ai O.N.U. a 
scris într-o carte a sa că peste un 
miliard oameni, din lumea capita
listă suferă din cauza foamei. „In 
țările slâb dezvoltate — scrie Far
ris — oamenii se consideră fericiți 
dacă au zilnic 1400 calorii. Cei 
mai mulți dintre ei trăiesc chiar 
din 1000 calorii sau mai puțin".

Foametea a ajuns , o problemă 
chiar și în cea mai bogată țară 
capitalistă — S.U.A. Din 30 de mi
lioane de locuitori ai statelor din 
sud, trei sferturi sînt subalimentați. 
Au fost declarate chiar „teritorii 
Înfometate". Această situație se 
petrece în țara unde 1% din popu
lație (magnații finanțelor, indu
striei și regii oțelului) acaparează 
59 la sută din venitul național iar 
pentru 87 la sută din populație 
venitul național reprezintă un pro
cent de abia 8 la sută.

în cartea sa „Geografia foamei" 
savantul brazilian Josue de Castro 
a arătat că din cei 60 do milioane 
de oameni care mor anual pe glob, 
30 pînă la 40 de milioane iși gă
sesc sfîrșitul din cauza foamei.

ALIMENTE PENTRU 8 PÎNA 
LA 10 MILIARDE DE OAMENI

Societatea capitalistă care con
damnă anual la moarte prin inâ- 
niție zeci de milioane de oameni 
de pe glob se arată tot mai mult 
îngrijorată de ritmul creșterii 
populației. Teoreticienii imperia
lismului ascund însă cu grijă fap
tul că pămîntul poate produce, 
chiar la ora actuală, hrană pentru 
8 pînă la 10 miliarde de oameni. 
Pentru aceasta este însă necesar 
ca întregul produs al 
cij să fie destinat oamenilor mun
cii, să se pună capăt cursei înar
mărilor pe care au declanșat-o im
perialiștii și care înghite uriașe 
fonduri.

Dușmanii socialismului,, care 
tremură pentru menținerea siste
mului capitalist, au scornit tot te

Iul de „metode" pentru lichidarea 
foametei care în esență se reduc 
la exterminarea surplusului de 
populație pe calea războaielor, 
epidemiilor, sterilizării. Această 
teorie canibalică elaborată în se
colul trecut de Malthus este acum 
îmbrățișată de apologeții capițalis- 
jnului din- toate țările „Itjmij li- 
bere“l

Cum poate fi însă calificată ac
țiunea capitaliștilor din multe țări 
ale lumii care distrug anual în
semnate cantități de alimente pen
tru a nu scădea prețurile ? în le
gătură eu aceasta, fortul Joțin 
Boyd Orr, primul director al FAO. 
(organism al O.N.U. pentru ali
mentație) a scris: „Scopul civi
lizației occidentale nu este de 
a acoperi necesitățile oame
nilor ci de a stoarce un 
profit cît mai mare". Cu alte cu
vinte: milioane de oameni sînt 
condamnați la moarte prin înfo
metare în lumea capitalistă deoa
rece alimentele nu asigură un 
profit destul de mare monopoluri
lor imperialiste.

EXEMPLUL ȚĂRILOR 
LAGĂRULUI SOCIALIST

Politicienii occidentali obișnu
iesc să se laude cu „ajutorul" pe 
care-1 dau țărilor slab dezvoltate. 
Trecînd peste faptul că majoritatea 
acestui „ajutor" se reduce la înar
mare, iar chiar și puținele ali
mente (de cele mai multe ori al
terate) trimise în aceste țări sînt 
legate de obținerea unor concesii 
politice, 
Cît de mult 
jutorul real 
lui socialist 
dezinteresat 
de foame, 
aceste state 
agricole perfecționate și specia
liști. în agricultură, arătînd că nu
mai prin exploatarea în mod știin
țific a păinintului pot fi asigurate 
cantități sporite de alimente, în
destulătoare pentru populație. în 
această privință exemplul țărilor 
socialiste, unde foametea a ajuns 
o problemă necunoscută, stă ca o

Un copil înfometat din Algeria

mun-

EUGENIU obrea

Noul tip de televizor „Carmen" fabricat în R.D.G.

militare sau economice, 
se deosebește însă a- 
pe care țările lagăru- 

îl oferă cu totul 
popoarelor care suferă 
Țările socialiste ajută 
cu tractoare, mașini

mărturie a posibilităților aproape 
nelimitate care stau în fața celor 
ce se ocupă de producerea hranei. 

. Este dea jun.s de amintit că în 
R.P. Chineză, țară care în trecut 
a cunoscut din 2000. de ani 1829 
de ani de foamete, hrana popu
lației a ajuns să fie asigurată. 
Producția agricolă a țărilor lagă
rului socialist crește an de an, da- 

. torită orînduirii sociale ce a creat 
condiții unui uriaș avînt, a in
vestițiilor făcute de 
metodelor înaintate de 
site.

Succesele 
tura țărilor 
strat cu . .
biema lipsei de produse alimenta
re poate fi rezolvată cu succes. In 
această privință este semnificativ 
faptul că multe țări nesocialiste 
din Asia, cum sînt India, Birma- 
nia, Indonezia, și altele se preocu
pă de studierea experienței agri
cole a țărilor lagărului socialist. 
Aceasta este calea lichidării undi 
flagel care a făcut pînă acum 
zeci de milioane de victime pe 
glob și mai face încă zeci de mi
lioane de victime în lumea capi
talistă.

guverne, a 
lucru folo-

LUTRUL de MARE

obținute 
socialiste 

prisosință

ție agricul- 
a demon- 
că pro-

I. RETEGAN
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Toți cunoaștem această blană >> 
prețioasă, dar foarte puțini știm ?< - 
că lutrul de mare locuiește în 
U.R.S.S., în insulele Commandor, $> 
Curile precum și în partea de ?< 
nord-est a insulei Medny. El își \\ 
alege în general coastele cl~ /? 
brupte și cu golfuri. Pe timp << 
liniștit iese în larg, uneori înde- \\ 
părtîndu-se foarte departe pen- >/ 
tru a vina moluște, crabi și <x 
pești. Blana animalului este \\ 
unsuroasă și puțin strălucitoare. // 
avînd o colorație abundentă, va- 
riind de la negru pînă la roșu, SS 
fiind deosebit de rezistentă. //

In 1741, expediția Bering >$ 
care a descoperit insulele Corn- ?? 
'mandor le-a găsit populate de 
lutrii de mare. Dar aceste ani- $> 
male prețioase au devenit rare. ?? 
deoarece în trecut au fost vînate \\ 
într-un mod sălbatec. >>

Autoritățile Sovietice le ocro- \\ 
tește rezervîndu-le regiunile în >> 
care condițiile sînt propice << 
pentru dezvoltarea lor. \\

Cu autobusul
Electropterul nostru se așeză 

ușor, ca un fulg pe aerodrom, o 
suprafață de teren pătrată cu la
tura de cca 1 km., acoperită cu 
dale negre și mate. Pe „cîmp" 
cîteva construcții din material 
plastic se ridicau în forme cu
rioase, asemănătoare unor creioa
ne ascuțite la ambele capete. Pu
teau să măsoare 200 metri lungi
me și vreo 25 înălțime. Tocmai 
spre una dintre ele mă îmbia po
liticos ghidul meu.

— Ce clădire lipsită de gust !?
— spusei eu, convins că aveam in 
față aerogara.

— în construcția de mașini —* 
răspunse ghidul — primul cuvînt 
și de multe ori singurul, il are 
funcțiunile ce trebuie să le înde
plinească mașinile și posibilitățile 
momentane ale tehnologiei de fa
bricare a lor. tn clipa de față ceea 
ce vezi este autobuzul supersonic 
cu motoare atomice, care exprimă 
stadiul actual al dezvoltării indu
striei aparatelor mari de zburat — 
imi explică ghidul.

Am urcat, tăcind. ușor jenat de 
inoportunitatea aprecierii mele. 
Odată cu noi au urcat zeci și zeci 
de alți călători. Cînd intrai, anun
țai la un microfon orașul in care 
doreai să cobori. Ceea ce am și 
făcut. „Cairo“. Răspuns prompt : 
„Escalator D3". Ne-arn așezat pe 
escalatorul D3 care ne-a dus in- 
tr-un compartiment la urma super
sonicului. Pe drum am observat că 
niciun călător nu avea bagaje :

— Nu-i nevoie ! mi-a spus ghi
dul. Găsim ori unde tot ce ne tre
buie.

Ne ăm așezat într~6 cabină. 
Prin hublon se vedea că sin- 
tem la etaj, la al 3-lea sau al 4 lea 

be anunță la difuzoare că super
sonicul nr, 3457 — adică al no
stru — va pleca în continuare pe 
ruta București-Atena-Cairo-Khar-
tum-Iohanesburg-Kapetown peste 
5 minute. Ardeam de curiozitate. 
De-o dală îmi veni in minte ideia 
primejdiei pentru pasageri pe care 
o implica vecinătatea motoarelor 
atomice, si-i pusei ghidului cuve
nita întrebare.

— Problema a fost pe deplin re
zolvată. La început — acum 50 
de ani — s-a aplicat soluția ecra- 
nării motoarelor cu cîteva straturi 
succesive de substanțe care absor 
bea în mare măsură radiațiile no
cive. Aceasta a fost o primă solu
ție, desigur fără perspective 
deoarece, cu toată protecția, la un 
număr mare de zboruri Organis
mele se resimțeau. S a aplicat apoi 
soluția ecranelor absorbanto-rcflec- 
toare, care protejau perfect cabina 
dar păstrau o zonă semisferică cu 
raza de circa 2 km. în care radia
ția exista din plin, îngreunind 
foarte mult manevrele de aero 
drom și făcînd. imposibil zborul 
sub 2000 metri deasupra regiunilor 
locuite. A treia soluție a fost 
aceea a captării și reflectării în • 
sus, la verticală, a tuturor radia
țiilor emanate de motoare. A fost a 
soluți# fericită dar n-a rezistat nici 
ea deoarece volumul transporturi
lor atomice creștea intr-un ritm atil 
de mare iar fascicolele radioactive 
produse prin reflexie erau atit de 
puternice incit radioactivizarea «o- 
zelor atmosferice pe această cale 
începea să devie o problemă. Din

supersonic
acel moment — adică de acum 20 
de ani — s-â găsit ți s-a aplicat 
soluția actuală a captoarelor inte
grale de radiații nocive, care sint 
transformate apoi în radiații navă- 
tămătoare, dintre care unele sînt 
folosite in servimih interioare ale ^plreă ‘'h^>m'pht ^^ 
supersonicului.încărcată, neputînd distinge bine

Deodată simții că. sînt împins de un planimetric, totul
A , A h.iinrrw'r/ tn ri6f.o fnnri rnm.nnrt.asus m jos intre pernele pneuma- 

tice ale fotoliului. Priv.ii prin hu- 
blon : aerodromul

mir de nimic în lumea aceasta în 
care totul este posibil, in care tot 
ce-și poate imagina o minte ome
nească este pe deplin realizabil.

...Aveam o înălțime de cea 30 
mii metri. Prin luminișurile mai 
largi dintre masele noroase, solul

apărîrid in piețe rțlfiri compacte 
verzui sau albăstrui.

Nici nu sfîrșisem de mâncat cele 
se îndepărta cîteva sandvișuri servite prin poșta

pneumatică, cînd începui să simt 
că aeronava iși frina de-acum vi
teza pregătindu-se să aterizeze- la 
Atena.

Coboram destul de repede: La 
un moment dat, cînd printre nori 
putui zări bine șalul, avui senza
ția — vizuală numai — că ne 
prăbușim, atit de repede venea 
pămîntul in întinipinarea noastră. 
Dar aceasta nu dură mult. Curind 
„căderea" devenea tot mai înceată, 
în sfirșit, zării in depărtare Acra- . 
polele. In stingă noastră se intin- ‘ 
deau apele albastre ale Egeei. Nu 
departe de țărm, se vedeau, in apa 
limpede a mării umbre negre și 
alungite ce păreau niște imenși 
rechini.

— Acelea sînt corpurile unor 
ambnrcații submarine — mă lă
muri ghidul. Fiecare dintre ele, 
are o capacitate de transport in
tre 100 și 200 mii tone. Unele — 
cele destinate transportului de bu
nuri solide sînt construite din 
mase plastice rigide. Altele, cele 
destinate transporturilor de sub
stanțe lichide — petrol, grăsimi, 
diferite substanțe chimice și altele 
— iau pur și simplu aspectul unor 
imenși rimați Confecționați din 
mase plastice, elastice și foarte re
zistente. Aceștia sînt umpluți cu 
substanțele de transportat și lestul 
necesar, și apoi remorcați in sub- 
mersiune de niște remorchere sub
marine atomice, auto și teleghidate. 
Cînd nu sînt folosite, aceste mar- 
fare submarine sint pur și simplu J» 
pliate. Și pentrucă acest tip de . 
navă are calități atit de extraordi- " 
nare, acum se introduc și în trans
portul unor materii prime care în
găduie să fie mai întii transfor
mate în soluții. Bine înțeles că la 
locul de destinație materiile prime 
respective sînt readuse la forma lor. 
inițială atunci cînd nu pot fi folo
site în producție direct in stare de 
soluții.

în timp ce primeam aceste inte
resante explicații, supersonicul no-

merea de noi. Supersonicul nostru 
se înălța rapid pe o Verticală. Era 
ciudat să simți cum „sare" în sus 
enorma aeronavă, fără să producă 
pic de zgomot.

— Cabinele sînt perfect izolate 
acustic. Altfel am auzi o canonadă 
continuă și literalmente asurzi
toare, produsă de reactoarele ae
ronavei — mă lămuri ghidul.

Curînd depășirăm trei pături 
succesive de nori, Cînd radioalti- 
metrul arăta 20.000 metri, super
sonicul nostru începu să-și schimbe 
mișcarea tinzind tot mai mult spre 
orizontală. La 30.000 metri ascen
siunea încetă complect. Intre timp 
viteza de deplasare în plan orizon
tal atinsese 6000 km. pe oră. To
tul nu durase mai mult de două 
minute. Era foarte ciudat că nu 
aveam nici o Senzqție neplăcută de 
pe urma acestei viteze. Dimpo
trivă, mă cuprinsese subit o irezis
tibilă poftă de mâncare: îmi măr
turisii dorința de a mînca ceva. 
Ghidul comandă de mincare la 
microfonul instalat îh brațul foto
liului său. Peste citeva minute de 
sub hublon se desprinse o trapă iar 
din deschizătura rămasă in pe
retele aeronavei ieși un padiei 
ambalat intr-un plastic opac. După 
toate cite mi se întimplaseră pînă 
ațunci, priveam totuși uimit la cele 
ce se petreceau.

— Nimic extraordinar ! Uri 
simplu bufei automat cu expedie
rea mâncării prin poștă pneumo- stTU ateriz'a a'erodromu'i din
tica. Așa ceva exista și pe vremea , 
dumitale. Atena"

Trebuia să învăț să nu mă mai P. CONSTANTINESCU
----------- ooo------------

O flefw
Din inițiativa pio

nierilor polonezi și 
cu sprijinul Ministe
rului Flotei Mariti
me, în scopul unei 
pregătiri cît mai mul 
tilaterale a școlarilor 
și pionierilor din 
R. P. Polonă, va lua

ființă o flotă fluvială 
și maritimă a pionie
rilor, construită cu 
fondurile colectate de 
unitățile de pionieri 
din întreaga țară. 
Pentru început, orga
nizației de pionieri a 
R. P. Polone ia

fost remis bricul „Za- 
wisza 11“ care va 
servi la pregătirea 
primelor tinere cadre 
marinărești necesare 
noii flote pionierești 
care în următorii trei 
ani se va dezvolta cu 
forțele sale proprii.
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„Prietenii filmului«
* ’

V
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Tot mai multe organizații tate etc. La o săptămînă după 
U.T.M. de secție din fabrica noa- vizionare, în ședințele cercului 
stră se ocupă cu spirit de răs
pundere și pricepere de organi
zarea timpului liber ai tinerilor, despre ideile majore pentru care 
inițiind acțiuni interesante, e3u- . militează filmul etc. 
cative menite să cc-ntribuie la ri
dicarea nivelului politic, ideologic 
și cultural al tinerilor.

Una din formele mult îndrăgi
te de ținerii de la noi este cercul 
„Prietenii filmului". Cunoaștem 
inițiativa tinerilor de la Rafinăria 
din Ploești care au. creat un cine- 
club,- precum și realizările ti
nerilor de la uzinele „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin 
care după o intensă muncă în 
cadrul cineclubului uzinei lor au 
ajuns să creeze primul film — 
în care scenariu, interpretare, 
filmare; regie — totul a fost rea
lizat de tinerii muncitori, mem
bri ai cineclubului uzinei.

Desigur, activitatea desfășura
tă în cele 4 cercuri de prieteni 
ai filiniilui din fabrica noastră 
este'animată'de dorința de'a rea
liza și la noi astfel de lucruri. 
Dar pînă la ele mai avem încă 
mult de învățat. Tinerii mergeau 
înainte la film în colectiv, discu
tau între ei, își împărtășeau pă
rerile, impresiile, dar firește în 
mod neorganîzat. Prin crearea 
cercurilor „Prietenii filmului" noi 
am organizat aceste discuții, 
le-ăm îndrumat spre: înțelegerea 
problemelor esențiale pe care le 
ridica filmul respectiv, ajutîndu-i 
pe tineri să desprindă cu ușurin
ță ideile fundamentale șocial-po- 
litice pentru care militează fil
mul. Activitatea celor 4 cercuri 
de lâ noi (care numără între 18 
și 26 de tineri) create de orga
nizațiile U.TiM. de secție 6, 7 și 
9 este abia la început. Birourile 
organizațiilor U.T.M. din aceste 
secții s-au preocupat însă, ca ti
nerii venind la cerc să învețe cît 
mai> mult, Pentru aceasta, înain
te de a so viziona un film, într-nna 
din ședințele cercurilor responsa
bilul, ajutat de cîțiva tineri,. pre
zintă pe scurt, sub.iectul filmului 
ce urmează să fie vizionat, ce 
materiale pot fi consultate în le
gătură cu. acel film, cronici, apă
rute în ziare, reviste de speciali-

se prezintă recenzia filmului, se 
vorbește despre eroul principal,

Membrii cercului din organiza
ția U.T.M. a secției nr. 9 au vi
zionat de pildă filmul „Pe Donul 
liniștit" realizat după romanul 
cu același nume al scriitorului so
vietic M. Șolohov. înainte de 
vizionare, responsabilul cercului, 
Vlăduț Ion, ajutat. de biroul 
U.T.M., s-a interesat dacă tinerii 
au citit romanul, recomandîndu- 
le să-l recitească, pentru ca în 
discuțiile viitoare ale cercului ti
nerii să se refere și la roman. 
Cunoscînd romanul, tinerii au în
țeles mai bine filmul, au putut 
face comparație între film și ro
man, cum au fost prinse în sce
nariu părțile esențiale din aces
ta, aducînd în discuții scenele 
care lipseau din film. Aceasta 
i-a ajutat pe tineri să înțeleagă 
și problemele de măiestrie ale ar
tei cinematografice, posibilitățile 
ei de sintetizare.

Sînt tineri ca M. Popa, I. Soa
re, P. Ionescu, V. Miron, A. An- 
tonovici, A. Ionescu și mulți al
ții care s-au evidențiat prin fe
lul cum discută în cadrul cercu
rilor „Prietenii filmului", antre- 
nînd și pe alți tineri la viziona
rea în colectiv a filmelor, ajutîn- 
du-i apoi în cadrul cercului să 
adîncească semnificația ideilor 
politice și sociale pentru care 
militează filmul. Astfel după vi-
------ -- ----------<><><>•

zionarea filmelor „Comunistul", 
„Bătălia cea mare", „Fata cu 
chitara" etc., discutînd despre a- 
ceste filme, tinerii au adus exem
ple din cărțile citite, din alte fil
me vizionate care au îmbogățit 
cunoștințele tinerilor.

Desigur activitatea abia la în
ceput a acestor cercuri se poate 
îmbogăți pe baza experienței cîș- 
tigate. In primul rînd va trebui 
ca la discuțiile cercurilor. „Prie
tenii filmului" să invităm și pe 
alți tineri care nu sînt, în cerc, 
pentru a-i face și pe ei să îndră
gească această formă de activi
tate. Noi vrem să invităm în mij
locul tinerilor de la noi tineri ac
tori, regizori care să ne vorbeas
că despre istoria cinematografiei, 
despre arta realist-socia-listă, des
pre creația cinematografică romî- 
nească, să ne împărtășească din 
experiența lor etc. Aceste întîl- 
niri vor contribui la îmbogățirea 
cunoștințelor ideologice și cultu
rale ale tinerilor. De asemenea 
pentru a aprofunda mai bine con
ținutul de idei al filmelor, vom 
organiza vizite la expoziții cu a- 
celași subiect, vom căuta ca ti
nerii să citească cărțile de lite
ratură și științifice legate de fil
mele vizionate, care să ajute la 
lărgirea orizontului politic și cul
tural al tinerilor.

P. DUDESCU 
secretar al comitetului U.T.M. 

întreprinderea „Kirov" 
București

In cinstea celui de-al Vll-lea Festival și a 
celei de-a 15-a aniversări a eliberării 

patriei noastre

O trecere în revistă
a tinerilor soliști

de-a 15-a aniversări a eliberăriiin cinstea celui de-al Vll-lea------------ ------------
Festival Mondial al Tineretului și patriei noastre, Ministerul învăță- 
Studenților pentru Pace și Priete
nie de la Viena și în cinstea celei

O scenă din filmul „Moralitatea d-nei Dulska'

O scenă din fiitnul „Răsfățatul*

' I;: W
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Filmele
săptăminu

„Răsfățatul" egoist care se gîndește numai la 
plăcerea lui. Pentru a scăpa de un 
Ochi de părinte vigilent, și griju
liu, care să-l pedepsească pentru 
relele lui, Așot o împiedică pe 
mama lui să se recăsătorească cînd 
ea iubește un om cinstit și demn, 
pe poștașul Vartan (A. Verese- 
sean).

Anii trec, Așot crește tot mai 
rău și neascultător, văzind în 
mama și prietenii lui doar oameni 
buni șa folosească intereselor lui 
meschine. Mai. tirziu pleacă la 
Leningrad, absolvă o facultate și 
devine un inginer bine pregătit fi 
cere să intre în partid. Dar exi
gența oamenilor sovietici, a comu
niștilor, îl arată în adevărata lui 
lumină de îngîmfat, egoist și imo
ral, și-i închide porțile partidu
lui. Așot încearcă să-și ascundă 
faptele, să dea impresie câ-și iu
bește mama și o cheamă pe Ma
riam in familia lui sub pretext câ 
vrea să-i asigure o bătrînețe feri
cise. in curind insă Mariam ințe-

O producție a studioului ,yAr- 
m^nfilmli din Ereixm, ,fi.ăsfățapul“ 
ataca cu ascuțime probleme ale 
moralei omului nou, ale educației 
tineretului sovietic. Filmul poves
tește viața lui Mariam (admirabil 
interpretată, cu sobrietate și emo~ 
ție in acela-și timp, de Varde- 
reseanjg o femeie simplă care și-a 
consacrat întreaga viață creșterii 
fiului ei Așot. Soțul ei, activistul 
comunist Suren (R. Tigratlean) a 
fost ucis in plină luptă pentru ca- \ 
lectiviZarea agriculturii de către 
chiabtiri. Măfiam, Cu sufletul pă
truns de devotament față de me^ 
moria soțului ei care și-a dai via
ța in mod eroic pentru cauză co- 
rnunismuiui, se hotărăște. să se 
dedice numai lui Așot pe CâtC să-l ( 
Crească așa cum a dorit Suren, .să i ( 
facă un inginer priceput, un om 
adevărat. Din. năcate ea ’• alege o i 
cale greșita pentru creșterea copt- ( 
lului ei, in loc să-l educe cu grijă lege odată pentru totdeauna că s-a 
și atenție, cu dragoste ș; in mod înșelat crezîndu-l pe fiul ei un om 
principial, ea își sacrifică toată 
viața pentru copil, il cocoloșește, 
il ferește de greutăți, nu ia măsuri 
serioase- cind băiatul o ia pe o ca
le greșită. Și Așot crește ca o 
„odraslă a mamei1* devine un

adevărat, că i-a dat o educația 
profund, greșită, că, in ciuda in
tențiilor sale, ea este vinovată in 
bună măsură pentru gravele aba
teri ale fiului ei. Nu încape îndo
ială că societatea sovietică il va
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Un grup de copii din comuna Topalu, regiunea Constanța, ta grădinița de copii din comună. 
Foto: Agerpres
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Spartachiada de iarnă a tineretului

Au început întrecerile finale pe Capitală
I

Ion G'avrilescu-Odobești, N. 
Leontin-Buzău, Gheorghe Vel- 
cescu-0r. Stalin.

în cadrul concursului publi
căm caricaturi cu condiția ca 
ele să abordeze probleme spe
cifice de tineret, să satirizeze 
un fapt concret și 'să fie reali
zate grafic la un nivel cores
punzător.

Pentru a putea fi reproduse 
la zincografi#, desenele trebuie 
lucrate pe carton alb sau pe 
hîrtie de calc cu tuș negru iar 
părțile umbrite să fie hașurate 
cu creion albastru. în privința 
dimensiunilor preferăm ca dese
nele să fie de 13,18 cm.

Așteptăm să concretizați pro
misiunile făcute.

Tov. Gh. Furtunescu-Brăila, 
Vlad Panait-Botoșani, Grigore 
V. Grigore-Alexandria :

zile, interval în , care poți să 
trimeți suficiente materiale.

Ața-dar, așteptăm—

Vasilescu Ion-Vaslui.
Materialele trimise prezintă ‘ 

situații critice în general cu 
personaje fictive. La concurs, 
nu intră astfel de materiale. $e , 
primesc materiale critice dar 
care au o adresă precisă.

în prealabil datele trebuie 
riguros verificate.

mîntului și Culturii și Uniunea Ti
neretului Muncitor organizează o 
trecere in revistă a tinerilor soliști 
vocali și instrumentali, a soliștilor 
de--balet și a soliștilor vocali și 
instrumentali de muzică populară.

Pot participa tineri soliști care 
nu Vor depăși vîrsta de 32 ani la 
31 decembrie 1959.

Selecționarea tinerilor soliști va 
avea loc între 25 martie — 20 
aprilie 1959 și va cuprinde trei 
etape. Prima etapă se va desfășura 
între 25—30 martie in fiecare in
stituție muzicală : opere, filar
monici, orchestre, teatre muzicale, 
ansambluri de cîntece și dansuri 
etc.

Etapa a 11-a se va desfășura în
tre 5-10 aprilie 1959 în centrele : 
București, Iași, Timișoara și Cluj, 
La București se vor prezenta ti
nerii soliști din regiunile s Bucu
rești, Stalin, Pitești, Ploești, Con
stanța; la lași cei din regiunile : 
lași, Suceava, Bacău, Galați ; la 
Timișoara tinerii soliști din re
giunile : Timișoara, , Hunedoara, 
Craiova ; iar la Cluj cei din re
giunile : Cluj, Baia Mare, Oradea 
și Regiunea Autonomă Maghiară.

Etapa a Ill-a — finală — se va 
desfășura între 15-20 aprilie 1959 
la București.

Regulamentul acestei treceri in 
revistă menționează piesele obliga
torii pentru fiecare etapă în parte.

■ (Agerpres)

eri după amiază sala Dinamo 
a cunoscut afluența caracte

ristică marilor întreceri spor
tive. Numeroși tineri din între
prinderile șî instituțiile Capitalei 
au fost prezeuți pentru a fi mar
tori la deschiderea festivă a între
cerilor finale ale Spartachiadei de 
iarnă a orașului București. Deve
nită tradițională în viața tineretu
lui bucureștean, actuala Sparta- 
chiadă de iarnă a tineretului, a 
mobilizat în întreceri sportive la 
disciplinele haltere, trîntă, șah și 
tenis de masă un număr de peste 
175.000 de tineri din Capitală care 
și-au disputat șansele de a se ca
lifica în concursurfle finale în ca
drul unui impresionant număr de 
probe. Semnificația cifrei de mai 
sus, dovedește cu prisosință larga 
popularitate pe care și-a cîștigat-o 
această largă competiție sportivă 
de masă în rîndurile tineretului 
nostru.

Deschiderea întrecerilor finale 
s a făcut prin defilarea participan- 
ților și raportul prezentat repre
zentanților comitetelor orășenești 
U.T.M. și U.C.F.S. Apoi, to
varășul Sidorenco secretar al Co
mitetului 
U.T.M., a 
mitetului 
cuvînt de
panților la finala pe Capitală a

Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. După aceasta au început în
trecerile la disciplinele trîntă și 
haltere. Pe chipurile concurenților 
majoritatea clasați pentru prima 
oara în finala unei întreceri de o 
asemenea amploare se putea citi 
cu ușurință emoția. Cu toate a- 
cestea cei mai mulți dintre ei au

iarnă. Am recunoscut printre par- 
ticipanți și pe maistrul țesător Ia- 
roslav Minaș de la „Țesătoriile 
Reunite" care ia parte de asemenea 
pentru prima oară la Spartachiadă. 
Și el ca și mulți alți concurenți 
ce își dispută dreptul de a cîștiga 
titlul de campion al Capitalei, au 
îndrăgit sportul cu prilejul acestei 
largi întreceri sportive de masă.

întrecerile finale ale Spartachia
dei de iarnă a tineretului vor con
tinua și astăzi în sala Dinamo la 
trîntă și sala Metalul M.I.G. din 
strada
Prin amploarea și popularitatea 
lor în rîndul tineretului ele con
firmă din plin rolul important pe 
care îl au în atragerea maselor 
de tineri în viața sportivă.

E. PITULESCU

Cu părere de rău vă comu
nicăm că materialele trimise nu 
se pot publica din următoarele 
cauze :

Foiletonul și portretul sati
ric sînt genuri publicistice pre
tențioase și în afară de talent 
ele impun autorului o exigență 
deosebită față de conținutul de 
idei al materialului, impun un 
stil vioi menit să combată cu 
multă ascuțime satirică fenome
nele negative.

Materialele trimise fiind in
suficient realizate nu pot fi 
încadrate în aceste genuri.

Ținînd seama că sînteți la 
primele încercări vă recoman
dăm să scrieți pentru început 
scurte note și comentarii cri
tice.

Totodată vă recomandăm să 
studiați operele lui A. P. Ce- 
hov, 1. L- Caragiaie, Mark 
Twain, D. Zaslavschi.

Așteptăm noi scrisori.

Vasile Vetișanu-Carei. $
intr-adevăr, scrisorile trimise z 

în cadrul concursului vorbesc ( 
despre lucruri interesante, ac- > 
tuale, despre munca și viața ti- < 
nerilor din regiune, despre con- \ 
tribuția lor la construirea unei > 
vieți noi. <

Toate scrisorile care .le-ai tri- S 
mis (publicate și nepublicate) ) 
sînt considerate ca făcînd parte < 
din concurs. La aprecierea co- S 
respondenților care vor fi pre- ) 
miați se ține seama și de nuntă < 
rul scrisorilor care le-au trimis. '

Radu Mihai — Curtea de 
Argeș.

Am primit la redacție repor
tajul dumitale intitulat „în sa
tul natal“, trimis in cadrul 
concursului corespondenților 
voluntari. încercarea de a scrie 
reportaj nu este rea. Datorită 
însă faptului că dumneata nu 
ai încă prea multă practică in 
ale scrisului, nu ai reușit să re
dai multilateral transformarea 
profundă a satului natal. Te 
sfătuim ca pentru început să ne 
trimiți corespondențe mai 
scurte, care să vorbească des
pre activitatea și experiență 
căpătată de tineri.

Mendeleev la tenis de masă.

orășenesc București al 
rostit în

orășenesc
salut adresat partici-

numele ed-
U.T.M. un

reușit să și-o stăpînească, apărîn- 
du-și cu dîrzenie șansele și oferind 
întreceri spectaculoase, aplaudate 
de numeroși tineri veniți să-și 
încurajeze tovarășii de muncă. în 
sprijinul acestei constatări merită 
subliniat faptul că prima întîlnire 
de trîntă s-a soldat cu victoria 
elevului Dorel Rădoi de la Școala 
profesională a uzinelor Boleslav 
Bierut, în vîrstă de numai 16 ani 
care a îmbrățișat acest sport doar 
de cîteva săptămîni dovedindu-se 
a fi însă un veritabil talent. Dorel 
Rădoi nu este însă singurul parti 
cipant la întrecerile finale care a 
început să practice sportul cu pri
lejul întrecerilor Spartachiadei de

Stanca Marin-București.

Desigur că mai poți participa 
și de acum încolo la concurs. 
După cum s-a anunțat con
cursul se încheie la 5 mai. Așa 
dar pînă atunci mai sînt 50 de

Ion Grigorescu----Arad.
In cadrul concursului publi

căm și fotografii de la tinerii 
cititori și corespondenți volun
tari. Subiectele acestor fotogra
fii să fie inspirate din viața și 
activitatea tinerilor, să reflecte 
viața nouă a satelor și orașelor 
patriei noastre.

Așteptăm să ne trimiți foto 
reportajul despre care ne-ai 
scris.

OOO

Primirea ministrului 
Marii Britanii de către 

ministrul Afacerilor 
Externe al R.P. Romine

(Urmare din pag. l-a)

Sportivi romîni peste hotare
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca. 

pitala plecînd la Belgrad delegația 
sportivilor romîni care va participa 
duminică la cea de-a IV-a ediție 
a campionatelor balcanice de cros. 
Din delegație fac parte atleții Ion 
Bădjci, Dinu Cristea, Constantin 
Grecescu, Ion Pricop, Vasile Weiss,

Lu-Ana Czuli, Florica Grecescu, 
cia Păuleț și Zamfira Voinea.

Campionatele balcanica de cros 
cuprind două probe: 10.000 (mas
culin) și 2.000 (feminin). între
cerile vor avea loc în incinta hipo- 
dramului „Careva Cuprija".

(Agerpres)
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Sarcini ale tinerilor
din industria ușoară

(Urmare din pag. l-a)

ajuta pe Așot si se îndrepte dar 
cite fapte nedemne de ale lui ar 
fi putut fi evitate dacă mama sa 
l-ar fi crescut cu dragoste dar și 
cu exigență. „Răsfățatul" este un 
film ale cărui învățăminte educa
tive servesc deopotrivă părinților 
cit și tinerilor spectatori.

^Moralitatea 
d*nei Dulska'*

Realizat după piesa cehoslovacă 
cu același nume care se joacă și 
pe scenele noastre, filmul „Mora
litatea doamnei Dulska" este o 
usturătoare satiră la adresa mora
vurilor micii burghezii. Doamna 
Dulska este o mic burgheză înrăi
tă care are valeități de cap de fa
milie și care, în această călifate, 
își terorizează rudele, își exploa
tează cunoștințele și chiriașii, in
stituie în familia ei un regim de 
meschinărie și lipsă de umanitate, 
caracteristic păturii sociale din 
care face parte. Mai presus de 
toate însă, după cum eroii cara- 
gialești țin la „onoarea lor de 
familiști", d-na. Dulska ține să-și 
afirme cu orice preț „moralitatea" 
și obligă pe toți cei ce o înconjoa
ră să se Încadreze pe linia aces
teia. Care este adevărata față a 
„moralei" ei ne-o demonstrează 
însuși filmul arătînd rezolvarea pe 
care o dă ea, de pildă, cumințirii 
fiului ei. Acesta, profund atins de 
morbul descompunerii burgheze, 
își petrece nopțile în orgii șî des- 
frîu. Ceea ce o îngrijorează pe 
d-na Dulska nu este nicidecum 
însă acest luțru, ci faptul că el ri
sipește bani. Pentru â-1 ține acasă 
și a-1 feri de bîrfa matroanelor la 
care și ea ia parte cînd e vorba 
de alte victime, doamna Dulska 
aduce o fată de serviciu, tînără și 
frumoasă drept „diștrdcție". pentru 
baiatu! ei. „Distracția" iaceasța nu 
intîrzie însă să-și arate poadele, 
fata va fi batjocorită - și alungata 
din casa d-nei Dulska, râr copiii ei 
se vor molipsi de toată murdăria 
concepțiilor mic burgheze. Reali
zat într-o manieră plină de auten
ticitate 
litatea 
putere 
tați.

și realism, filmul „Mora- 
d-nei Dulska" demască cu 
putreziciunea vechii socie-

B. DUMITRESCU

i cea mai bună calitate pe țară", 
z-cmtă inițiativă în 

industriei 
realizăm 
circa 60

și cea mai buna ci 
Extinzînd această 
toate întreprinderile 
ușoare preconizăm să 
anul acesta economii de 
milioane lei.

Comitetele U.T.M. din 
deri pot sprijini îndeosebi această 
mare și importantă acțiune pentru 
economia noastră națională, mobi- 
iizînd pe fiecare tînăr în lupta 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și auxi
liare și îmbunătățirea calității pro
duselor.

Recent 11 întreprinderi din sec
torul textil au inițiat acțiunea 
pentru folosirea intensivă a capa
cității utilajelor care va ridica la 
o treaptă superioară acțiunea de 
creștere a randamentelor. Tinere
tul trebuie să simtă o datorie pa
triotică aceea de a se încadra în 
această mișcare, contribuind și pe 
această cale la reducerea prețului 
de cost, așa cum au făcut-o tinerii 
din fabricile „llie Pintilie" și „Fla
mura Roșie", „Donca Simo" și al
tele care și-au adus contribuția la 
ridicarea indicelui de utilizare a 
mașinilor.

Sarcinile importante care stau 
în fața lucrătorilor din industria 
ușoară cer o maj bună pregătire 
profesională, tineretul trebuie să 
cunoască și să aplice cuceririle 
tehnicii noi, să folosească condi
țiile create de partid și guvern 
pentru ridicarea calificării profe
sionale. Cursurile de minim teh
nic, de minim economic, conferin
țele tehnice, schimburile de expe
riență, concursurile, sînt numai 
cîteva căi prin care organizațiile 
U.T.M. pot contribui la ridicarea 
calificării tineretului. Pentru însu
șirea meseriei, pentru o mai bună 
calificare trebuie muncit, luptat cu 
seriozitate, cu multă tenacitate. 
Rezultatele obținute răsplătesc din 
plin efoțturile depuse. Tinerii din 
industria ușoară trebuie să devină 
muncitori, tehnicieni și ingineri cu 
o înaltă calificare, cu autoritate 
morală, ceea ce va fi în folosul 
lor, în folosul întregii societăți. Re
centa hotărîre, a, partidului și gu
vernul creează cele mai bune con
diții ca tinerii noștri muncitori 
să-și perfecționeze pregătirea pro
fesională, să urce tot mai sus pe 
culmile științei și tehnicii. Ingine
rii și tehnicienii, conducerile între
prinderilor, muncitorii vîrstnici cu 
experiență sînt datori de a sprijini 
tineretul în introducerea noului, în 
rezolvarea diferitelor probleme de

întreprin-

de tehnică, de inovații, 
lor, tinerii muncitori tre-

producție, 
La rîndul 
buie să manifeste o comportare 
justă, respectuoasă față de munci
torii vîrstnici, o atitudine socia
listă față de muncă și față de bu
nul obștesc.

Muncind conștiincios, cu entu
ziasm, realizind sarcinile trasate 
de partid și guvern, tineretul din 
industria ușoară va aduce o con
tribuție de seamă la construirea 
socialismului în patria noastră, la 
creșterea nivelului de trai al po
porului nostru muncitor.

puternic. Ridică capul și-și privi 
soțul care vorbea calm, gînditor.

— Vedeți tovarăși, nu sînt nu
mai soțiile noastre vinovate atunci 
cînd încetează să ia parte tot atît 
de activ la viața colectivului. Sîn- 
tem și noi, bărbații, vinovați, Unii, 
într-adevâr din ce în ce mai puțini 
la număr, pentru a avea o viață 
comodă și tihnită, 
țîile să ia parte la 
ganizației U.T.M. 
care mă număr și 
aceeași comoditate, 
nemărturisită nici în fața propriei 
noastre conștiințe nu insistă cu 
suficientă putere pentru ca soțiile 
să activeze la fel ca înainte de 
căsătorie. Dar mai este ceva.

Agneza asculta cu inima bătînd 
din ce în ce mai puternic. Simți 
cum o învăluie un sentiment de 
bucurie, de mîndrie, pentru tova
rășul ei de viață.

— Este acea mentalitate cu care 
au crescut fetele. Unele femei bă- 
trîne, dintr-o experiență tristă, 
neputind să înțeleagă dintr-o dată 
transformările adinei ale 
noastre, au crescut fetele în spiri
tul unor mentalități vechi, impuse 
de vechiul regim cîinos : disțrea- 
ză-te pînă te măriți, după aceea 
vei intra slugă la bărbat. Nici una 
din fetele noastre nu mai acceptă 
astăzi o asemenea idee. Se mai 
întîmplă insă ca unele să conside
re că odată cu măritișul și-au în
cheiat și viața lor personală, acti
vitatea lor socială, politică. Ase
menea fete trebuie aduse la reali- ■

împiedică so- 
activitatea or- 
Alții, printre 
eu, poate din 
de multe ori

zilelor
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C Ă R Ț
JAN NERUDA: Versuri - în 

romînește de I. Ci Mătăsarii. 
Prefață, note și traducere li-, 
terară de Elana Eftimiu. Co 
lecția „Cele mai frumoase 
poezii". 176 pag. — 4,10 lei 
broșat; 6,50 Iei cartonat. Ed. 
tineretului.

DIMOS RENDIS: Ulița Pipe
rului sălbatic—roman, vol. 1. 
In romînește de Petre Solo
mon. 328 pag. —■ 6,30 lei bro
șat ; 12,60 cartonat.
E.S.P.L.A.

I NOI 1
N. MILESCU SPĂTARUL: De * 

sefiereâ Chinei — Ediție în- î 
grijită de Corneliu Bărbu- ♦ 
lescu. 288 pag. — 7 lei. ♦ 
E.S.P.L.A. *

N. MILESCU SPĂTARUL: Jur- j
nai de călătorie în China — * 
Ediția a Il-a revăzută. Ediție ■ * 
îngrijită de Corneliu Bărbu- * 
lescu 508 pag.' — 11,70 lei " 
e.s.p.l.a. ::

SARINA CASSVAN: Ciufuleț. ;;
Ilustrații: Tia Petltz. 48 pag / 
2,05 lei. Ed. tineretului

tate. Și adunarea de astăzi cred 
că tocmai acest dar l-a avut.

Discuțiile au continuat cu aprin
dere. Comunistul Pintilie Grețcu a 
vorbit cu pasiune despre grija pe 
care trebuie să o aibă soții unul 
față de altul pentru pregătirea lor 
politică, despre ajutorul pe care 
trebuie să și-l dea în activitatea 
socială.

— Dar nu trebuie să ne fie ru
șine să ne ajutăm soțiile și în tre
buri gospodărești, atunci cînd ele 
au de îndeplinit anumite munci 
politice, sociale, a spus tovarășul 
Munteanu.

Toți soții tinerelor muncitxve 
de la fabrica de confecții „Bacău", 
invitați la această adunare, ascul
tau cu atenție.

— Sînt căsătorită de 21 de ani, 
a spus tovarășa Valeria Muntea
nu. Cum au trăit femeile înainte 
ați auzit. Bine a spus tovarășul 

’ Forțade : roabă în fabrică, roabă 
în familie. Astăzi sîntem chemate 
însă să ne spunem cuvîntul în 
toate treburile țării. Alături de 
bărbați, sub conducerea partidului, 
construim cu mîinile noastre feri
cirea. Astăzi dragele mele trăim 
cu adevărat, putem spune cu mîn
drie că ducem o viață plină, fru
moasă, cu largi orizonturi. Și n'i 
trebuie să lăsăm pe nici una din
tre noi să nu se bucure cu adevă
rat de această viață.

Agneza asculta. Asculta înseta
tă, cu buzele întredeschise, cu res
pirația întretăiată. Parcă o pînză 
i se lua de pe ochi.

— Mai ia cineva cuvîntul, to
varăși ?

— Da, eu.
Sta dreaptă, puțin palidă și vor

bea fără să-și aleagă cuvintele, 
fără să-și formuleze dinainte fra
zele.

— Să știți că pot trăi într-ade- 
văr mai frumos decît pînă acum, 
mai bogat, mai folositor. Vă mul
țumesc.

Întoarse capul și-șl privi soțul 
cu ochi mari, luminoși.

— La început mi-a fost rușine 
și ciudă pe soțul meu că este aici 
și va asculta cum am să fiu cri
ticată. Mi-era teamă că o să se 
supere pe mine, că o să mă pre- 
țuiască mai puțin. Judecînd așa, 
am greșit însă față de el. In seara 
aceasta mi-am dat mai bine sea
ma că în el am nu numai un soț 
iubitor, ci și un adevărat tovarăș 
Și pentru aceasta vă mulțumesc 
tuturor.

Sîmbătă, 14 martie a.c., mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Romine, Avram Bunaciu, a primit 
în audiență pe trimisul extraordi
nar ........................  "r '
Marii Britanii la București,' Robert 
D. J. Scott Fox, în legătură cu 
apropiata depunere a scrisorilor 
de acreditare.

-------- ———

și ministrul plenipotențiar al 
ii Britanii la București,' F '

< •

Noul palat al poștelor din Ploești

Teatre
Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R. 11 Boema; 19,30: Haidu
cii ; Național „i. L. Caragiaie" 
(sala Comedia) 10: O scrisoare 
pierdută (spectacol cedat) ; 15
Hangiță ; 19.39 : In Valea Cucului; 
Național „1. L. Caragiaie" (sala 
Studio) 10,30: Conferința experi
mentală ; 15: Omul cu mîrțoaga ; 
19,30: Arborele genealogic; Armatei : 
(sala Magheru) 10 : Marea aventu
ră a lui Tom Sawyer ; 16 : Femeia 
îndărătnică : 
Brandenburg; _.

C.C.A.) 20 : O zi de odihnă ; Mu
nicipal (sala “‘î".. : '
Sfînta Ioana ; 16 : Trei generații; 
20-: Omul care aduce ploaie; Mu
nicipal (sala Filimon Sțrbu) 10: . 
Esop;.16: Soțul ideal;. 20: Pro 
fesiunea d-nei Warren , Tineretu
lui 11: Ultimul tren; 16: Vodă 
Cuz,a și Unirea : 20 • Cadavrul viu; 
Muncitoresc C.F.R. 10 și 19,30 : Ră
zeșii lui Bogdan; Opereta 10.30: 
Liliacul. 19,30: Plutașul de pe
Bist.-ița ; ,,C Nottara" 20: Hagi 
Tudose ; „C. Nottara" (sala Liber
tatea) 10. Gtlcevile din Chioggia 
(spectacol cedat); 15: Nora; 20: 
Zboară cocorii; Evreiesc de Stat 
20: Herșale Dubrovner ; Ansam
blul C.C.S. 20: Te cîntăm. te slă
vim libertate; Țăndărică (sala Or- 
feu) II : Albă ca Zăpada ; 17 : Ar
tiștii pădurii ; 20,30: Mîna cu 5 de
gete; Țăndărică (sala Academiei) 
11 : O călătorie prin țări minunate; 
17 : Pățăniile unei păpuși de lemn;

Tadematografe
D-ale Carnavalului — Patria, 

București. Gh. Doja. Alex. Sahia ; 
Tatăl meu actorul - Republica ; 
Răsfățatul — Magheru, I. C. Fri
mu, înfrățirea între pupoare. Li
bertății ; Moralitatea d-nei Dulska 
— V.’ Alecsandri. Lumina ; Marea 
bătălie — Central ; Ne am împrie
tenit la Moscova — 13 Septembrie; 
Razia — Maxim Gorki, Aurel Vlai- 
cu ; Dezertorul — Victoria. 8 Mar- 
tie. Flacăra ; Program de filme 
documentare și de desene animate 
Timpuri Noi, Alex. Pppov , Idiotul 
Tineretului; Fata cu chitara — 
Grivița ; Viața nu iartă — Vasile 
Roaită, Miorițe ; Omul meu drag— 
Cultural, Donca Simo ; Procesul 
se amină — 8 Mai : P'ima zi — 
1 Mal, 16 Februarie ; Lupta nu s-a 
sfirșit incă — Unirea ; Zboară co
corii — Const. David ; Marinarul 
îndrăgostii — Arta, Olga Bancic ; 
Motanul încălțat — Munca.; Zile 
de dragoste — Popular ; Cerul in
fernului — llie Pintilie B. Dela- 
vnancea; Melba — M. Eminescu. G. 
Coșbuc : Visul spulberat — N. Băl- 
cescu ; Căi greșite — G. Bacovia, 
Drumul Serii ; Tamango — 30 De
cembrie ; Alo?... ați g-eșit numă
rul ! — T. Vladimîrescu ; Noile 
aventuri ale. motanului încălțat — 
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie";

Timpul 
probabil

Pentru următoarele trei zile tu 
țară: vremea se menține închisă 
și umedă în Moldova. Dobrogea și 
cîtnpiia Dunării, unde vor.continua ■ 
să cedă precipitații șub formă de 
lapoviță și ninsoare. In restul ță
rii, vremea va fi schimbătoare. 
Vîntul va sufla temporar din sec
torul estic în răsăritul și sud-estui 
țării. Temperatura ușor variabilă : 
minimele vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade, iar maxi
mele între 2 șl 12 grade.

20 : Lingă poarta 
Ar mut ei (sala

Matei Millo 10
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Poporul irakian își manifestă

S. U. A. continuă urzelile
. .- ,.'.x

agresive în Orientul Mijlociu
N. S. HRUȘCIOV 
va vizita Suedia, 

Norvegia și Danemarca
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele din 14 
Martie publică comunicatul Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. In care se arată că N. S. 
Mrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a accep
tat invitația guvernelor Suediei, 
Norvegiei și Danemarcei de a vi
zita aceste țări în august 1959.

Din însărcinarea guvernului so
vietic, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.. Andrei Gromîko. a 
adus Ia cunoștință acest fapt șefi
lor reprezentanțelor diplomatice ale 
Suediei, Norvegiei și Danemarcei 
la Moscova.

—«ooOoo— 

Rezoluția plenarei 
C.C. și Comisiei 

centrale de control 
al P. C. Italian

ROA1A 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarul ,,Unita" a pu
blicat la 13 martie rezoluția ple
narei Comitetului Central și Co
misiei centrale de control a Parti
dului Comunist Italian pe margi
nea raportului lui Giancarlo Pa- 
jetta „Lupta pentru o nouă majo
ritate democratică".

Comitetul Central și Comișia 
centrală de control, se spune în 
rezoluție, aprobă raportul și obligă 
„întregul partid să ducă o luptă 
hotărîtă împotriva actualului gu
vern și împotriva patronilor care 
încearcă să arunce asupra maselor 
de oameni ai muncii întreaga po
vară a actualei crize economice". 
Comitetul Central și Comisia cen
trală de control -cheamă la vigilen
tă și la lupta împotriva primejdiei 
'înrăutățirii situației internaționale 
și izbucnirii unui conflict armat, 
primejdie care de fapt este rezul
tatul politicii puterilor imperialiste 
și guvernului de la Bonn în pro
blema Berlinului și a Germaniei".

—00O00—
ATENA: Manifestare 
închinată prieteniei

• ‘Amănunte in legătură cu zdrobirea 
complotului antiguvernamental

BAGDAD 14 (Agerpres). — Po- semnificativ că „Occidentul va fi 
trivif știrilor transmise de postul ispitit să intervină", 
de radio Bagdad și de corespdn- T,, ‘
denții de presă din diferite regiuni însă cu hotărîre voința de a apăra 

republica Sa independentă, născută 
la 14 iulie anul trecut.

Intr-un articol în care subliniază 
normalizarea situației în Irak, zia
rul „Al Bilad“ scrie : „Mîna de fier 
a poporului irakian și a armatei 
irakiene a nimicit și va nimici și 
de acum înainte pd toți trădătorii 
și complotiștii".

Din întreaga țară sosesc zilnic 
la Bagdad mesaje și rezoluții adop
tate în cadrul unor mari mitinguri 
de masă, în care populația își ex
primă sprijinul față de guvernul 
legal al Irakului .și condamnă pe 
trădătorii încurajați de forțele reac- 
țiunii internaționale. Un astfel de 
mesaj a fost trimis de cei peste 
10X00 de participant la un miting 
al populației din provincia Diala 
(la nord-vest de capitală) la. care 
au luat parte comandantul celei 
de-a treia brigăzi a armatei ira
kiene, guvernatorul provinciei, re
prezentanți ai muncitorilor, țărani- 

K___ lor, micilor proprietari, studenților
tarea spre o politică independentă ejc. In mesaj se cere pedepsirea 
a Republicii Irak Ziarele irakiene 
au demascat rolul jucat de puteri
le imperialiste prin uneltele lor, în 
organizarea răscoalei din Mossul. 
S-a dovedit astfel că elemente din 
tribul de beduini Șamma, despre 
care se știe că primește în mod ofi
cial bani și arme din partea An
gliei și S.U.A. chipurile „pentru 
paza conductelor de petrol" din 
regiunile de frontieră dintre Irak 
și Iordania, s-au deplasat în zilele 
răscoalei, apropiindu-se de Mossul.

Ziarul „Times" a publicat sâm
bătă un comentariu în nare deși 
preconizează o „politică 
reținere" a Occidentului față 
de aceste evenimente, scrie în mod

ale Irakului, în-întreaga țară si
tuația reintră în normal. Guvernul 
și autoritățile exerzită controlul 
asupra întregii țări, și au restabilit 
ordinea în regiunea în care com
plotiștii au încercat să provoace 
tulburări.

La cererea organizațiilor ob
ștești din Bagdad a fost sus
pendată apariția ziarelor „Al- 
Hurria", „Al-Iakza" și „Al-Muva- 
tin Al-Arabi" care au colaborat ‘cu 
forțele reacțiunii. A fost întărită 
paza unor ambasade străine, în
deosebi a ambasadei Republicii 
Arabe Unite. Postul de radio „Va- 
cea Mossulului" și-a încetat acti
vitatea lipsită de glorie.

Atît din știrile publicate în pte- 
sa irakiană cît și din anumite co
respondențe ale presei occidentale, 
reiese că complotiștii din regiunea 
Mossul au fost, sprijiniți de anu
mite cercuri imperialiste, care sînt 
interesate în petrolul rskian și 
care nu privesc cu ochi buni orien-

de

exemplară a trădătorilor și complo
tiștilor, și se exprimă hotărîrea 
populației irakiene de a lupta pen
tru dejucarea oricăror ■ comploturi 
și pentru apărarea independenței 
țării.

Cunoscutul poet irakian Moham
med Mahdi Al Javahiri, președin
tele Comitetului Asociației ziariști
lor irakieni, a adresat un apel tu
turor ziariștilor din Cairo, Damasc, 
Alep și Beirut, cerîndu-le „să res
pecte spiritul solidarității și frăției 
arabe, să activeze pentru întărirea 
unității arabe în lupta pentru eli
berare și democrație, . împotriva 
imperialismului, sionismului și a 
complicilor lor..."

------------ OOOOO-------------

Sesiunea Adunării Populare • 
Pa

TOBOȘARUL „RĂZBOIULUI RECE"
Desen: ST. COCIOABA

ooo

Lucrările Congresului al lll-lea 
al P. M. U. P.

greco-romîne
ATENA 14 (Agerpres). — Liga 

de prietenie romino greacă din 
Atena a organizat la 10 martie a.c. 
rn bal la care au participat dl 
Soiros Melos. președintele Acade
miei de Științe din Atena, depu
tați ai parlamentului grec, membrii 
conducerii Ligii etc.

Cu această ocazie, ambasadorul 
RP.R. la Atena, tov. I. Drinceanu. 
și președintele Ligii au rostit cu- 
vîntări de salut.

Apoi a luat cuvîntul dl. Spiros 
Melos. care a vorbit despre priete
nia dintre cele două popoare și 
daspre impresiile culese cu ocazia 
vizitei sale în R,P.R.

Bulgaria
Bulgaria pe anul 1959. Bugetul de 
stat al Bulgariei pe anul în curs a 
fost aprobat la capitolul venituri 
în suma de 27.068.523 000 leva, iar 
la capitolul cheltuieli — în suma 
de 26.914.523.000 leva.

Adunarea Populară a adoptat o

SOFIA 14 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Telegrafică 
Bulgară, la 14 martie s-au încheiat 
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

Deputății au aprobat în iman’- „ ulola „ „
mitate raportul lui Todor ,1-vkov,. :țCge CL) privire la. modificarea legii 
prim-secretar al C.C. a! Partidului .... - - *
Comunist Bulgar, „Cu privire la 
accelerarea dezvoltării economiei 
naționale, cu privire la ridicarea 
nivelului material și cultural al 
poporului și la reorganizarea con
ducerii de stat și economice" și au 
adoptat pe marginea raportului o 
lege al căreia proiect a fost prezen
tat de C.C. al P.C. Bulgar și de 
Consiliul de Miniștri.

Sesiunea a adoptat legea cu pri
vire la olanul economiei naționale 
pe anul 1959 și legea cu rr'vire 
la bugetul Republicii Populare

consiliilor populare.
In ședința de sîmbată a sesiunii, 

deputății au aprobat în unanimita
te modificările în componența gu
vernului, propuse de Anton lugov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri.

Adunarea Populară a constituit 
o comisie pentru elaborarea pro
iectului de modificare a Constitu
ției Republicii Populare Bulgaria, 
în frunte cu Dimităr Ganev, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare.*

20 de oni da la cotropirea Cehoslovaciei de către hitleriții

învățătură și avertisment
Acum douăzeci de ani, la 15 

martie 1939. diviziile armatei hi- 
tleriste pătrundeau in Cehoslovacia. 
In timp ce trădătorii poporului, 
Hacha ji Svalkovschi, îți dădeau 
la Berlin consimțământul pentru 
crearea așazisului protectorat al 
Boemiei ți Moraviei, alți trădători 
din rindurile burgheziei conducă
toare se grăbeau, împreună cu 
hitlerițtii să pătrundă in palatul 
antic al regilor Boemiei, Hrad- 
cany din Braga, pentru a ridica a- 
eolo drapelul cu crucea incirligată 
ți să ațtepte cu spinarea încovoia
tă sosirea lui Hitler, in timp ce 
poporul indignat, plin de mînie 
amenința cu pumnii pe ocupanți, 
marii proprietari funciari ți fabri
canții salutau venirea „ordinei ger
mane".

Unica posibilitate de a salva in
dependența Cehoslovaciei era uni
rea tuturor forțelor democratice 
într-un front popular ți sprijin din 
partea Uniunii Sovietice. Această 
soluție era indicată de comuniști. 
Totuți crearea frontului popular 
n-a avut loc din cauza împotrivirii 
partidului social-democrat ți a altor 
partide. Partidele guvernamentale 
de atunci — social-democrat ți na- 
ționalsocialist — slujeau interese
lor burgheziei ți urmau pe princi
palul ei reprezentant de pe atunci: 
președintele Beneș.

în acele vremuri grele din istoria 
țării noastre, unicul aliat, care a 
rămas întotdeauna credincios po
porului cehoslovac, dovedindu-țl 
prietenia, a fost Uniunea Sovietică, 
încă de la 18 martie 1939 guvernul 
sovietic a transmis Germaniei hi- 
tleriste o notă de protest în care 
se spunea că ocuparea teritoriului 
Cehoslovaciei era un act de vio
lență grosolană ți de agresiune, ți 
că guvernul sovietic nu recunoaște 
sub nici o formă alăturarea Boe
miei, Moraviei ți Slovaciei la Ger
mania hitleristă.

„Istoria națiunii cehe nu se ter
mină la 15 ți 16 martie 1939“, a 
proclamat atunci Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, prin condu
cătorul său Clement Gottwald. „Po
poarele ceh ți slovac vor duce 
lupta în ilegalitate împotriva regi
mului ocupahților, împotriva do
minației străine".

La 20 de ani de la ocuparea

Cehoslovaciei de către hitlerițti, 
popoarele ceh ți slovac se găsesc 
într-o nouă etapă a istoriei lor na
ționale. In lupta împotriva inva
datorilor hitlerițti ți a trădătorilor 
interni s a călit o largă unitate na
țională sub conducerea clasei mun
citoare ți a avangărzii ei. Partidul 
Comunist din Cehoslovacia.

Uniunea Sovietică, prin istorica 
sa victorie asupra fascismului, a 
eliberat Cehoslovacia de sub jugul 
militar al 
luția din 
1948 au 
burgheziei

in zilele noastre, la apusul 
frontierelor Cehoslovaciei, noii 
soldați ai Bundeswehr-ului lui 
Adenauer sînt minați in cazărmi. 
Ei s-au născut atunci cind părinții 
lor bocăneau cu cișmele de ocu
panți pe caldarimul străzilor din 
Praga. Astăzi sînt puți să mărță- 
luiască în ritmul fostelor marțuri 
hitleriste ți sînt comandați de 
foțti ofițeri hitlerițti. Acum învață 
să manipuleze rachetele americane 
amplasate pe rampele de lansare 
îndreptate spre Răsărit. Militaris
mul german care ți-a făcut sălaș 
în Germania occidentală, susținut 
fiind de cercurile imperialiste din 
A.A.T.O., în frunte cu cele din 
S.U.A., vrea să împingă popoarele 
spre un al treilea război mondial. 
Bar statele dornice de pace ți mai 
ales cele vecine cu Germania oc
cidentală, care in trecut au avut 
de suferit de pe urma militarismu
lui german, sînt vigilente. Ceho
slovacia este unul din vecinii R.F. 
Germane. Poporul țării noastre a 
tras învățăminte din istorie ți nu 
Va îngădui niciodată, sub nici o 
formă, repetarea Munchen ului ți 
a zilei de 15 martie 1939.

lată de ce guvernul ți poporul 
cehoslovac susțin pe de-a întregul 
propunerile constructive ale alia
tului lor credincios. Uniunea So
vietică, în problema germană : 
propunerea cu privire la încheie
rea unui Tratat de pace cu Germa
nia ca un prim pas spre reunifi- 
carea Germaniei pe baze democra 
tice, propunerea cu privire la mic- 
țorarea efectivelor trupelor străine 
staționate în Germania ți la retra
gerea lor progresivă, transformarea

este hotărît 
puterile sale

ocupației naziste. Revo- 
mai 1945 și februarie 
consemnat infringerea 

cehoslovace.
noastre, 
Cehoslovaciei, 

Bundestvehr-ului

Berlinului Occidental într-un oraș 
liber ți demilitarizat.

Poporul cehoslovac 
să contribuie cu toate 
la lupta forțelor înaintate pentru
înfrinarea militarițtilor vest-ger- 
mani, pentru asigurarea păcii ți 
securității în Europa.

Orice încercare de agresiune a 
revanșarzilor vest-germani va primi 
din partea noastră, a prietenilor 
noștri, o ripostă nimicitoare.

15 martie 1939 nu se va mai re
peta niciodată !

JIRI PRAZAK

VARȘOVIA 14 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția PAP, 
ședința din seara zilei de 13 mar
tie a Congresului al IlI-lea 
P.M.U.P. a fost prezidată de 
Morawski, membru în Biroul 
litic al C.C. al P.M.U.P.

La 14 martie, în cea de-a 
ceh zi a dezbaterilor, ședința a 
fost prezidată de primul secretar 
al Comitetului orășenesc din 
Lodz, Mihalina Tatarkowna-Maj- 
kowska. A luat cuvîntul Aleksan
der Zawadzki, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Stat. In cu- 
vîntarea sa, A. Zawadzki s-a re
ferit în special la partid, subli
niind că acesta se prezintă la Con
gres consolidat, conștient de sar
cinile și . îndatoririle sale.

In continuare A. Zawadzki a 
subliniat însemnătatea celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. Da
torită acestuia, . a spus el, putem 
nu numai să fșcem bilanțul. pro
priei noastre experiențe și pe baza 
acestui bilanț-să trasăm perspecti
vele, să adoptăm, hotăriri de vii
tor, ci putem să ne și sprijinim 
pe cele mai recente înfăptuiri ale' 
partididui lui Lenin, partid -care 
are cele mai mari merite în- dez
voltarea strategiei și tacticii -re
voluționare marxist-leniniste în 
lupta pentru putere, pentru conso
lidarea. statului de tip nou, in 
construcția socialistă și comunistă.

Direcția principală a politicii- 
de pace a Poloniei, a spus A. Za- 
waizki, este colaborarea frățească 
indestructibilă cu Uniunea Sovie
tică, cu Republica Populară Chine
ză și cu celelalte țări de democrație 
populară, cu toate forțele .păcii și. 
progresului. Putem spune cu toată 
convingerea că cel de-al IH-lea 
Congres al P.M.U.P. esțe pătruns 
de spiritul internaționalismului, j

Referindu-se la lupta partidului 
cu forțele dușmane și reacționare,

al 
n

Po-

cin-

A. Zawadzki a spus că partidul, 
împreună cu aliații săi politici, 
mergind în fruntea maselor popu
lare, a zdrobit aceste forțe care 
trebuie să țină minte că nici nu 
poate fi vorba de o schimbare a 
drumului ales de poporul polonez 
— drumul spre socialism.

In ședința din seara zilei de 
14 martie, Edward Ochab, mem
bru în . Biroul Politic al P.M.U.P., 
a prezentat raportul „Despre po
litica partidului la sate".

0 campanie de calomnii împotriva 
Uniunii Sovietice a făcut imposi
bile tratativele care se desfășurau 
cu U.R.S.S. și și-a afirmat inten
ția de a încheia acordul militar bi
lateral cu Statele Unite.

La adăpostul acestor presiuni, 
Statele Unite desfășurau intense 
pregătiri' militare în țările vizate. 
Presa iraniană a publicat nume
roase fapte din care reieșea că 
în Iran au fost construite baze și 
instalații militare în golful Persic, 
în insulele Harg șl Keșma. De a- 
semenea în Turcia, construcțiile, în 
scopuri militare au luat o mare 
amploate. Ziarul „Havadis" anun
ță că în prezent în Turcia se

„Noua variantă" a politicii ă’ 
gresive americane îrt Orientul A* 
propiat și Mijlociu — preluarea 
directă, de către S.U.A. a conduce
rii ofensivei colonialiste — a par
curs ■— după* cum se tonsideră la 
Washington — etapa cea mai im- 
portanta: au fost încheiate și para« 
țațe acordurile bilaterale S.U.A. — 
'Turcia, S.U.A. — Iran, S.U.A. — 
Pakistan. După aproape opt luni 
de tratative însoțite de tot corte
giul presiunilor posibile, ideea fu
nestă a iui Dulles a văzut lumina 
zifei- ' '

încă la sesiunea de la Londra 
care s-a ținut în iulie 1958, a Con- 
■sIliuliiȚ pactului, de la. Bagdad, cu 
participarea liii Dulles, s-au pus Pdnft- probta.. ....— . ...... ,
bazele acestei noi variante a o- turcești du armament modern „îri Asiei. Și aceasta pe un front in- 
rientarn politicii externe a S.U.A. 
în Orientul Mijlociu. Aceasta 
este urmarea marelui cutremur pe 
care l-a suferit colonialismul ame
rican și englez, în urma revoluției 
irakiene, care a smuls Irakul din 
Pactul de la Bagdad și din sfera 
dominației colonialiste. De atunci 
S. U. A. au făcut totul pen
tru ca acordurile militare bilaterale 
să capete forma concretă prin 
care politica presiunilor militare și 
a reinstaurării dominației colonia
le să cîștige teren în Asia. Turcia, 
Iranul, Pakistanul au fost vizitate 
rînd pe rînd, de ministrul de război 
al S.U.A. — McElroy, de fostul 
ambasador american McGhee, de 
fostul șef al Marelui Stat Major a- 
merican, amiralul Radford de nu
meroși diplomați și militari al că
ror unic scop a fost exercitarea de 
presiuni asupra celor trei țări 
pentru a accepta planurile ameri
cane. Departamentul de Stat a în
tocmit proiectele acordurilor res
pective pe care le-a trimis apoi 
în Turcia, Iran și Pakistan și lu
crurile au mers mai departe. 
S.U.A. au depus toate eforturile 
pentru a zdrobi ostilitatea popoare, 
lor față de planurile americane, 
ostilitate care presa tot mai mult 
politipa externă a țărilor ce urmau 
să fie, înglobate în orbita pactelor 
militare americane. Apogeul’ l-au 
atins presiunile asupra Iranului, 
care în acest timp, sub presiunea 
opiniei publice ducea tratative cu 
Uniunea Sovietică pentru regle
mentarea relațiilor reciproce. După 
cum s ă aflat din presa occidenta
lă, președintele Eisenhower a tri
mis șahului Iranului un mesaj per
sonal în care îi cerea „să fie cît 
mai circumspect" în fața propune
rilor sovietice și „să mențină cu 
fermitate alianța cu puterile occi
dentale și cu membrii Pactului de 
la Bagdad". Se știe cum au evo
luat evenimentele în Continuare. 
Guvernul Iranului, dedîndu-se la

că el reprezintă pentru forțele ar-( 
mate terestre și aviație, regiuni d« 
acces la regiunile petrolifere ru
sești din Caucaz și la noile între
prinderi industriale ale Rusiei din 
Ural". Prin urmare frontierele Tur-: 
ciei și Iranului cu Uniunea Sovie
tică devin, potrivit agenției 
„France Presse", „frontiere ale 
războiului rece". Aceste țări sînt 
transformate în baze atomice și 
pentru lansarea de rachete împo
triva statelor socialiste.

In al treilea rînd, pactele bila
terale prezintă o permanentă ame
nințare la adresa tuturor celorlalte 
state vecine, o bază potențială 
pentru atentate împotriva mișcării 

:irra înzestrării, armatei de eliberare națională .din țările
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Lucrările sesiunii Consiliului 
Administrativ al 0. I. M.

GENEVA 14 (Agerpres). — tă, totuși, un oarecare pas înainte 
TASS transmite: La 13 martie la ------------------- »_ —
Geneva s-au încheiat lucrările ce
lei de-a. ’141-a sesiuni a Consiliu
lui Administrativ al Organizației 
Internaționale a Muncii (O:I,M.), 
care a discutat o serie de proble
me curente ale activității organi
zației. Consiliul a adoptat între 
altele o importantă recomandare 
cu privire la modificarea proce
durii numirii de membri ai diferi
telor comisii tehnice ale Confe
rinței generale -O.I.M. Este vorba 
de faptul că reprezentanții din 
O.I.M. ai patronilor din țările ca
pitaliste, din motive politice, îm
piedicau în mod sistematic parti
ciparea cu drept de vot- delibera
tiv la lucrările acestor comisii a 
delegaților-conducători -ai între
prinderilor socialiste, recurgi ud în 
acest -scop la tot felul de subter
fugii de ordin procedural.
' Delegații - țărilor— socialiste în 
O.I.M. au protestat hotărît în re
petate rîrtduri împotriva acestei 
practici discriminatorii. Cu toate 
că recomandarea adoptată în pre
zent nu .este perfectă ea reprezin-

spre lichidarea discriminării în ca
drul O.I.M. Această recomandare 
proclamă dreptul egal al tuturor 
delegaților de a participa Cu drept 
de vot deliberativ la lucrările co
misiilor conferinței generale și 
prevede să se poată tace apel la 
un comitet special numit de con
ferință în cazul oricărei discrimi
nări față de unul sau altul din 
delegați.

Pentru această recomandare, 
care va fi dezbătută la apropiata 
sesiune a conferinței generale a 
O.I.M., care va avea loc în iunie 
a.c. la Geneva, au votat toți re
prezentanții sindicatelor și 19 re
prezentanți ai guvernelor (din 
20). Acestui front unit i s-au opus 
reprezentanții patronilor capita
liști care se situează totdeauna în 
cadrul O.I.M. pe cea mai reacțio
nară poziție și reprezentantul gu
vernului S.U.A. Recomandarea a 
fost adoptată cu majoritate de vo
turi. Astfel dorința de colaborare 
internațională a învins în cadrul 
Consiliului Administrativ al O.I.M.

cdnfor-mtțate cu Căințele războiului 
atomic". Intr-o declarație făcută 
la Adana, ministrul Aviației 
al S.U.A. Alclntire a declarat că 
S.U.A. vor' livra Turciei rachete 
cu rază medie de acțiune, precum 
și alt material militar, inclusiv a- 
vioane moderne de luptă. Se poate 
de asemenea adăuga că Comanda
mentul N.A.T.O. pentru Europa de 
Sud a hotărît să construiască baze 
militare îfl toate orașele-turcești de - 
pe litoralul Mediteranei. Măsuri si
milare au fost bineînțeles adopta
te și în privința Pakistanului. In 
ultimii patru ani ajutorul militar 
american destinat Pakistanului a 
atins aproximativ 350.000:000 do
lari. Ultima livrare, recentă, în 
contul ajutorului militat a constat 
dintr-un mare număr de avioane 
Sabre F—86 care pot purta încăr
cătură atomică.

Propaganda americană caută să 
acrediteze ideea că prin încheierea 
acordurilor bilaterale s-ar deschide 
un „capitol nou" în domeniul „re
lațiilor amicale" ale țărilor respec
tive cu S.U.A.

In fond încheierea acordurilor 
bilaterale nu schimbă cu nimic o- 
bîectivele politicii externe a puteri
lor imperialiste, scopurile ei colo
nialiste, de expansiune. Aceste a- 
corduri nu sînt menite debit să in
tensifice politica de presiuni a pu-1 
terilor occidentale împotriva țărilor 
din această regiune, împotriva ță
rilor învecinate.

Se desprind cîteva trăsături ca- 
racteristice ale acestei „cotituri" în 
politica americană. In primul find 
încheierea pactelor bilaterale accen
tuează asocierea oficială a State
lor Unite la Pactul de la Bagdad 
și la politica acestuia în Orientul 
Arab- Ziarul englez „Times" scria : 
„Prin aceste acorduri Statele Uni
te urmăresc să se asocieze mai 
strîns cu Pactul de la Bagdad".

încheierea acordurilor bilaterale 
este menită, în al doilea rînd, să 
sporească încordarea în imediata 
apropiere a Uniunii Sovietice și a 
celorlalte state socialiste. Statele 
Unite vor avea dreptul nu numai 
să-și aducă trupe sau să constru
iască baze; ele au inclus în acor
duri clauzele prin care să hotă
rască asupra atacării uneia sau 
altei țări . Preambulul pactelor 
plasează aceste acorduri în cadrul 
Pactului de la Bagdad și al doctrij 
nei Eisenhower.
„obligația" Statelor Unite de 
acoraa ajutor 
ne“, menționînd și „folosirea for
țelor armate": evident că aci se 
vorbește despre atît de faimoasa 
„agresiune indirectă" prin care se 
creează orice pretext (vezi debar
carea americană în Liban) pentru 
militariștii americani de a atenta 
la liberta’ea și independența po
poarelor din această regiune.

Presa occidentală apreciază fără 
nici un echivoc aceste acorduri ca 
o pregătire fățișă împotriva state
lor socialiste.

„Din punct de vedere ofensiv — 
scria revista americană „Har
per’s Magazin" — importanța O’ 
ricntului Mijlociu constă în aceea

— 'ooo

'le consemnează 
a 

„în caz de agresîu-

tins. Recentele evenimente din Irak 
sînt o mărturie elocventă a conse
cințelor nefaste pe care Ie pot avea 
asupra țărilor arabe, hotărîte să-și 
apere independența, acordurile bi
laterale încheiate de Turcia, Iran 
și Pakistan cu Statele Unite. „E- 
venimentele din Mossul — Scria 
ziarul irakian „Ittihad Al Șaab“ 
— reprezintă o parte a unui vast 
complot pus la cale de cercurile 
agresive -legate de JPșcfrjl. de la 
Bagdad șt îndreptate împottiva in
dependenței Irakullri; «Ele nu pot fi 
examinate fără legătură cu acort 
durile militare bilaterale încheiate 
de Statele Unite cu Turcia, Iran 
și Pakistan". t .

Doar nimeni nu va încerca să 
afirme că întrunirea special con
vocată la Ankara a supleanți'.or 
Consiliului ministerial al Pactului 
de la Bagdad, din nou în prezența 
reprezentantului S.U.A., la două 
zile după complotul din Irak are 
un caracter întîmplător. Referindu- 
se la surse „de obicei bine infor
mate", corespondentul din Ankara 
al agenției „France Presse" reiata 
ca Consiliul ministerial al Pactului 
de la Bagdad a avut în vedere 
„schimburi de păreri și informații 
cu privire la Orientul Mijlociu și 
îndeosebi situația din Irak în urma 
eșecului încercării de lovitură de 
stat a garnizoanei de Ia Alossul".

Același, țel l-au urmărit și con-' 
centrările de trupe iraniene la 

Irakul.
sector — în vecinăta-

frontierele cu
Intr-un alt 

tea Pakistanului — încheierea pac
tului militar cu S.U.A. a provocat 
îngrijorare deosebită în rîndul o- 
piniei publ'ce. Premierul indian 
Nehru arăta în parlament că în
cheierea acestui pact bilateral spo
rește pericolul militar din partea 
Pakistanului la frontierele Indiei. 
Primul ministru al Afganistanului, 
Daud și alți oameni politici și-au 
exprimat protestul față de pericolul 
potențial de agresiune ce devine e- 
vident din partea Pakistanului in 
urma încheierii acordurilor militare 
bilaterale.

Opinia publică internațională 
este neliniștită de manevrele oro- 
vocatoare ale militariștilor âme- 
ricani în Orientul Mijlociu. In nota 
sa adresată guvernului Țurciei, 
guvernul romîn a subliniat primej
dia ce o comportă pentru relațiile 
în această regiune. încheierea a- 
cordului militar cu S.U.A. și trans
formarea Turciei într-o bază mili
tară atomică a S.U.A.

Popoarele țărilor ce se află în 
apropierea Turciei, Iranului și Pa
kistanului nu pot rămîne indife
rente față de urzelile Ș U.A. în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu. Nu 
încape însă îndoială că soarta a- 
cestor acorduri nu poate fi alta de- 
cît cea a pactului de la Bagdad. 
Popoarele Turciei, Iranului, Pakis
tanului vor impune pînă la urmă 
guvernelor lor respingerea amestec 
cului imperialist și promovarea u- 
nei politici corespunzătoare inte
reselor lor naționale.
> T" S. VERONA

Noul ambasador al R. P. Romîne 
în R. P. Ungară primit de tovarășul 

Janoș
BUDAPESTA 14 (Agerpres). - 

MTI transmite : Primul secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
Janoș Kadar, ministru de stat, a

Kadar
primit In după amiaza zilei de 14 
martie pe Vasile Pogăceanu, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mîne în Ungaria.

-OOOOO ■ .............ooo

tainic.
MOSCOVA. — La Moscova s-a'

rile pentru Sovietele Supreme 
Sovietele locale de deputați ai 
menilor muncii. ales comisarul O.N.U. pentru su-

MOSCOVA. — Duminică 
martie în șase republici unionale 
ale U.R.S.S. — Gruzia, Azerbaid
jan, Lituania, Kirghizia, Armenia 
și Estonia — vor avea loc alege- '* .... „ .... A...---- șj

oa- tul pentru problemele tutelei și a

blemei privind viitorul teritoriilor 
de sub tutelă ale Camerunului ad
ministrate de Anglia și Franța. 
In cadrul ultimei ședințe plenare 
Adunarea Generală a aprobat două 
rezoluții cu privire fa Camerun 
adoptate la 12 martie de Comite-

Un document de acum 20 ani: cu o profundă mînie și ură, iată cum i-a primit poporul cehoslovac pe cotropitorii hitleriști.

Alegerile pentru organele pu- pravegherea organizării plebiscitu- 
terii de stat din celelalte nouă re- Ju* ,Pe teritoriul Camerunului Bri- 
pubiici au avut loc la 1 martie.

BRUXELLES. — Asociația de
l - „
la Bruxelles o serie de manifestări 
consacrate întăririi relațiilor de 
prietenie cu țara noastră. La una 
din aceste manifestări a luat - cu- 
vintul compozitorul Jean Absil, 
președintele Asociației. S-a prezen
tat apoi fiUjj'ul „Eriipția".

LONDRA. — La '14 marțje, gru
pul de deputați ai Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în frunte cu M. 
A. Suslov, președintele Comisiei 
pentru afacerile externe al Sovie
tului Uniunii el. Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a făcut o excursie 
prin locurile legate de viața și ac
tivitatea la Londra a lui Karl Marx 
și Vladimir Ilici Lenin.

MOSCOVA. — La 13 martie, la 
Moscova a fost semnat protocolul 
cu privire la schimbul comercial 
dintre U.R.S.S. și Finlanda pe 
anul 1959. Tratativele au fost duse 
la Moscova între Ministerul Co
merțului Exterior al U.R.S.S. și 
delegația guvernamentală comer
cială a Finlandei.

NEW YORK. — La 14 martie a 
luat sfîrșit cea de-a 13-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., con- 
vocată în vederea examinării pro

— asociația ae ...

Gheorghl Maximovici Pttșkin in 
funcția de locțiitor al -ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 14 martie au 
continuat la Moscova tratativele 
dintre delegațiile guvernainenVIe 
ele Uniunii Sovietice , și Republicii 
kak îp problemele pregătirii unui 
«cord ide colaborare economică și 
tehnică între U.R.S.S. și Irak.

ȚOKIO.,— La ,14 martie într-un 
spital din ‘Hiroșima a încetat din 
viață Komuki Isida, care suferea 
de leucemie. El este a 1 l-a victi
mă din anul acesta a bombardării 
atomice a orașului Hiroșirra în 
anul 1945.

SRINAGAR. — Delegația guver
namentală sovietică care se află 
in vizită în India a sosit la 14 
martie la Srinagar, unul din ce e 
mai mari orașe ale statului Jammu 
și Kașmir.

MOSCOVA. — Ziarul „lzvestîa“ 
relatează că planeta artificială so
vietică a și parcurs o șesime din 
orbita pe care o descrie în jurul 
Soarelui (aproximatix 180 milioane 
km.). Ea se află la distanță de 
n milioane km. de pămint.
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