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Delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn care a participat la lucrările 

celui de al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez s-a înapoiat în Capitală

Pentru a cultiva
dragostea de patrie
Educarea tineretului în spiri

tul dragostei față de patria noa
stră socialistă — Republica Popu
lară Romînă — față de Partidul 
Muncitoresc Romin, față de în
tregul nostru popor, este una 
din principalele sarcini ale U.T.M.

Cuncașterea și cultivarea mîn- 
driei pentru tradițiile progresis
te și revoluționare comune ale 
poporului romin și ale naționali
tăților conlocuitoare este unul din 
elementele principale ale educa
ției patriotice, pe care sînt che
mate să o desfășoare organizațiile 
U.T.M. din regiunea noastră sub 
conducerea organizațiilor de par
tid- Istoria oferă multe exemple 
care ilustrează că în trecut 
iobagii romîni și maghiari, mun
citorii romîni și maghiari au 
luptat cot la cot în deplină fră
ție împotriva exploatatorilor pen
tru o viață mai bună. Istoria lup
tei eroice a partidului, a clasei 
muncitoare oferă minunate pil
de de luptă unită a oamenilor 
muncii romîni și maghiari din 
țara noastră.

Despre lupta clasei muncitoare 
condusă

ploatării capitaliste, împotriva 
supririi naționale, despre succe
sele obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului, în 
construirea socialismului, învață 
aproape 60.000 de tineri și tinere, 
în cele peste 1.200 cercuri și 
cursuri politice, in cercurile „Să 
ne 
de 
tă 
de 
ci, 
crat-popular, 
partidului și guvernului.

în multe cămine culturale, coi
furi roșii și cluburi ale tineretu
lui de la sate, ca de pildă la 
Brețcu, Lunga, Ciumani și altele, 
s-au amenajat îrumoase colturi 
ale U.T.C. Aici se țin expuneri 
despre lupta eroică a partidului

cunoaștem patria" zeci de mii 
tineri studiază trecutul de lup- 
al poporului, iau cunoștință 
bogățiile și frumusețile patri- 
de realizările regimului demo- 

studiază politica

O extirpare
de ușor mai pe la coadă și 

să faci portretul unui prin umbră — spre 
parazit. Personal, tre
buie să mărturisesc 
că extrem de greu am 
reușit să cuprind în 
rama unui modest 
foileton chipul cu to
tul remarcabil fi 
complex al parazitu
lui care face obiectul 
acestor rinduri. Așa 
că ceea ce veți citi

■ aici nu e decît o 
schiță sumară, făcută 
după a realitate 
crudă.

Parazitul tn speță 
■— tînăr și cu un fi- 
zic înfloritor — are 
în aparență o profe
siune onorabilă fi 
cinstită t „învață". 
Nimeni nu-și poate 
aminti insă cu preci
zie cînd a început 
vechea sa carieră de 
student (poate nici 
chiar el), dar mat 
interesant e faptul că, 
după ce a trecut prin 
multe hapuri pericu
loase din care a ieșit 
mfîind, pe brînci. 
Radu Ion a ajuns 
student în anul VI la 
1JIP. Cluj, in înde
lungata sa activitate 
studențească, desfășu
rată pe întinderea 
unui deceniu întreg, 
Radu Ion s-a condus 
după două principii, 
care constituie unica 
sa creație intelectua
lă și în care a adu
nat esența întregii 
sale experiențe de 
chiulangiu: 1) „cine 
are cap nu trebuie să 
meargă la cursuri" șt 
2) „la orice examen 
contează fițuica și 
norocul". Viața avînd 
însă „cruzimile", vi
cisitudinile sale, a fă 
cut ca strălucitul pa
razit să se prăbușeas
că adesea, cu prind 
piile sale cu tot. 
Dînd însă dovadă de 
o perseverență care a 
înduioșat profund fa 
milia și cunoscuții. 
parazitul a reușit to
tuși să se tîrască —

titlul 
dacă 
mai 
l-a dărîmat însă. Cînd 
a mers anul acesta la 
practică s-a constatat 
— iertați-mi expre
sia — că e tufă, ceea 
ce, curios, pe el nu 
l a surprins de loc. 
Din punct de vedere 
profesional parazitul 
fiind enorm de de
parte în prezent de 
titlul de medic, a- 
tunci, în ceea ce pri-

vește morala ta, că" 
tuta mult tub zero 
grade, el te apropie 
foarte mult da pro fi* 
Iul unui birjar. Be
țiv ‘înrăit, cu chefuri 
de pomină la activul 
tău, Radu, cel ce pre
tinde a deveni medic, 
e un bătăuș de ulti
mă speță. Și pare ab- 
turd ca un om care 
vrea să-și facă din a* 
linarea suferințelor 
omenești un scop al 
vieții sale, să dea al
tora în cap, 
nism. Solid, 
cu o privire 
dă fiori, Radu a de
venit un individ cu 
care nu oricine are 
curajul să se ia la 
harță. Ospătarii și 
responsabilii bufete' 
lor și restaurantelor 
îl salută cu respect și 
de la distanță cînd 
apare prin localuri, 
privind îngrijorați si* 
joatiele și scaunele.

Despre acest indb 
vid se zice că ar fi 
fost chiar și însurat, 
că a avut o soție și 
un copil, dar de cînd 
i-a părăsit într o zi, 
a uitat și de asta. în 
prezent, ocupația sa 
cea mai rentabilă e 
excrocarea femeilor. 
O vorbă caldă, de

cu ci- 
vînjos, 
care ți

dragoste, apoi ceasul 
de la mînă pe care 
i-l cere numai pentru 
o zi, cu „împru
mut"... Stilp de cafe
nea și bulevardist cu
noscut ca un cal breaz 
în oraș, chiulangiu, 
bătăuș și excroc, pa
razitul întrece, cred, 
orice măsură atunci 
cînd mai are preten
ția să primească titlul 
de medic. Un aseme
nea huligan în hala
tul alb de medic ar 
fi o anomalie, ca și 
cum ai pune de pildă 
un bărzăune printre 
albine.

Ceea ce pare însă 
mai de mirare este 
faptul că acest huli
gan notoriu a fost 
tolerat atîta vreme 
printre studenții har
nici și tîrguincioși de 
la 1Ă1R. Cluj, orga
nizația U.T.M. de 
aici dovedind o in
dulgență de neîngă
duit. „Criticile" sen
timentale care i s au 
făcut, s-au prins de 
el oa apa de penele 
giștei. Intr-un ase
menea caz, față de 
un parazit și un huli
gan de un asemenea 
calibru, colectivului 
nu-i mai rămine decît 
să pună hotărît mina 
pe bisturiu și să 
extirpeze definitiv 
infecția apărută pe 
trupul sau sănă
tos. Nobilul titlu 
de medic, de activist 
în slujba sănătății 
oamenilor muncii, nu 
poate fi conferit, în 
nici un caz unui ase
menea individ 
pucături 
nează 
cit ar 
penttu 
trebuie 
un adevăr simplu 
precis : 
cestea, 
tă, folositoare e sin 
gura care-l poate in 
legra în societutea 
noasiră.

ION BA1EȘU

cu li
căre indig- 

profund. Ori 
fi de dureros 
el, parazitul 
să înțeleagă

in zilele a- 
munca cinsti-

Obiectivul principal al bri- j 
găzii de tineret de la secția ( 
sculerie a uzinelor „Republica" 1 
din Capitală este depășirea j 
planului și obținerea unor pie- [ 
se de calitate superioară.

In afară de aceasta tinerii 1 
din brigadă ca Neagu Marin, ( 

J lacob Dumitru și alții s-au an- 1

maistru Mihai Victor, explicînd 
tinerilor din brigadă cum se f 
execută mai bine piesele pentru t 
a obține cît mai mari economii. [
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în sfîrșit zilele posomorite au 
trecut și lucrătorii ogoarelor au 
privit cu bucurie discul auriu al 
soarelui care a început să-și re 
verse căldura din belșug. Animați 
de dorința de a pune cît mai cu 
rînd sub brazdă sămînța recoltei 
viitoare, colectiviștii ți întovărășiții 
de pe întinsul raionului Domnești, 
regiunea București (raion coopera- 
tivizat în proporție de peste 80 
la sută) au ieșit pe ogoare. în 
Vîrteju, Domnești, Gîștești și alte 
comune nu găsești pe nimeni aca
să. Pe cîmpuri este marc anima
ție. La bătălia însuflețitoare pen
tru terminarea campaniei de pri
măvară la vreme, unele organizații 
de bază U.T.M. din raion mobili
zează activ tineretul la lucrări. 
După exemplul comuniștilor, care-i 
îndrumă permanent, utemiștii, ti
nerii colectiviști și întovărășiții se 
află în primele rinduri ale muncii.

Numai în ultimele zile, în raio
nul Domnești s au însămînțat peste 
500 hectare cu diferite culturi. Ca 
întotdeauna, G.A.C.-urile sînt în 
frunte. De exemplu, G.A.C. „Uni
rea" din Vîrteju a însămînțat pînă 
acum 10 hectare cu ovăz, 18 hec
tare cu floarea-soarelui și alte cul
turi. Merită evidențiată organiza-

ția de bază U.T.M. a acestei gos 
podarii (secretar U.T.M. — Gheor
ghe Anton) care a mobilizat pe 
toți tinerii colectiviști la lucrările 
de însămînțări efectuate pe 6,5 
ha. grădină de zarzavat.

Succese au înregistrat și organi 
zațiile U.T.M. din G.A.C. „Grivi- 
ța Roșie" din Bolintin Deal, G.A.C. 
Gîștești și altele. Organizațiile 
U.T.M. din întovărășirile „16 Fe
bruarie" din Florești, întovărăși
rile din comunele Novaci și Mihăi- 
lești au mobilizat pe aproape toți 
tinerii întovărășiți la munci agri 
cole.

Trebuie spus însă că unele co
mitete U.T.M. comunale, ca cele 
din Crevedia Mică, Malu Spart și 
altele nu se ocupă îndeajuns de 
mobilizarea tineretului la lucră
rile agricole de primăvară, aceste 
comune fiind de altfel codașe la 
însămînțări. Comitetele U.T.M. pe 
comune, organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C. și întovărășiri 
au datoria să mobilizeze activ în 
aceste zile tineretul la toate lu
crările agricole de primăvară, de
oarece în epoca întîia pe întreg 
raionul trebuie însămînțate 4.200 
hectare.

Sîmbătă s-a înapoiat în țară ve
nind de la Varșovia delegația Par
tidului Muncitoresc Romin care a 
participat la lucrările celui de-al 
III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

Din delegație au tăcut parte to
varășii Petre Borilă, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
C.C. al P.M.Rl, șeful secției de pro
pagandă și agitație a C.C. al 
P.M.R. și Maxim Berghianu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R.,

prim-secretar al Comitetului Regio
nal Stalin al P.M.R.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Janos 
Fazekaș, Atanase Joja, membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de partid.

Au fost de fată Tadeusz Maty
siak, însărcinatul cu aiaceri ad-in- 
terim al R.P. Polone la București, 
și membri ai ambasadei R. P. Po-* 
lone.

-------------- OOO--------------

Aproape 20.000 de artiști amatori 
în satele regiunii Suceava

Aproape 20.000 de artiști amatori echipele de teatru din comunele 
din comunele și satele regiunii Su- Dolhasca și Ilișești, corurile din 
ceaua, grupați în peste 700 forma- Ipotești și Putna, echipa de jocuri 

din comuna Colacul, orchestra din 
satul Miron și altele. Față de con
cursul precedent, numărul forma
țiilor artiștilor amatori din regiu
nea Suceava, participante la cea 
de-a cincea întrecere pe țară, a 
crescut cu aproape 100.

(Agerpres) j

ții corale, coregrafice, brigăzi artis
tice de agitație etc., au participat 
la prima fază (intercomunală) a 
celui de-al cincilea concurs pe țară 
al artiștilor amatori.

In perioada de pregătire a con
cursului în această regiune au luat 
ființă noi formații, printre care

șl U.T.C., despre viața 
clasei muncitoare.

Inițiativa tinerilor din 
miri a fost preluată de 
roase organizații de bază
care au luat sub patronajul lor 
și îngrijesc monumentele istorice 
care amintesc de lupta poporului 
pentru libertate și progres. La 
Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, Brețcu, 
utemiștii îngrijesc mormintele 
eroilor sovietici și romîni care au 
luptat împotriva fascismului, pen
tru eliberarea patriei noastre și 
monumentele ridicate în aminti
rea lor, la Brețcu monumentul 
luptătorului revoluționar Găbar 
Arcn și altele.

Folosim o serie de forme pentru 
cultivarea dragostei tinerilor față 
de statul nostru socialist, pentru 
cunoașterea legilor statului, drep
turilor și îndatoririlor lor de tineri 
cetățeni.

Din inițiativa și sub conduce
rea Comitetului regional de par
tid, Ccmitetul regional U.'i.M. 
și comitetul executiv al sfatului 
popular regional, au organizat în 
cinstea lui 30 Decembrie „Ser
barea majoratului" pentru tinerii 
care în 1958 au împlinit vîrsta 
de 18 ani.

Astfel de serbări
tățeni au avut loc în toate comu
nele și în toate orașele Regiunii 
Autonome Maghiare. »>

Comitetul regional U.T.M. și 
comitetul executiv al sfatului 
popular regional au întocmit în 
comun un regulament de organi
zare a serbărilor majoratului, pe 
baza căruia s-au deslășttrat pre
gătirile în toate orașele și comu
nele din regiune.

Printre altele, pentru tinerii de 
18 ani s-au organizat cursuri 
speciale pentru studierea Consti
tuției R.P.R. La aceste cursuri 
s-au ținut 7 lecții pe astfel de teme: 
..Noțiuni generale despre stat și 
drept". „Drepturile și îndatoririle 
cetățenilor R.P.R.", „P.M.R. — 
forța conducătoare în R.P.R. în 
lupta pentru construirea socialis
mului", „Organul suprem, orga
nele centrale și locale ale puterii 
de stat" etc. Mii de tineri au 
frecventat timp de cîteva săptă
mîni aceste cursuri, Iar la 27 de
cembrie au avut loc seminarii re
capitulative, la care au participat 
și reprezentanții organelor locale 
de partid, de stat și U.T.M. și 
ai altor organizații obștești.

La 28 decembrie, în preajma 
marei sărbători — a 11-a aniver-

( Continuări tn pag. 3-a)

BICAZ 21 (Agerpres). — Tine
rii constructori de pe șantierul 
hidrocentralei „V. I. Lenin" de la 
Bicaz participă cu entuziasm la 
munca patriotică. In ultimele două 
săptămîni, cei peste 2.500 tineri 
constituiți in 79 brigăzi de muncă 
patriotică, înființate de curînd, 
au colectat în timpul liber mai 
mult de 40 tone de fier vechi de 
pe șantier și au valorificat din 
cofraje și schele aproape 200 m.c. 
de cherestea. In aceeași perioadă 
tinerii care lucrează Ia ridicarea 
stăvilarului de pe Bistrița au es- 
cavat în timpul liber o mare can. 
titate de argilă pe care au trans
portat-o în fa{a barajului pentru 
a face impermeabil terenul din 
această zonă. Brigăzi de tineret 
ca cele conduse de Emil Cristea 
și Gheorghe Pătru de la baraj, de 
Tudor Moraru de la castelul de 
echilibru și altele au lucrat cite 
un schimb în mod voluntar.

Gospodăria agricolă colectivă 
din Poiana Mare din regiunea 
Craiova, e o gospodărie mare : 
2.712 familii lucrează la un loc 
5.384 hectare de pămînt. Organiza
ția U.T.M. este și ea numeroasă : 
599 băieți și fete harnice, entuziaste 
care, alături de colectiviștii vîrst- 
nici, depun o muncă deosebit de 
avîntată, pentru a obține producții 
cît mai mari la hectar, contribuind 
în felul acesta la asigurarea plinii 
poporului nostru muncitor și la 
îmbelșugarea propriilor familii. în 
primăvara aceasta, ca de altfel și 
în alte campanii agricole, de cum 
s-a făcut vremea bună de lucru, ti
nerii colectiviști din Poiana Mare, 
alături de vîrstnici, au împînzit o- 
goarele vaste ple colectivei. Și 
munca le este rodnică. Iată ce ne a

telefonat 
zației de 
Mihai Gălnescu : 
ceasta am însămînțat 
hectare eu floarea-soarelui, 
de zahăr, mazăre, orz, 
gic. De asemenea, am 
pe o suprafață de 157 
semănături de toamnă 
slab din iarnă aproape 20 de mii 
kg. azotat de amoniu și am grăpat 
toate suprafețele arate în toamnă, 
pentru ca astfel apa să fie menți
nută în sol.

In frunte se situează utemiștii 
Maria Mădoi, Aurică Ciofir și Ma
rin Persan din brigada condusă de 
tînăra Anastasia Mitoiu precum și 
brigăzile conduse de colectiviștii 
Petre Negulescu și Ion Argento- 
ianu.

aseară secretarul organi- 
bază U.T.M., tovarășul 

„Pînă Ia ora a- 
peste 57(1 

afeclă 
ovăz, arpa- 
administrat 
hectare cu 
ieșite mai

Deschiderea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului
Săptămtna Mondială a Tinere

tului s-a deschis ieri în Capitala 
patriei noastre printr-o însufle
țită adunare. Peste 1.000 de 
tineri muncitori,- studenți și elevi, 
activiști ai U.T.M. precum și stu- 
dențî străini care învață In țara 
noastră, și-au dat întîlnire In după 
amiaza zilei în sala de festivități 
a Palatului Pionierilor. Adunarea

Adunarea tineretului din Capitală
deschisă de tov. Gh.

secretar al comitetului
U.T.M. București.

lor- 
ori-

de

a fost
dache, 
șenesc

In cadrul adunării festive 
deschidere a Săptămlnii Mondiale
a Tineretului a luat cuvîntul to
varășa Cornelia Mateescu, secre
tar al C.C. al U.T.M. Tov. Ma
teescu a vorbit despre importan-

La adunarea consacrată Săptămlnii Mondiale a Tineretului.

ța acestei sărbători tinerești tn- 
fățișînd amplu lupta tineretului 
din întreaga lume pentru o pace 
trainică și un viitor luminos, 
împotriva primejdiei războiului 
pe care-1 plănuiesc cercurile im
perialiste.

„In acest an, a subliniat tova
rășa Cornelia Mateescu, Săptă- 
mîna Mondială a Tineretului se 
sărbătorește în condițiile intensi
ficării luptei tinerilor progresiști 
din întreaga lume, alături de po
poarele lor, pentru întărirea pă
cii, pentru sprijinirea tuturor ac
țiunilor ce urmăresc încetarea 
„războiului rece" și pentru a ob
ține destinderea încordării în re- 
iațiile internaționale. Pe toate 
continentele se face auzit tot mai 
puternic glasul tineretului, care 
cere, alături de toate popoarele, 
tratative între Est și Vest și spri
jină propunerile Uniunii Sovieti
ce pentru organizarea unei în- 
tîlniri la înalt nivel, în vederea 
realizării unui acord în proble
ma germană și pentru reglemen
tarea pașnică a celorlalte proble
me litigioase".

„Participarea tineretului din 
țara noasiră — a continuat vor
bitoarea — la lupta tineretului de 
pretutindeni peniru apărarea pă
cii și dezvoltarea prieteniei în
tre popoarele lumii a devenit o 
tradiție scumpă. Cea mai valo
roasă contribuție a tineretului 
nostru la lupta pentru menține
rea păcii o constituie rezultatele 
obținute în munca însuflețită pen
tru construirea cu succes a socia
lismului, în munca de întărire și 
înflorire a scumpei noastre pa
trii — Republica Populară Ro
mînă. In acest an, sărbătorirea 
Șăptămînii Mondiale a Tineretu-

Iul se desfășoară sub semnul mo
bilizării întregului nostru tineret 
în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin, în lumina ho- 
tărîrilor plenarei; din noiembrie 
anul trecut a C.C. al P.M.R. De 
aceea în zilele acestei săptămîni, 
tineretul din țara noastră va con
tinua să-și aducă aportul, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, la îndeplinirea sar
cinilor de plan pentru ridicarea 
producției și productivității mun
cii, pentru dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii și obți
nerea de recolte bogate, pentru 
dezvoltarea acțiunilor educative, 
culturale și sportive. De aseme
nea, în cadrul Săptămînii Mon
diale a Tineretului, tinerii vor 
participa activ la munca patrio
tică pe diferite șantiere de con
strucții, la înfrumusețarea orașe
lor și satelor, la acțiunea de co
lectare a fierului vechi etc.“

In încheiere, vorbitoarea a ară
tat că tineretul nostru se pregă
tește pentru marea întîlnire de la 
Viena a tineretului lumii — Festi
valul — și că el este hotărît să 
sprijine lupta pe care tînăra ge
nerație de pretutindeni o duce 
pentru o pace trainică și un vii
tor luminos.

Tînărul muncitor fruntaș, Ște
fan Manolache, de la uzinele 
„Mao Țze-dun“ a dat citire unei 
telegrame adresată F.M.T.D. Mi
nute în șir ovații entuziaste au 
exprimat hotărîrea tineretului 
nostru de a munci pentru con
struirea socialismului în scumpa 
noastră patrie și de a lupta pen
tru pace și înțelegere între po
poare.

★
In numeroase localități din țară 

au avut loc adunări consacrate 
deschiderii Săptămlnii Mondiale a 
Tineretului,

Una din principalele lucrări 
în sectorul pomicol, este stro
pitul pomilor fructiferi. Iată pe 
Gheorghe Băjenaru de la sta
țiunea experimentală Săftica, 
executînd această lucrare.

Foto: AGERPRES

Cocktail la Ambasada 
R. P. Ungare

Ambasadorul R. P. Ungare Ia 
București, Ferenc Keleti, a oferit 
sîmbătă seara un cocktail cu oca
zia celei de-a 40-a aniversări a 
proclamării Republicii Sovietice 
Ungare.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Drăghici, Constantin Pîrvu- 
lescu, Leonte Răutu, general-colo
nel Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Ion Gheorghe Maurer, Janos 
Fazekaș, Atanase Joja, Gheorghe 
Stoica, Aurel Mălnășan, membri 
ai C.C. al P.M.R., oameni de cul
tură, activiști de partid și de stat, 
precum și participanți din țara 
noastră la revoluția proletară un
gară din 1919.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Cocktailul s-a desfășurat fntr-« 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
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ActuoHtoți sovietice Din trecutul și prezentul

teatrului de păpuși romînesc
în fața Sovietului din 
oprit un puternic ca- 
platformă remorcată

Locuinfe 
la.-, pachet In timpul interviului pe care

ni l-a acordat primul ministru

De curînd 
Moscova »-a 
mion cu o 
mare.

— E făcut special pentru trans
portul de locuințe, ne explică șo
ferul.

Ambalajul transparent se desfăcu 
ți furăm invitați să intrăm în... lo
cuință.

Un mic antreu. De aici, o ușă 
duce într-o camera spațioasă și 
deja mobilată. Pe jos este așter
nut linoleum. Locuința are toaletă 
ți o mică cameră de baie cu duș, 
o bucătărie eu o suprafață de 9 
metri. Aci se găsesc mașina de gă
tit eu gaze, o măsuță de bucătărie, 
un frigider construit în perete și 
fel de fel de dulăpioare pentru 
vase. Bucătăria are un mic balcon, 
pe care se află o măsuță pliantă și 
nu s a uitat nici-un asemenea amă
nunt cum este o ladă de lemn pen
tru flori.

Dar mai interesant și, pe semne, 
mai important este altceva. Locu
ința care călătorește în prezent prin 
Moscova va deveni curînd proto
tip pentru uzinele constructoare de 
case ți pentru constructorii mou 
tori, care vor trebui să monteze 
din asemenea piese de dimensiuni
le unei locuințe case mari.

Specialiștii — entuziaști ai con- 
Mrucției industriale de case — au 
demonstrat că in uzină se pot fa 
hrica nu numai piese disparate, 
dar și întregi apartamente.

întregul element se fabrică cu 
ajutorul unei instalații speciale 
mecanizate. Pereții se toarnă din 
ceramzitobeton. în interiorul lor 
se găsesc canale pentru 
cu aer și ventilație.

în uzină se montează 
baie și toaleta și toate 
bucătăriei împreună cu
gătit cu gaze, toată instalația elec
trică, ferestrele și ușile. Toate a 
cestea se introduc dinainte în pe 
reții calotei monolite a locuinței. 
Apartamentul cel mai de sus so
sește pe șantier cu acoperișul ga.ta 
făcut.

Un apartament cîntărește aproxi
mativ 18 tone.

S-a calculat că fiecare aparta
ment al casei prefabricate poate fi 
montat în două ore. O casă cu 
trei etaje cu 48 apartamente poate 
fi montată de o brigadă de munci
tori în două schimburi 
în 10 zile.

în curînd în cvartalul 
Novîie Ceremușki din 
începe construcția a trei 
elemente prefabricate de 
unui apartament.

Curind pe străzile Moscovei vor 
apare camioanele puternice pentru 
transportul de case. Ele vor aduce 
la Novîie Ceremușki piesele mon- 
tabile pentru noile șantiere — a- 
partainente la... packet.

— Dar de ce la pachet ? — veți 
întreba.

Apartamentele se finisează oom 
plect în uzină iar apoi se amba
lează, pentru ca pe drum nimic să 
nu strice finisajul.

încălzirea

camera de 
accesoriile 
soba de

obișnuite

10 din 
Moscova 
case din 
mărimea

■gȘȘgs

De vorbă cu Margareta Nfculescu, 
directoarea Teatrului de păpuși „Țăndărică" 

din București
Am rugat-o pe tovarășa Marga

reta Niculescu, directoarea Teatru
lui de păpuși „Țăndărică“ din 
București să ne povestească cite 
ceva despre Teatrul de păpuși la 
noi, ieri si azi. Iată ce am aflat cu 
acest prilej.

— Se poate spume fără teamă de 
•a greși că la noi în țară n-a existat 
pî.nă în zilele noastre teatru de 
.păpuși, tot ce avem azi ta acest 
domeniu fiind o creație a regi, 
mului de democrație populară, a 
grijii lui pentru artă, a preocu
pării lui pentru educarea prin toate 
mijloacele a tinerei generații. Au 
fost desigur oameni bine intențio
nați (printre care talentatul scrii
tor, artist piastre și regizor Victor 
ion Popa) care și-iau dat seama de 
însemnătatea artistică și educativă 
a teatrului de păpuși și care au 
încercat să facă ceva în această 
direcție, dar oare au fost nevoiți să 
renunțe la inițiativele lor tocmai 
datorită lipsei de sprijin și a 
greutăților puse în oaie de oficiali, 
tățile regimului trecut, burghezo- 
moșieresc. Dacă din cauza grelelor 
condiții impuse de acest regim pu
tred se închideau teatrele drama
tice și sfîrșeau în mizerie atîtea 
talente din alte domenii dt artă, 
ce să ne mai mirăm de ceea ce se 
petrecea în domeniul teatrelor de 
păpuși.

Nu înseamnă că dacă n-au exis
tat teatre stabile, mișcarea păpușă
rească nu a fost cunoscută de loc 
la noi. Dimpotrivă, în marea lui 
dragoste pentru artă, poporul a 
îndrăgit păpușile, și știri despre ac. 
tivitatea păpușarilor populari a- 
vem din timpuri care se pierd în 
negura istoriei. Oamenii simpli din 
alte vremi primeau cu bucurie pe 
păpușari, adevărate talente din po
por. talente atît în ce privește exe. 
cutarea păpușilor cît și interpreta
rea scenetelor oare constituiau de
liciul copiilor și al vîrstaicilor la 
bîlciuri, bazaruri și diferite sărbă
tori populare. Năstrușnicul Vasi- 
lache cu nasul lui cît toate zilele 
și bîta-i noduroasă, arțăgoasa lui 
consoartă — Martoara. Jandarmul, 
Turcul și mulți alții eriau eroii pre
ferați ai comediilor pe care păpu
șarii l« prezentau mulțimii în mij
locul unor ropote de nesfîrșîte•» a- 
plauze. Și aici trebuie făcută o pre
cizare importantă. Autoritățile vre
murilor trecute nu numai că nu 
sprijineau desfășurarea activității 
teatrale de păpuși dar chiar o o- 
prim.au, tocmai din oauza caracte
rului popular, a spiritului satiric 
ofensiv la adresa nedreptelor orîn- 
duiri sociale de care enau pătrunse 
comedioarele jucate prin bîlciuri. 
In f ind ironizarea jandarmului ce 
era decît batjocorirea puterii de 
stat burghezo-moșierească ostilă 
celor ce muncesc, iar turcul ce 
reprezenta deCtt asuprirea oto
mană. în timp ce personaje ca 
„boiernașul plin de ifose", „cu

conița franțuzită", „negustorul 
hapsîn" aduceau alte aspecte ale 
lumii exploatatorilor, pe care păpu
șarii. le îheriminau. In legătură cu 
aceasta, istoria .re-a păstrat unele 
docutnente amintind de măsurile 
de interzicere a spectacolelor cu 
păpuși luate în diferite perioade de 
autorități sau. de pildă, un regula-

ment din anul 1865 oare precizează 
că păpușile .nu vor purta haine mi
litare tocmai ipentru a nu putea fi 
satirizați clinii <fe pază ai odioase
lor clase exploatatoare.

Azi lucrurile s-au schimbat și ta 
domeniul acesta. Doar peste cîteva 
zile se vor împlini 10 ani de cînd 
teatrul nostru a devenit teatru de 
stat. Acum există în țară 21 de 
teatre de păpuși din care 3 au 
secții în limbile minorităților na
ționale. In a.nii puterii populare 
teatrul de păpuși a devenit u-n 
mijloc important de educație ta 
spiritul ideilor socialiste. Au luat 
de asemenea ființă în acești ani 
filmele de păpuși și emisiunile de 
televiziune cu teatru de păpuși.

Teatrul nostru, bucurtadu.se de 
grija și atenția statului uemocrat. 
popular, are azi două săli, mijloace 
tehnice dintre cele mai bune la 
dispoziție, minunate condiții de 
creație. In cadrul teatrului s-a fău. 
rit un colectiv de artiști pricepuți 
oare, în colaborare cu scriitori de 
la cei mai vîrstnict, ca acad Cezar 
Petrescu și Victor Eftimiu pînă la 
tineri scriitori talentați, crează 
spectacole de ținută pentru iubito, 
rii acestui gen; printre care majo. 
ritataa o reprezintă, bineînțeles, 
copiii tineretul. Un mare ajutor 
l-a primit teatrul nostru în dezvol
tarea lui, învățînd din experiența 
celebrului teatru central de mario
nete din Moscova, condus de ex
cepționalul artist care este Serghei 
Obrazțov și dim experiența prefui- 
ților păpușari cehoslovaci In re
pertoriul teatrului nostru figurează 
astăzi piese din repertoriul sovie
tic, cum ar fi ,,O călătorie

țări minunate*, de Poleakov și 
„Ursuleții veseli" de Poliva.nova 
care educă Pe copii în spiritul bu
nelor deprinderi. „Căluțul cocoșat" 
de Erșov și „Povestea timpului 
pierdut" de Cionntl, piese ca „Po
vestea porcului" după opera marelui 
nostru Ion Creangă, adaptări după 
o veche povestire chineză („Frații 
Liu“), după lucrări din literatura 
clasică pentru copii, oa „’Micul 
Muck", „Pățaniile unei păpuși de 
lemn" și „Albă ca zăpada". Un 
mare Succes l-au cunoscut specta
colele oa „Umor ipe sfori” ce pre
zintă aspecte din viața artistică a 
zilelor noastre, și „Mîna cu cinci 
degete" care satirizează literatura 
senzațională polițistă de proastă 
calitate.

Premiul pe care l-a obținut acest 
ultim spectacol cu ocazia Festiva
lului internațional al teatrului de 
păpuși, oare a avut loc anul tretut 
la București, oa și multe alte ma
nifestări din cadrul Festivalului au 
constituit o recunoaștere d® către 
forurile internaționale a meritelor 
teatrelor de păpuși din țara noas
tră. De altfel despre .prețuirea 
peste granițe a teatrului romînesc 
de păpuși vorbesc și succesele pe 
care le-a obținut teatrul nostru în 
turneele din U.R.S.S., Polonia, Ce
hoslovacia, Albania, Egipt, invita
țiile pe care le-a primit în diferite 
țări, faptul că tovarăși din teatrul 
nostru au ajutat la înființarea pri
mului teatru de păpuși de la Cai
ro, faptul că, de pildă, piesa „Fratr, 
ursul polar" pusă în scenă la tea
trul de păpuși din Cluj, va' fi ju
cată și în R. D. Vietnam etc. în
suflețiți de dragostea și atenția pe 
care o acordă teatrului de păpuși 
statul nostru, noi cei ce lucrăm în 
acest domeniu vom depune tot mai 
multe eforturi pentru a ridica 
munca noastră la, nivelul marilor 
sarcihî educative care ne revin.

al Republicii Irak

După o noapte petrecută în 
avion, venirea zorilor ce decolo
rează ferestrele și smulge una cite 
una perdelele cu care fusese învă
luită lumea — e o clipă de neui
tat.

Din haosul în care păruse că a 
pierit — reapare buna, strămoșeas
ca vatră pămîntească.

Parcă-ți redescoperi deodată și 
tovarășii de călătorie. Figurile lor 
ți se par mai familiare,

B. DUMITRESCU

O vedere din masivul Citicaș. Precum ușor se poate remarca munții 
au forme carotice

Foto: AGERPRES

Un salt de 20.000 kilometri
Zborul peste Mediterană nu 

mi-a oferit nimic nou. A durat 15 
minute. Am aterizat pe aeroportul 
internațional din Tripoli, aidoma 
ta principii tehnice și de organi
zare, cu cel de la București.

Conform graficului ar fi trebuit 
să plecăm spre Valparaiso peste 
15 minute. în așteptare „răsfoii" 
un album microstereoscopic care 
înfățișa imagini din Africa septen
trională. Străvechile pustiuri dispă
ruseră. Sute de orașe înfloritoare 
și o vegetație continuă de oază 
acoperiseră imensele întinderi altă
dată inundate de nisip. Africa sep
tentrională devenise o nouă gră
dină a omenirii.

— După prima raită pe planetă, 
va trebui să revedem totul cu 
de-amănuntul, gospodărește1 — 
spusei ghidului.

— Bineînțeles 1
— Atențiune 1 Racheta de legă

tură cu rețeaua permanentă de 
transport pe distanțe maxime, va 
fi lansată peste cinci minute de la 
platforma 31 -*■ se anunță la di
fuzoare de la stația pilot a aero
dromului.

Am zburat cu un electropter la 
platforma trei, situată la marginea 
aerodromului, la înălțimea de 30 
m., în dreptul trapelor de îmbar
care ale unei rachete așezată ver
tical. Ne-am instalat într-o cabină 
și ne-am pus chingile de siguranță.

— Atențiune! Peste 30 de se
cunde va avea loc lansarea rache
tei I — răsună o voce plăcută.

Exact 'peste 30 secunde racheta 
se urni ușor din loc, .lutadu-și zbo
rul la verticală. Simțeam cum for
țele de inerție mă apăsau zdravăn 
în scaun. După Vreo 2 minute vi
tezometrul indica 5000 m. pe se
cundă (18 mii km. pe oră) iar 
altfmetrul •— 80 mii metri.

Deodată zării prin hublou ima
ginea unei rachete ce părea că stă 
pe loc în raport cu a noastră.

— Ciudat ! spusei — Nu cumva 
e vorba de reflectarea imaginii 
propriei noastre rachete ?

— Nu ! Aceea este mult mai

mare decît a noastră. Curînd ne 
va „înghiți" 1

— Ei, cum asta I?
— Simplu 1 Pentru distanțe 

maxime, adică de peste 15 mii ki
lometri, se folosesc rachete uriaș» 
atomice care zboară permanent 
pînă la scoaterea din serviciu, fa- 
tr-o rețea de rute fixe care îm
bracă globul aidoma meridianelor 
și paralelelor, dar fa planuri oblice 
față de planul meridian. Legătura

în imensa rachetă permanentă și 
ne-am instalat la un bar automat. 
După atîtea emoții meritam să-mi 
acord ceva reconfortant. Ghidul 
îm, puse la dispoziție un prospect 
pe microfilm al uriașei aeronave : 
lungimea 600 m., diametrul în zo
na centrală 80 m., capacitatea de 
transport în condiții de confort 
maxim — 3000 persoane, capaci
tatea aerodromului propriu — 4 
rachete de deservire (care pot la

FERESTRE SPRE VIITOR

spre Bombay, de acolo a pornit 
alta să intercepteze racheta per
manentă.

—■ Sistemul mi se pare cît se 
poate de interesant. Desigur la 
asemenea viteze și la asemenea 
mase n-ar fi utilă aterizarea și 
decolarea imensei rachete perma
nente... — spusei ca pentru mine.

— Și să mai știi un lucru — in
terveni ghidul — Se pot dezvolta 
viteze mult mai mari, dar pentru 
dimensiunile planetei noastre aces
tea sînt optime.

Curînd aveim să aterizăm la Val
paraiso, cu o mică rachetă de de
servire de numai... 96 m. lungime.

cu solul se face cu ajutorul rachete
lor de deservire, cum este racheta 
noastră. Mașinile eleotronice de 
calcul ale centrului unic de diri
jare stabilește precis toatB datele 
de zbor, atît pentru rachetele per
manente cît și pentru cele de de
servire. Și unele și altele sînt tele
ghidate de la un centru unic cu 
ajutorul unor stații intermediare 
locale.

— Atențiune 1 vom fi cuplați to 
rețeaua de teleghidare a rachetei 
permanente ! — se anunță iar la 
difuzor.

Asistai la un spectacol extraor
dinar. Racheta noastră se plasa tot 
mai mult dedesubtul celeilalte, 
apropiindu-ne mereu de ea, astfel 
că în curînd n-am mai putut vedea 
decît imensa burtă din plastic ne
gru a rachetei de deasupra. Dis
tanța dintre cele două rachete se 
scurta văzînd cu ochii.

— Manevra aceasta est® coman
dată de automatele din racheta 
mare I — spuse ghidul.

Deodată, niște trape imense se 
desfăcură în corpul rachetei su
perioare, de acolo ieșiră niște brațe 
dantelate care conduseră racheta 
noastră înăuntrul celeilalte.

— Se poate debarca I — se 
anunță în difuzoare. Am ooborît

nevoie să evacueze într-un minut 
toți pasagerii), viteza maximă 19 
mii kilometri pe oră, viteza de 
croazieră 18 mii km. pe oră — 6 
motoare atomice între 400 mii și 1 
milion cai putere.

— Atențiune ! Racheta de deser
vire pentru coborîre la Bombay, 
va fi lansată peste 3 minute la 
startul 1 I — se anunță în difu
zoare 1

— Hai să vezi cum pleacă 1 — 
îmi spuse ghidul. Ne-am instalat 
în partea de jos a aeronavei ta fața 
unui hublou jmens. După trecerea 
celor 3 minute, văzurăm cum se 
desfac trapele și din burta aero
navei iese afară o rachetă de de
servire, lansată ca o imensă bombă. 
Cîtva timp, ea zbură paralel cu 
noi, apoi se înclină tot mai mult 
și în curînd dispăru jos, ta pîcla 
atmosferei.

— Peste cîteva minute va sosi 
o altă rachetă de la Bombay aure 
va aduce 
ghidul. Și
vreo 3 minute văzurăm o altă ra
diată ce 
de noi.

Asistai 
captare a 
Bombay.

— Ai înțeles, cred — spuse ghi
dul. în timp ce o rachetă a ooborît

călători — spuse 
tatr-adevăr, după

se apropia tot maj mult

apoi la operația de 
rachetei care venea de la

PETRE CONSTANT1NESCU

ți se par mai familiare, mai intime.
E o clipă răscolitoare ca o re

velație.
— Uite pămîntul ! strigă într-un 

glas oamenii. Jos e poate Asia, 
sau America, sau poate o insulă 
pierdută în cine știe ce arhipelag. 
Dar oamenii se bucură că și-au 
revăzut pămîntul, leagănul lor co
mun unde de mii de ani trăiesc la 
un loc, unde vor trăi împreună 
de a pururi.

Mă gindeam la acest profund 
și firesc sentiment omenesc în 
timp ce zorile se revărsau din 
toate părțile, în culori de sidef, 
peste pămîntul roșcat al Mesopo- 
tamiei, peste peisajul lunar al 
deșertului irakian, peste ținutu
rile legendare ale Tigrului și Eu
fratului.

Jos, pe pămînturile ce se 
desfășurau sub privirile noastre, 
se petrecuseră în zilele 
mari evenimente istorice. Irakul 
își sfărâmase lanțurile, 
toate hârtiile care-i pecetluiseră 
robia. Poporul făcuse insfirșit uz 
de cel mai sfînt drept al său.

Sunase și aici ceasul colonialis
mului.

Zorile ne redaseră imaginea o- 
dihnitoare a pămintului, nouă, celor 
care petrecusem noaptea în avion 
— tocmai cînd ne aflam deasupra 
Irakului. Eram în avion doi 
mini, cițiva englezi, un grec, un 
sudanez, mai mulți arabi și trei 
americani. Ne bucurasem toți de
opotrivă văzînd pașnicul pămînt 
irakian. Prin el ne reînlîlneam 
toți cu bătrîna noastră planetă pe 
care viața curge — mai lin sau 
mai tumultuos — pe diferite albii, 
de-a lungul 
Ca o sublimă

Dar...
Aș fi vrut 

tovarășii mei 
și pe cei englezi, de ce în clipa 
aceea pe plaja liniștită a Libanu
lui săreau mii de soldați cu panta
loni golf — compatrioți de ai lor— 
trăgind cu ei care blindate și tu
nuri cu gurile ațintite spre pămin- 
tul Irakului ? Dece reactoarele de 
război cu steagurile țărilor lor 
zumzăiau amenințător pe cerul al
bastru al Orientului ?

Sînt convins că dacă în conștiința 
lor ar mai fi existat chiar și numai 
o urmă de onestitate, ei ar fi înțe
les atunci limpede oît de monstruos 
era acest atac.

★
Cînd avionul a început să descrie 

prin aer cercuri largi, coborând, ne 
aflam deasupra Bagdadului. Orașul 
dormea adine, ca după o boală 
grea, ca un om abia ridicat de pe 
masa de operație, unde îi fusese ex
tirpat fălii. Trupul sănătos învin
sese boala. Cangrena fusese ampu
tată. Poporul, marele chirurg, sal
vase orașul și țara. Acum sîngele 
primenit începea să coloreze obra
zul.

La această oră cînd boarea apelor 
răcorea însfîrșit aerul, străzile 
erau pustii. Toți locuitorii orașului 
dormeau pe scoperișurile-terasă pe 
care se desena o ciudată geometrie 
de spații parcelate, separate prin 
pînze și cearșafuri albe, întinse ca 
niște vele în vint. O singură vietate 

i trează în oraș — imensul 
argint care se mișca, scli-

pind în bătaia primelor raze ale 
soarelui : Tigrul.

★
Pe aeroport ne-au întîmpinal 

autoritățile militare. Un tînăr ofi
țer percheziționa amabil, dar cu 
atenție, bagajele călătorilor. Aflînd 
că sîntem romîni o mirare și o 
curiozitate greu ascunsă i s a înti
părit pe față. Ne privea pe as
cuns cu un zimbet prietenesc, cu 
o dorință vădită de a ne vorbi. 
Eram doar, după atiția ani, primii 
romîni pe pămîntul Irakului. Iar 
prezența noastră era o dovadă de 
simpatie față de cauza care trium
fase în Irak. îndatoririle nu-i dă
deau însă răgaz Ne-a transmis 
sentimentele sale, la despărțire, în
tr-o strîngere de mină puternică, 
afectuoasă, într-o privire caldă, în
curajatoare, 
ziarist 
mediat 
pitan 
mașinii 
invitați 
minute ... .

Așa am cunoscut Bagdadul, la 
puține zile după instaurarea Re
publicii.

După cîfiva kilometri tînărul 
nostru ghid a oprit brusc mașina

batec in energia sa, al șeicului care 
venea din arșița pustiului pentru 
a-și oferi toată tăria sa bărbătească 
și tot avutul — Republicii. Aci am 
cunoscut chipul blajin, cu pielița 
albă, cu părul blond, al Kurdului 
din nord, venit să afirme sentimen
tele naționalității sale care îmbră
țișa cu pasiune cauza comună a 
Republicii.

la radio 
plăcea să oraș 
atmosferei

acelea

Arsese

ro-

tuturor meridianelor 
minune a naturii.

să i întreb atunci pe 
de drum americani,

împreună cu un uit 
— sudanez —, am fost i- 
dați in primirea unui că- 
care s-a așezat la volanul 
militare în care fusesem 
să luăm loc. După citeva 
am pătruns în oraș.

★
Această atmosferă de 

în mijlocul căreia îmi 
îhtîrzii, era expresia 
care domnea în țară.

Revoluția care avusese loc — în
dreptată împotriva regimului mo
narhic, corupt și terorist .și împo
triva colonialiștilor — a galvani- 
zat voința întregului popor. Toate 
forțele sănătoase, progresiste ale po
porului s-au unit în această luptă. 
Ele au rămas sudate în cauza apă
rării Republicii.

Am venit în contact cu reprezen
tanții principalelor grupări politice 
care alcătuiesc frontul național din 
Irak. Desigur aceste grupări se de
osebesc în anumite privințe între 
ele în mod radical, ele reprezen
tând interese și poziții Sbcial-econo- 
mice diferite. Dar în privința apă
rării Republicii, ele se întâlneau

NOTE DE DRUM
CIN REPUBLICA IRAK

și spre mirarea noastră a făcut toc 
la volan șoferului. El s-a întors 
apoi cu tot trupul peste bancheta 
mașinii și, zâmbind cu toți dinții 
lui Strălucitori, a început să ne 
îmbie cu un pachet de țigări Cit 
de familiar era acest gest ! lată 
deci ca peste, tot schimbul de ți
gări e un prim semn al priete
niei.

Prietenia noastră cu gazdele în
cepea printr-un modest, dar sem
nificativ ceremonial, care aducea 
atît de mult cu faimoasa „pipă a 
păcii".

Am coborît la sediul societății 
irakiene de radiodifuziune unde 
era instalat și serviciul militar de 
presă. Aici am Cunoscut în per
soana d lui Selim Fahri, directo
rul radioului, pe unul dintre cei 
mai amabili și îndatoritori prie
teni de care îmi amintesc cu plă
cere, ori de cite ori mă gîndesc 
la cele opt zile petrecute în Irak. 
Aici, la sediul „Broadcastyng-ului" 
irakian am reventt de multe ori. 
Aici simțeam putetnic bătăile ini
mii noii Republici. Poate nuii 
mult ca oriunde aici simțeam frea
mătul revoluționar al acelor zile.

Peste tot domnea un permanent 
du-te vino. In sălile de lucru ale 
reporterilor se scria cu febrilitate. 
Aici nu auzeai decît scîrțîitul pe
nițelor care alergau grăbite pe 
hîrtie, descriind în fraze nervoase, 
în imagini vulcanice, atmosfera de 
mare avînt patriotic al poporului. 
Era o mare datorie pentru gaze
tarii irakieni de a face cunoscute 
lumii sentimentele poporului, a- 
deziunea sa la noul regim și ne- 
tnfricarea în fața primejdiei pe 
care imperialiștii o făceau să pla
neze asupra țării.

Din studiouri se auzeau acordu
rile marșurilor care exprimau sta
rea de spirit a poporului și care 
răsunau — înaripînd inimile — 
în văzduhul întregii țări.

Aici am cunoscut pe locuitorii 
veniți din toate colțurile țării, tri
miși cu mandat de provinciile ji 
de orașele lor pentru a aduce 
mesajul de luptă în slujba Repu
blicii. Aci am cunoscut chipul ars 
de soare și de vînturi, aproape săi-

părea 
șarpe de

Peisaj din Bagdad

In sfârșit, la orele 12 și 25 da 
minute și-a făcut apariția în sala 
de consiliu a înaltului Stat Ma
jor, generalul Kassem — liderul 
național al Irakului. Era îmbrăcat 
în uniforma militară de campanie, 
care dădea înfățișării sale o more 
simplitate. Cu pistolul atîrnînd în 
tocul de la centură, în bluza sa 
ușoară, kaki, deschisă la gît, l-ai fi 
putut lua — dacă n-ai fi văzul mai 
întâi miile de portrete expuse în 

drept unul din ofițerii care 
se încrucișau grăbiți pe culoarele 
palatului apărării.

Intilnirea s a desfășurat într-o 
atmosferă caldă. M-a impresionat 
în mod deosebit considerația cu 
care președintele guvernului iraki 
an vorbea despre țara noastră, cu- 
vintelă pline de 
care s-a referit 
noastre față de constituirea Repu
blicii Irak, însuflețirea cu care 
schița perspectivele relațiilor de 
viitor dintre țările noastre.

Răspunzind întrebărilor noastre, 
Abdel Kerim Kassem s-a referit 
apoi la agresiunea pe care imperi
aliștii americani și englezi o pregă
teau împotriva tinerei Republici de 
la Bagdad. El ne-a declarat cu o 
convingere pe care o simțeam por
nind din toată fiirița și cure i dă
dea un calm și o seninătate impre
sionantă: „Pe plan intern Republi
ca noastră are o bază solidă, iar 
poziția noastră pe plan extern este 
fermă. Sîntem hotăriți să ne apă
răm țara pînă la ultima picătură 
de singe. Cine vrea să știe in ce 
măsură politica noastră se bucură 
de sprijinul poporului, acela să vi
nă aici, pentru a cunoaște direct 
opinia poporului nostru '.

Ne aflam acolo tocmai pentru a 
înregistra și comunica cititorilor 
din țara noastră această opinie, a- 
ceasta atitudine a noului stat, în
conjurat chiar din primele zile de 
la nașterea sa de simpatia întregii 
lumi progresiste.

Intilnirea cu generalul Kassem ne 
oferise expresia sintetică a uces'ei 
atitudini, cuvintul de ordine pe 
care poporul îl purta din gură în 
gură, în marile sale demonstrații da 
stradă.

Reîntors in stradă. în fala tablo
ului tumultuos al Bagdadului, a- 
veam acum senzația celui care pri
vește din nou o pictură, după ce 
l-a cunoscut și pe pictor.★

Am ieșit din palatul Ministerului 
Apărării pe o altă ușă, care dădea 
îiitr-o stradă îngustă, umbrită de 
un șir de copaci stufoși.

Intîmplarea ne scotea în față, 
mai repede decît putea cineva bă
nui, o primă confirmare a impre
siilor cu care terminasem convor
birea. De-a lungul străzii, se înșira 
pe zeci de metri, într-o deplină tă
cere, o masă pestriță de băieți și 
de fete. Erau tineri veniți din toate 
colțurile țării, care așteptau de zile 
întregi, — și nimeni n-ar fi renun- 
taț să mai aștepte încă pe atît —■ 
pentru satisfacția de a se afla o 
clipă în fața conducătorului guver
nului căruia aveau să-i transmită 
salutul de luptă al tinerei gene
rații.

Cu o seară înainte se mai petre
cuse la Bagdad, un fenomen cu to
tul neobișnuit. Omenește, răspicat, 
cu o voce tunătoare, se auzise vor
bind orașul. Glasul său răsunase 
departe, pină în întinderile nesfîr- 
șite ale deșertului. Cuvintele rosti
te în limba arabă răsunaseră în 
văzduhul încins, Ca un jurămînt. 
Orașul vorbise cu cinci tute de mii 
de guri, ca-n cel mai fantastic 
basm din „O mie și una de nopți". 
Dar dintr-o singură inimă. Nicio
dată Bagdadul nu mai cunoscuse o 
asemenea demonstrație, o asemenea 
concentrare umană, o asemenea u- 
nitate de voință a poporului.

Cu o zi mai tîrziu am fost mar
tor la Crearea primelor detașamen
te patriotice de luptă ale tineretu
lui. Aceeași masă omenească tăcută, 
răbdătoare, aceleași priviri aprinse, — 
senine. Intr-o superbă explozie de 
generozitate tinerețea își depunea 
aici, in mîinile Republicii, însăși 
viața. Tinerii treceau unul cite 
unul prin fața registrului de în
scriere și, ca ititrun înflăcărat ple
biscit pentru cauza libertății pa
triei, își aruncau parcă inimile în
tr-o nevăzută urnă.

Acest pelerinaj al spiritului de 
sacrificiu a durat zile și săptămini.

Republica — tînăra mamă ă po
porului, putea fi mindră de fiii ei. 
Poporul se angaja solemn — ca și 
conducăforul său — să lupte pen
tru dreptul ei la viață pînă la ul-

Și scurta, dar frămîntata istorie 
care a urmat, a verificat în totul 
forța acestui cuvint.

Primul raport pentru istorie al

recunoștință cu 
la poziția tării

pe o platformă comună, expr'imînd 
aceeași hotărire de a sprijini noul 
regim în lupba sa împotrivă 
mantelor reacționari, monarhiste și 
împotriva imperialismului american 
și englez, care-și începuse urzelile-i 
criminale.

Cunoscînd reprezentanții diferite
lor cercuri și curente politice din 
irak, precum și părer&a oamenilor 
simpli, mi-am dat seama că opinia 
publică era conștientă de pericole
le care amenințau încă tînăra Re
publică.

In fața amenințărilor imperialis
te poporul irakian nu a tremurat 
însă nici o clipă. Nici atunci și nici 
mai tîrziu. L-am văzut caim, 
cu mîna încleștată pe armă, scru- 
tînd orizontul atent, știind bine 
ce are de făcut și ce are de ă păr at. 
Panica vine atunci cînd ești sin
gur, cînd te simți izolat. Dar midie 
popoare cărora — pînă ieri, pină 
azi, sau încă pine mîine — imperi
aliștii le*au supt singele, au văzut 
că în lume $-au petrecut schimbări 
mari, că au apărut forțe uriașe pe 
arena internațională în stare să 
astimpere fvara imperialistă atunci 
cînd vrea să mai muște...

Poporul irakian ‘ urmărea cu în
credere și adîncă recunoștință acti
vitatea desfășurată de forțele păcii 
și în spedal de Uniunea Sovietică, 
pentru apărarea ființei tinerei sale 
patrii și pentru apărarea securității 
tuturor țărilor arabe. El s-a con
vins pentru totdeauna de unde i se 
întind mîini de prieten și de 
curse de asasin.

ir
...într-o si dl. Selim Fahri, 

misterios, ne-a dat întâlnire 
tru dimineața următoare la ___
tul Ministerului Apărării Naționale. 
Știam că acolo e reședință condu
cătorului guvernului irakian, gene
ralul Kassem, și cum ne exprima
sem dorința de a căpăta un inter
viu, începusem să întrevedem sur
priza. Eram abia la cîteva zile de 
la sosirea noastră în Irak.

La ora fixată ani intrat în curtea 
largă a ministerului din care intrau 
și ieșeau, foind necontenit, mașini, 
tancuri și care blindate. Pe scările 
clădirii urcau și coborau în fu
gă ofițeri de toate gradele, cart 
aduceau rapoarte, primeau dispo- 
zițiuni, fugeau să transmită ordine. 
Ne-am prezentat corpului de gar
dă. Vizita noastră fiind anunțată, 
am fost conduși imediat prin cu
loarele largi, pe unde se încruci
șau grăbiți, ofițeri superiori cu pis
toale mari înfipte în tocurile de 
la centură. La ora nouă fix am fost 
instalați in sala de consiliu a înal
tului Stat Major.

Pe peretele din fund se afla o 
uriașă hartă lucrată în relief, re
prezentând Europa și țările cuprin
se în bazinul mediteraniăâfi. In pă
ienjenișul de linii care acoperea 
pata ovală a Mediteranei, am ghi
cit punctat drumul convoaielor de 
război americane și engleze care 
se îndreptau zi și noapte spre Ori
ent, care aveau ca țintă inima vi
tează a poporului irakian. x

După cîteva minute, un ofițer a linia picătură de singe, 
intrat și ne a comunicat că datori- C: --- -- 1 t .
tă unor obligații neprevăzute, care 
surveniseră, intilnirea noastră cu 
Abdel Kerim Kassem se amină cu 4__  ____
citeva ore. In schimb, în dorința poporului irakian poate fi scris de 
de a ne ajuta să ne informăm mai pv acum.
birne, generalul Kassem ne trimi- „in anul unu al Republicii au 
tea pe doi dintre conducătorii ar- trebuit striviți și alungați mulți 
matei care participaseră activ la dușmani. Dar țara a ramat așa cum 
revoluția de la 14 iulie. Relată- a vrut poporul"... 
rile acestora le -am transmis citito
rilor la timpul său.

unde

puțin 
pen- 

Pala-

DUMITRU POPESCU

X
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Deschiderea expoziției „A 40-a 
aniversare a proclamării 

Republicii Sovietice Ungare
Sîmbătă la amiază, la Muzeul 

de istorie a partidului a avut loc 
desehiderea expoziției „A 40-a ani
versare a proclamării Republicii 
Sovietice Ungare", organizată de 
Institutul de istorie a partidului de 
pe lîngă C.C. al P.M.R., pe baza 
exponatelor primite din R.P. Un
gară.

Expoziția cuprinde numeroase 
fotografii ce înfățișează momente 
din eroica luptă a proletariatului 
ungăr, condusă de Partidul Comu-

---------------OOO---------------

O expoziție industriala a R. P
Ungare

nist din Ungaria, reproduceri după 
documentele din timpul Republicii 
Sovietice Ungare, portrete ale con
ducătorilor luptei proletariatului 
din Ungaria etc. Sînt prezentate 
de asemenea exponate ce înfățișea- 
ză acțiunile de solidaritate ale oa
menilor muncii romîni în frunte 
cu grupările comuniste pentru spri
jinirea luptei proletariatului ungar 
și a Republicii Sovietice Ungare.

(Agerpres)

La expoziția de mostre a indus
triei R. P, Ungare a avut loc sîm- 
bătă dimineața inaugurarea ofici
ală a primei ediții consacrate pro
duselor exportate de întreprinderea 
de stat pentru comerțul exterior 
„Pannonia".

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului, Camerei 
de Comerț a R. P. Romîne, și în
treprinderilor de stat pentru co
merțul exterior.

Au fost de față Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La deschiderea expoziției au luat 
cuvîntul Buzâs Jozsef, președin
tele Camerei de Comerț a R- P. 
Ungare, și R. T. Cristureanu, vi
cepreședinte al Camerei de Comerț 
a R. P. Romîne.

Expoziția care prezintă motoci
clete, biciclete, mașini de cusut 
casnice și de uz industrial, țevi de 
oțel și alte produse fabricate de u- 
zinele „Csepel" din Budapesta, a 
fost vizitată cu interes de asis
tență-

Expoziția va fi deschisă zilnic, 
între 21 martie și 4 aprilie, în str. 
Batiștei nr. 33.

Ieri s-a deschis în Capitală expo ziția „A 40-a aniversare a procla mării Republicii Sovietice Ungare' 
In fotografie: vizitatorii urmăresc cu interes materialele prezentate în această expoziție 

Foto: V. RANGA
ooo

(Ager prea)
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Să fie intensificat ritmul 
agricole!
însămînțarea culturilor din epo

ca I-a, este în general rămasă 
în urmă, mai ales la floarea-soa
relui, în regiunile mari producă
toare ca București, Oradea, Iași 
și Pitești.

In întreaga țară vremea este 
prielnică executării lucrărilor a 
gricole de primăvară. Ele trebuie 
însă mult intensificate. Toate trac
toarele și ateialele să fie folosite 
cu întreaga lor capacitate pentru 
depășirea vitezei zilnice în fiecare

lucrărilor
Precipitațiile căzute în ultima 

vreme au îmbunătățit în toate 
regiunile țării condițiile pentru 
buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară. Pentru a 
folosi cît mai bine aceste condiții, 
oamenii muncii de pe ogoare au 
intensificat arăturile, însămîriță- 
rile și celelalte lucrări agricole ce 
se execută în această perioadă.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, s-au arat în întreaga țară 
229.000 ha. In unele regiuni ca 
Timișoara, Gonstanța, Iași și O- 
radea această lucrare a fost efec
tuată pe suprafețe mai mari. în 
alte regiuni, printre care Bucu
rești, Craiova, Pitești și Ploești, 
deși au existat condiții de lucru 
asemănătoare, s-au arat în ulti
mele zece zile suprafețe de numai 
1.000—4.000 ha. din cauză că nu 
s-a ieșit în cîmp cu toate trac
toarele și atelajele.

Insămînțările de primăvară au 
început pe tot cuprinsul țării. Au 
fost însămînțate peste 373.000 ha. 
Floarea-soarelui a fost însămînța- 
tă pe 23 la sută din suprafața 
prevăzută, sfecla de zahăr pe 22 
la sută, orzul și orzoaica pe 10 
la sută etc. In ultimele zile a în
ceput însămînțarea griului de pri
măvară.

Regiunea Sonstanța a terminat 
prima pe țară însămînțarea florii- 
soarelui, depă'șind suprafața pla
nificată cu 6 la sută.

raion și regiune.
In puținele zile care au mai ră

mas din perioada optimă de în- 
sămînțare a culturilor din epoca 
I-a trebuie lucrat din plin, cu 
toate mijloacele, pentru termina
rea însămînțării florii-soarelui, 
sfeclei de zahăr și a celorlalte 
culturi din această epocă. De ase
menea grăpatul semănăturilor și 
arăturilor de toamnă și celelalte 
lucrări agricole trebuie grăbite în 
toate regiunile, deoarece de execu
tarea la 
tehnice 
în mare

vreme și în condiții agro 
corespunzătoare depinde 
măsură recolta acestui an.

R. P. R. participa 
la expoziția „Floraliile 
internaționale — 1959" 

ce se va deschide 
la Paris

Intre 24 aprilie—3 mai se orga
nizează la Paris în Palatul cen
trului național al industriei și 
tehnicii expoziția „Floraliile inter
naționale — 1959“. La această 
expoziție participă și țara noa
stră cu standuri în sectoarele or
namental și științific.

Standul prezentat de țara noa
stră în cadrul sectorului orna
mental are ca temă „Nunta Zam
firei", cunoscuta baladă a poetu
lui George Coșbuc, realizată din 
cele mai frumoase și mai răspîn- 
dite flori din patria noastră ca 
trandafiri, garoafe, mușcate, pri- 
mule și altele, precum și din 
obiecte de artă și țesături inspi
rate din bogatul tezaur al folclo
rului nostru.

Standul 
va ilustra 
albume și 
rezultatele
stră în cercetările horticole, 
lucrări științifice de specialitate, 
realizări în arhitectura parcuri
lor și grădinilor publice, precum 
și perspectivele de dezvoltare a 
horticulturii în R. P. Romînă.

(Agerpres)

din sectorul științific 
prin fotografii, grafice 
diferite alte exponate 
obținute în țara noa- 

în

(Agerpres)

Informafii
Expoziția ..U.R.S.S. în plin avînt 

'al construirii comunismului", or
ganizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S., în care sînt expuse 
dublurile celor trei sateliți artifi
ciali ai pămîntului lansați de U- 
niunea Sovietică se bucură de un 
viu interes și în regiunile în care 
a fost deschisă pînă în prezent. In 
regiunile Stalin și Hunedoara în 
decurs de cinci Zile expoziția a fost 
vizitată de peste 65.000 de oameni 
ai muncii din orașe și din împre
jurimi.

Expoziția urmează să fie deschi
să și în orașele Timișoara, Cluj, 
Baia Mare, Tg. Mweș, Bacău, Iași 
și Craiova.

★
S'mJxită a sosit în Capitală prof 

Holland Roberts, membrii al Bi
roului Consiliului MondM rd Pă
cii. nare ne vizitează țara la invi
tația Comitetului. Național pentru 
Apărarea Picii din R. P. Romînă 

★
Vineri și sfmbătă *-au desfășu

rat la Iași lucrările primei consfă
tuiri pe țară a secției de stomato
logie din cadrul Societății științe
lor medicale din R. P. Romînă.

★
A apărut nr. 3/1959 al revistei 

„Uniunea Sovietică" ediția în 
limba romînă.

---------------------------

Cronic ă

A venit primăvara. Copiii muncitorilor de la IJ’.R.O.F.l.L. București 
se joacă mingiiați de razele soarelui în grădinița din fața creșei. 

Foto: S. NIGULESCU

OOO

Pe urmele materialelor
nepublicate

/n legătură cu condițiile de studiu ale 
elevilor muncitori de la „Electroputere"

Un corespondent voluntar al 
ziarului nostru ne-a sezisaț; cu 
cîtvă timp în urmă că la uzinele 
„Electroputere" din Craiova nu se 
acordau condiții de studiu elevilor - 
muncitori din uzină care urmează 
școala medie serală pentru tinere
tul muncitor din uzină. Cercetînd 
sezîsarea la fața locului am con
statat că cele arătate în scrisoare, 
corespundeau întrutotul realității.

★
încă din luna octombrie 1954 

a' luat ființă pe lingă uzinele 
„Electroputere" din Craiova școa
la medie serală pentru tineretul 
muncitor din uzină. Aceasta a con
tribuit la îmbunătățiroa pregătirii 
generale a tinerilor muncitori. Anul 
trecut foarte mulți tineri elevi ai 
școlii, absolvenți ai primei pro
moții, au pășit pe porțile institu
telor 2. ‘ * . .
Acest fapt a dat aripi și altor ti
neri din uzinele „Electroputere" 
din Craiova spre a face pași îna
inte pentru cucerirea cetății știin
ței.

Era și firesc ca în cursul anu
lui școlar 1958—59 condițiile de 
studii ale elevilor să devină din 
ce în ce mai bune. Dar spre sur
prinderea elevilor în loc ca învă
țămîntul mediu seral din uzină să 
se bucure de o atenție mai mare 
din partea forurilor răspunzătoare, 
acest lucru nu numai că nu s-a 
petrecut, dar s-au creat și unele 
piedici care aii îngreunat serios 
pregătirea elevilor

La secția matrițerie, de pildă, au 
fost înscriși în acest an 9 ute- 
miști în clasele a 8-a și a 9-a. 
Lucrînd în trei ture ei aveau po
sibilitatea, muncind în.tura l-a și 
a IlI-a, să frecventeze și cursu
rile și să dea rezultate bune și în 
producție. Mai mult chiar: unii 
dintre aceștia erau și fruntași în 
producție și la învățătură. Dar de 
aproape două luni de zile printr-o 
decizie a tovarășilor din condu
cerea întreprinderii tura treia în 
această secție a fost desființată pe 
motiv că nu există un maistru. To
varășii din conducerea întreprin
derii deși cunoșteau că atunci 
cînd exista tura IlI-a, munca de 
producție se desfășura în condiții 
bune și tinerii aveau totodată po
sibilitatea să învețe n-au luat în 
considerare cererile tinerilor, răs- 
punzîndu-le invariabil: „Se poate 
învăța și așa I O săptămînă da, 
șl una, nu I Se poate recupera!“.

Zadarnice au fost și interven
țiile tovarășei profesoare Zamfir, 
directoarea cursului seral mediu 
de pe lîngă întreprinderea „Elec
troputere" care a arătat că pentru 
însușirea temeinică a materiei (In 
special la chimie, fizică, matema
tică) nu este permisă nici o ab
sență de la ore.

®onducerea întreprinderii a pier
dut din vedere tocmai faptul că 
are datoria să asigure respectarea 
unui drept legal al tinerilor elevi, 
că trebuie să facă totul pentru a le 
asigura condiții optinie pentru în-

de învățămînt superior.

vățătură. Mergtndu-se pe această 
linie s-a ajuns pînă acolo incit 
unii elevi din clasa IX-a ca Au
rel Predescu și Aurel Popescu din 
lipsă de continuitate la cursuri au 
fost nevoiți să se retragă de la 
școală. Alți cîțiva, amenințați din 
cauza absențelor să: fie exmatricu
lați, s-au retras de asemenea de 
la cursuri. Nici în fața acestei si
tuații conducerea întreprinderii n-a 
hotărît să revină La sistemul 
de 3 schimburi în secția matrițe- 
rie. Dar nu numai atît 1 Chiar în 
săptămînâ cîhd se lucra în schim
bul I, s-au găsit unii maiștri care 
să facă greutăți tinerilor. Astfel 
cînd utemistul Rafailă Lupu a, ru
gat de pildă pe maistrul Constan
tin Teodorovici să nu-1 rețină la 
lucru în timpul cînd avea ore la 
cursuri, el a primit răspunsul: 
„Ori fabrica, ori școala 1“

Față de această lipsă de Înțe
legere tovarășul Ilie Stancu, se
cretarul comitetului U.T.M. pe în
treprindere, sezisat în repetate rîn- 
duri de tineri că sînt împiedicați 
să participe la cursuri, deși în 
vorbe s-a declarat întrutotul de 
acord cu ei, în fapte a închis 
ochii, lipsind pe tineri de un aju
tor prețios pe care era de datoria 
lui să-l dea aducînd această situa
ție la cunoștința organelor de par
tid și a comitetului orășenesc 
U.T.M.

Zilele trecute am fost ii^ormați 
că în urma sezisărilor critice fă
cute de ziarul nostru ia uzinele 
„Electroputere" din Craiova s-au 
luat unele măsuri, repartizîndu-se 
un maistru la matrițiere unde s-a 
creat din nou schimbul HI-

Cum și în alte ocazii s-au luat 
unele hotărîri legate de condițiile 
de studiu ale elovilor-muncitori de 
la uzina „Electroputere", care nit 
s-au respectat întotdeauna, este de 

■ datoria conducerii uzine! ca acum, 
în lumina recentei Hotărîri a 
Comitetului Central al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne privind îmbunătățirea în- 
vățămîntului seral și fără frec
vență de cultură generală și su
perior, să asigure permanent 

tinerilor muncitori din uzină con
dițiile necesare pentru buna func
ționare a cursurilor serale, să le 
stimuleze interesul .pentru învăță
tură atrăgînd un număr din ce în 
ce mai mare de tineri pe drumul 
școlii.

Indeplinindu-și obligațiile pri
vind învățămîntul seral condu
cerea întreprinderii va putea con
tribui la creșterea din rîndurile 
tinerilor din întreprinderea „Elec
troputere" a unor muncitori temei
nic pregătiți, capabili să rezolve 
cu succes sarcinile mari puse în 
fața industriei noastre socialiste.

I. ISAIIA

Printr-o Hotărîre a Consiliului 
'de Miniștri, tov. Safer Gheorghe a 
fost desărcinat din funcția de ad
junct al ministrului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, ca neco- 
respunzâtor.

--------- .-®----------

Pentru a cultiva dragostea de patrie

IN EDITURA POLITICA 
a apărut: 

ROGER GARAUDY: 
UMANISMUL MARXIST

(Urmare din pag. l-a)

Din activitatea 
cenaclurilor 

literare 
din Capitală

ta-Numeroși oameni ai munoH 
tentați sini îndrumați îndeaproape 
în activitatea lor de creație litera
ră de cenaclurile care funcționează 
pe lingă întreprinderi și instituții 

culturale din Capitală fi din țară.
Cenaclul literar „Ion Păun Pin- 

cîo“ de pe lingă Casa de cultură 
a sindicatelor din Capitală a săr
bătorit anul acesta 13 ani de acti
vitate. El este frecventat de aproa
pe 60 de muncitori, ingineri, teh
nicieni, studenți și elevi. In ulti
mii doi ani în cadrul cenaclului au 
fost discutate peste 650 de creații. 
Numai de la începutul acestui an 
fi pînă acum s-au prezentat la ce
naclu și au fost dezbătute 200 de 
lucrări, numărul lor fiind de patru 
ori mai mare decit al celor prezen
tate în aceeași perioadă a anului 
trecut.

Cenaclul „Ion Păun Pincio" aju
tă la înființarea și dezvoltarea 
unor unor noi cenacluri în între
prinderile Capitalei. Ca rod al a- 
cestei munci s-au înființat cu doi 
ani în urmă cenaclurile „Alexandru 
Sahia“ la uzinele „Semănătoarea" 
și „Uzina vie" la întreprinderea 
„Vasile Roaită", în care activează 
peste 40 de muncitori, tehnicieni 
fi ingineri.

O contribuție prețioasă o aduc 
membrii cenaclurilor literare din 
întreprinderi la crearea textelor 
necesare brigăzilor artistice de 
agitație.

Pe lingă clubul muncitorilor din 
învățămînt din Capitală îji desfă
șoară activitatea Cenaclul literar 
„Mihail Sadoveanu", care îți va 
sărbători anul acesta un deceniu 
de la înființare. El este frecventat 
de 40 de învățători fi profesori 
bucureșteni. Lucrările acestora 
tratează în special probleme legate 
de munca în școala nouă.

Membrii Cenaclului „Mihail 
Sadoveanu" fac numeroase depla
sări în orașele din provincie, unde 
organizează serate literare în ca
drul cărora prezintă creații pro
prii. Ei ajută astfel la înființarea 
de noi cenacluri literare. In ulti
mul timp membri ai Cenaclului 
„M. Sadoveanu" s-au deplasat la 
Ploești, Găești, Pitești, Rîmnicu 
Vîlcea și Giurgiu.

Pe lingă ședințele de lucru, în 
cadrul cenaclurilor literare se or
ganizează cu regularitate seri ți 
procese literare, simpozioane etc.

(Agerpres)

Negustori de distract!!
Mai întîi au apărut insisten

te afișe în vitrinele unor ma
gazine. Asta s-a întîmplat cu 
cîteva zile in urmă. Pe foaia 
de hîrtie (jumătate tipărită, 
jumătate scrisă de tnînă) se 
vestea un „matineu dansant". 
Nu era omis nici un fel de a- 
mănunt; totul era redactat cu 
meticulozitate. Organizator i 
Casa de cultură a sfatului 
popular al raionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej"; locul: Canti
na P.T.T. din pasajul Romîn 
nr. 25 ; orchestra : zece per
soane (mențiune scoasă în re. 
lief). Ba se mai preciza și că 
se poate dansa pînă la ora 23.

Asta era reclama. Să popo
sim însă la „matineul dansat". 
E joi după amiază, afară nin
ge din belșug. Accesul la „ma
tineu" e condiționat de suma 
de lei 6. Plătim și intrăm. 
Prima surpriză. Ne-am fi aș
teptat să nimerim în mijlocul 
unor tineri veseli, dornici să se 
distreze civilizat, tineri dintre 
aceia al căror nume le găsim 
pe panourile fruntașilor în 
muncă și învățătură. Ne-am fi 
așteptat să întîlnim o atmos
feră corespunzătoare răspun
derii pe care o implică girul 
dat manifestării de către casa 
de cultură a unui sfat popular 
raional, instituție creiată de 
regimul nostru pentru educa, 
rea comunistă a maselor largi 
și în special a tineretului. Ne
am fi așteptat...

Așteptările noastre nu s-au 
împlinit însă. In locul tineri
lor cu un profil moral sănă
tos, am găsit exemplare din 
fauna bulevardieră, indivizi cu 
o mentalitate înapoiată, lipsiți 
de preocupări serioase, tot so. 
iul de pierde vară. Asemenea 
prezențe determinau și atmos
fera : sfidînd bunul simț ei 
dansau într-o manieră străină 
de obiceiurile tineretului nos
tru, străină de bunul simț, 
lansau cu glas tare sinistre 
„glume" pornografice și chiar 
se legau de fete. Și toate aces. 
tea — reamintim — se petre
ceau la o manifestare organi
zată de o casă de cultura ra
ională.

Cum 
divizii 
nire la ____
Răspunsul nu prezintă nici un 
fel de dificultate. Organiza
torii manifestării s-au dovedit

a devenit posibil ca în- 
aceștia să-și dea întîl- 

„matineul dansant" ?

oameni lipsiți de principii. Bl 
nu și-au pus problema — pen
tru ce și pentru cine este or
ganizat „matineul". Ei au a- 
vut o singură preocupare — a- 
ceea de a strînge fonduri 
(cum, de altfel, ne mărturisea 
un tovarăș Manoliu de la 
casa de cultură raională). Do
rința de a avea cît mai mulți 
cumpărători de bilete i-a îm
piedicat să procedeze la o se
lecție a partieipanților. „Nu 
avem încă vad, cînd vom avea 
vom fi mai exigenți" — încer
ca să ne demonstreze același 
tovarăș. Calculul negustoresc 
este vizibil. Dacă însă în locul 
reclamei cu iz comercial răs- 
pîndită in centrul Bucureștiu- 
lui — reclamă menită să atra
gă pe obișnuiții bulevardului 
— casa de cultură s-ar fi 
preocupat să invite la mani
festarea organizată tineri mun
citori, elevi, 'tudenți, lucrurile 
ar fi căpătat un cu totul alt 
aspect. Casa de cultură renun- 
țînd la practicile comerciale 
putea să ceară sprijinul comi
tetului raional U.T.M. trimi- 
țînd invitații în uzinele și 
școlile din raion. Atunci „ma
tineul dansant" s-ar fi putut 
transforma într-o manifestare 
care să fie și distractivă, și 
instructivă, care în ultimă in
stanță să-și aducă aportul la 
educarea tinerei generații.

Ignorînd sarcinile ce sînt 
încredințate casei de cultură 
raionale, ignorînd faptul că a- 
ceste instituții au fost create 
de regimul nostru pentru a 
contribui la creșterea unei ge
nerații cu un larg orizont cul
tural și cu un profil moral să
nătos, unii activiști culturali 
au o atitudine lipsită de răs
pundere și vădesc spirit ne
gustoresc. Nu este pentru pri
ma oară cînd criticăm din acea
stă pricină casa de’ cultură a 
sfatului popular din raionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej". Dar încă 
nu au fost luate măsurile ce 
se impuneau. Este de datoria 
sfatului popular raional, a sec
ției sale culturale, să pună ca
păt acestor situații de netole- 

rat, mergînd pînă la a se dis
pensa de serviciila celor ce nu în
țeleg menirea activității cultu. 
rale de masă. Nu trebuie per
misă negustoria cu distracția 
tineretului I

EUGENIU OBREA

Spartachlada de iarnă a tineretului

Întrecerile finaliștilor
SLÂNIC MOLDOVA. (Prin tele
fon de la trimisul nostru special).

Pitoreasca stațiune balneo-clima- 
terică Slănicul Moldovei a avut 
cinstea de a găzdui finala popu
larei competiții sportive de masă : 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
la disciplina șah. Acest eveniment 
sportiv a stîrnit un viu interes in 
rîndul oamenilor muncii prezenți 
în stațiune, fapt dovedit prin aceea 
că încă cu citeva zile in urmă în 
pavilioanele stațiunii, la club, ci
nematograf se duceau discuții 
aprinse în jurul acestei întreceri 
sportive.

Cu mult 
deschidere, 
funcționari 
prezenți în 
bului,

urmă victoria. Un veritabil talent 
l-a dovedit a fi colectivista Marga
reta Bărbulescu de la G.A.S. „6 
Martie" din Stăicănești, regiunea 
Pitești în virstă de numai 16 ani. 
Deși joacă șah de un timp relativ 
icurt, ea a opus o rezistență dîrză 
de peste 4 ore unei adversare mult 
mai rutinate și cu o mai mare ex
periență, profesoara Odina Liuba, 
reprezentînd regiunea Craiova.

E. PITULESCU

D-ale carnavalului — Patria, 
București, înfrățirea între ipopoare, 
Libertății: Voluntarii — Republi
ca, 1 'Mai ; Un cirttec din caval
— Magheru I. C. Frimu : Mora
litatea d-nei Dulska - V. Alecsan- 
dri. Lumina. Gh. Doja, Flacăra ; 
Visul spulberat — Central. Arta ; 
Patru pași In nori — 13 Septem
brie. 16 Februarie : Lumea tăcerii
— Maxim Gorki ; Răsfățatul — 
Victoria, 8 Martie. N. Bălcescu : 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Timpuri Noi. 
Alex. Popov ; Isprăvile clrlionța. 
tutui — Tineretului ; Comunistul — 
Grivița ; Prima zi - Vasile Roaită. 
Munca : Marinarul îndrăgostit — 
Cultural. Jlie Pintilie : Călătorie 
peste trei mări — 8 Mai ; Cerul in
fernului — Unirea. Clubul C. F. R. 
„Grivița R6șie“ ; Vraja dragostei
— C. David, T. Vladimirescu ; 
Tatăl meu actorul — Alex. Sahia. 
Miorița ; Dezertorul — 23 August, 
Ol ga Ba ncic : Razia - Donca 
Sirno. Drumul Serii ; Procesul se 
amtnă — Popular ; Legenda dra
gostei — M- Eminescu : Romanța 
periferiei — G. Coșbuc ; Viața nu 
iartă — Aurel Vkafcu, G Bacovia ; 
Omul meu drag — B. Delavrancea. 
30 Decembrie ; Tamango — Clubul 
^Boleslaw Bierot".

sare a proclamării R.P.R. — a- 
proape 10.000 de tineri de 18 ani 
au depus jurămint sub steagul 
Republicii, arătînd că vor fi lup
tători neobosiți pentru, construi
rea socialismului, că vor fi de
votați poporului, partidului, că 
vor apăra cuceririle revoluționare 
ale poporului muncitor, că-și vor 
sluji cu credință patria. Aceste 
adunări au avut un caracter so
lemn, fiind de față reprezentanții 
organizațiilor de partid, ai sfa
turilor populare, ai organizațiilor 
U.T.M., părinții, rudele, prietenii 
tinerilor sărbătoriți. „Legămîntul 
solemn", citit de președintele sfa
tului popular din orașul sau co
muna respectivă, a fost repetat 
în cor de tinerii cetățeni. Apoi ei 
au fost felicitați de reprezentanții 
sfatului popular, li s-au inmînat 
scrisori de felicitare din partea 
comitetului regional U.T.M. și al 
sfatului popular regional și au 
fost înscriși în mod solemn pe 
listele cetățenilor cu drept de vot. 

s. Serbările majoratului au stîr
nit un mare entuziasm în rîndul 
tineretului și al oamenilor muncii. 
Bătrîni cu părul cărunt și tineri 
ne-au cerut să organizăm astfel

de serbări în fiecare an. Mulți 
dintre tinerii sărbătoriți au cerut 
să fie primiți în U.T.M.

La adunările festive, manifes
tațiile culturale prilejuite de aces
te serbări, la reuniunile și balu
rile organizate în cinstea tineri
lor cetățeni au participat, peste 
85.000 de oameni ai muncii. „Ser
bările majoratului" se vor trans-

i a 
In 

mai 
mai

forma într-o frumoasă tradiție 
tineretului regiunii noastre, 
viitor va trebui să le folosim i 
bine, să le dăm un conținut 
educativ, mai bogat.

Comitetul nostru regional 
acordat o mare atenție adincirii 
legăturilor de prietenie dintre ti
nerii aparținind diferitelor națio
nalități, cunoașterii reciproce a 
obiceiurilor și tradițiilor.

Acestor țeluri le-au servit și fes
tivalurile comunale și raionale 
ale tineretului, acțiunile comune 
de muncă patriotică, diferite con
sfătuiri ale tinerilor muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali.

Iri multe sate cu populație de 
naționalitate maghiară, tinerii 
învață cîntece, jocuri populare 
romînești. în satele în care tră
iesc mai multe naționalități, au 
loc festivaluri artistice și serbări

a

populare comune. In satul Logig, 
raionul Reghin, de pildă, unde 
trăiesc romîni, maghiari și ger
mani, tinerii au învățat chiar o 
suită de dansuri pe care — au 
intituiat-o sugestiv „Dansul în
frățirii".

Din inițiativa organizațiilor 
U.T.M., au luat ființă în regiunea 
noastră numeroase cercuri pentru 
învățarea limbii romîne, frecven
tate de mii de tineri. Merită.lauda 
în special comitetele raionale 
U.T M. din Cristurui Secuesc și 
Odorhei, care au dat o largă extin
dere cercurilor pentru învățarea 
limbii romine.

Noi explicăm tinerilor că învă
țarea limbii romîne, limba sta
tului nostru, este o datorie pa
triotică, o contribuție la întărirea 
unității politico-morale a întregu
lui nostru popor.

Comitetul regional. U.T.M. sub 
conducerea comitetului regional 
de partid, ‘ “
și mai mare și va munci neobosit 
pentru educarea tinerilor din re
giunea noastră romîni și maghiari 
sau aparținind altor naționalități 
în spiritul dragostei pentru patria 
noastră comună — R.P.R. pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn.

va acorda o atenție

înaintea festivității de 
numeroși muncitori, 
și militari au fost 
spațioasa sală a clu- 

pentru a lua parte la 
întilnirile de șah ce urmau să de
semneze campionii celei de a IV-a 
Spartechiade de iarnă a tinere
tului.

După cuvîntul de deschidere în 
care s-a arătat importanța acestei 
competiții sportive de masă, rod al 
grijii permanente a partidului, au 
început întrecerile finale.

Animați de- dorința de e obține 
victoria participanții la concursuri 
și-au stupinit emoția inerentă în
trecerilor, reușind să ofere dispute 
pasionante urmărite cu mult inte
res de numeroșii spectatori prezenți 
în sală.

Prima victorie ■ fost 
de tirtăra Irina Ferenczi 
de 21 de ani, tehniciană 
la Sfatul popular raional 
rea Ciuc, reprezentînd 
Autonomă Maghiară. Ea a dovedit 
mai mult calm în întilnirea cu 
Margareta Csikol din regiunea Ti
mișoara, adjudecindu-și în cele din

obținută 
în virstă 
agronom 
Miercu- 

regiunea

★

PLOEȘTI (de la trimisul nostru 
special). — 68 de finaliști ai celei 
de a IV-a ediții a Spârtachiadei de 
iarnă a tineretului reprezentînd 16 
regiuni ale țării precum și repre
zentanții orașuiui București și-au 
dat întîlnire în orașul Ploești, pen
tru a și disputa întîietatea în pro
ba de tenis de masă.

Chiar din primele dispute fie
care participant a dat dovadă de 
multă pregătire și voință in adju
decarea victoriei, pentru a cuceri 
mult rîvnitul titlul de campion aJ 
Spartachiadei tineretului. O im
presie deosebită au lăsat pînă acum

reprezentanții regiunilor Baia Ma* 
re și Oradea. In proba de dublu 
mixt tînăra Nora Mihalca din Tăș- 
nad, regiunea Baia Mare, care 
practică, acest sport din anul trecut 
avînd coechiper pe Vasile Murvan 
elev la școala medie din Satu 
Mare a cîștigat întîlnirea cu perei 
chea regiunii Suceava, formată din 
tinerii Moscovici și Alandache pr in
tr-un joc care a impresionat în* 
treaga asistență.

0 comportare remarcabilă a do 
vedit și tînăra ingineră proectantă 
Mioara Constantinescu de la In
stitutul de proiectări de construcții 
și urbanistică din Constanta care 
și-a adjudecat victoria în proba de 
simplu femei învingînd pe AAarfa 
Mihalache reprezentanta regiunii 
București. întîlnirea dintre loan 
Anastasiu din Craiova și Paul 
Constantinescu din Ploești a fost 
deosebit de palpitantă. Deși a con
dus în setul decisiv cu 10-4 Paul 
Constantinescu a pierdut în fața lui 
Anastasiu care a dat dovadă de 
mai mult calm și precizie în exe
cutarea loviturilor.

întrecerile vor scoate la ivea* 
lă noi elemente dotate pentru 
tenisul de masă una dintre cele 
mai apreciate discipline sportive 
din țara noastră.

PE SCURT
D. DUȚA
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• Întilnirile din cadrul returu
lui campionatului categoriei A de 
fotbal continuă astăzi cu disputa
rea jocurilor din etapa ll-a.

in Capitală se vor desfășura două 
meciuri pe stadioane diferite. La 
ora 11 pe stadionul Dinamo echipa 
bucureșteană Dinamo va juca in 
compania echipei Jiul Petroșani. 
Stadionul Giulești va găzdui cu în
cepere de la ora 16.15 întilnirea 
dintre echipele Rapid și Steagul 
Roșu Orașul Stalin. Repriza a doua 
a acestui meci va fi transmisă pe 
stațiile noastre de radio in jurul 
orei 17.15 (programul 1).

în țară au loc următoarele par
tide : Știința Cluj—Progresul Bu
curești ; Petrolul Ploești—Dinamo 
Bacău; Știința Timișoara—C.C.A.; 
Farul Constanța—U.T. Arad.

• Larisa Latînina, Boris Șahlin, 
campioni mondiali absoluți, Lidia 
Kalinina, Iuri Titov, Vladimir Li
patov, Pavel Stolbov, Valentin Mu
ratov, Sofia Muratova, Albert Aza
rian, Polina Astahova, Tamara 
Manina au fost selecționați în re
prezentativa de gimnastică a 
U.R.S.S. care va participa la viitoa
rele competiții internaționale și la 
Jocurile Olimpice de la Roma

• Tradiționalul concurs de pen
tatlon modern, desfășurat la Ere
van, a reunit pe cei mai bum spe
cialiști din U.R.S.S. în această ra
mură sportivă. Victoria finală a 
revenit lui Pavel Rakitianski care 
a realizat astfel o mare surpriză 
învingindu-l pe Igor Novikov de 
două ori campion al lumii.

Proba de călărie a fost cîștigată, 
de sportivul gruzin Valerian Ogo- 
va din echipa de tineret a U.R.S.S. 
La scrimă pe primul loc s-a clasat 
Rakitianski, la tir Gorojanski, la 
înot Novikov iar la cros Raki* 
tianski.

• Concursul de automobilism 
profesionist dasfășurat în orașul 
Sebring (S.U.A.) s-a soldat cu 
două accidente mortale în decurs 
de 12 ore cît a durat cursa. Prima 
victimă a fost mecanicul englez 
Gilbert Johnsson care a fost ucis 
pe loc cînd automobilul „Bristol" 
s-a tamponat cu un camion care 
intrase pe circuitul cursei. După 
cîteva ore o mașină „Maseratti" 
condusă de americanul Lawrence 
a ieșit de pe șosea la un viraj și 
a luat foc. Pilotul a murit carbo
nizat.

• Tradiționala competiție care 
inaugurează sezonul internațional 
ciclist pe șoseaua Milan-San Renio, 
a revenit la această ediție lui Mi
guel Poblet, care u parcurs cei 282 
km. în 6h45'33". Pe locul doi s-a 
clasat Rik Van Stenbergen cu ace
lași timp.

• In acest an campionatele in
ternaționale de tenis de masa ale 
Angliei vor avea loc între 6 și 11 
aprilie la „Wembley Stadium" din 
Londra. Pină în prezent și-au a- 
nunțat participarea jucători și ju
cătoare din R.P. Chineză, Japonia, 
Anglia, India, S.U.A. și alte țări.

( Agerpres)
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Cu prilejul celeî de-a 40 a aniversărl a proclamării Republicii Sovietice Ungare

Vizita delegației economice 
romlne în Franța

PARIS 21 Corespondentul As 
geipres transmite: Delegația eco
nomică romînă, condusă de Mihail 
Petri, adjunct al ministrului Co
merțului, care se află în prezent 
în Franța, a făcut o vizită la uzi
nele „Schneider-Westinghouse".

Delegația economică romîni a 
vizitat de asemenea Institutul fran
cez al petrolului și întreprinderile 
societății ,,Les Huileries du Bas- 
sin du Nord et du Pas-de-Calais“ 
de la Bethune.

Ziarul american
SMI 4

Sesiunea festivă extraordinară 
a Adunării de Stat a R

BUDAPESTA 21 (Agerpres). - 
După cum s-a mai anunțat, la 2d 
martie a avut loc la Budapesta o 
ședință festivă a Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, consacrata celei 
de-a 40-a aniversări a proclamării 
Republicii Sovietice Ungare. La 
ședință a luat cuvîntul Ferenc 
Munnich, președintele guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar. In cuvîntarea sa, Ferenc 
Munnich a subliniat că clasa mun
citoare ungară este moștenitoarea 
legitimă și continuatoarea demnă 
a tradițiilor revoluționare seculare 
de libertate ale poporului ungar.

Clasa noastra muncitoare, po
porul muncitor, întreaga națiune, 
a spus el, este deosebit de mîndră 
de faptul că am fost a doua țară 
din lume care după victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
în Rusia, a creat o orînduire so
cială și de stat socialistă, capabilă 
să pună capăt exploatării capita
liste, să deschidă o epocă nouă — 
epoca libertății pentru omenirea 
muncitoare. Și, cu toate că reac- 
țiunea internațională, forțele ar
mate superioare ale intervenționiș- 
tilor și clasa antipopulară a grofi
lor, care și-a vîndut patria, an 
repurtat o victorie vremelnică, ele 
nu au putut niciodată să smulgă 
din inimile maselor de oameni ai 
muncii ungari amintirea despre 
Republica Sovietică Ungară, nă
zuința de a înfăptui o a doua re
voluție proletară, de data aceasta 
victorioasă.

Republica Sovietică Ungară, a 
spus F. Munnich in continuare, nu 
numai că a continuat și a dezvol
tat cele mai bune tradiții istorice 
ale poporului nostru, ci și a luat 
parte la marele avînt revoluționar 
care a început după victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
și a cuprins aproape întrega lume.

F. Munnich a arătat că, cu toa
tă înfringerea suferită de puterea 
sovietică, existența Republicii So
vietice a constituit o perioadă de 
cotitură în istoria Ungariei. După 
Republica Sovietică s-a schimbat 
clasa muncitoare, s-a schimbat 
burghezia. Clasa muncitoare a în
vățat din proprie experiență că 
poale să conducă și să guverneze 
țara tară burghezie, că ea nu nu
mai că este conștientă de sarcina 
ei istorică, dar este și capabilă să 
preia puterea, să guverneze țara, 
să conducă poporul.

în continuare F. Munnich a 
spus: Rebeliunea contrarevoluțio
nară din octombrie 1956 a fost o 
încercare de a repeta, cu ajutorul 
imperialismului internațional, ceea 
ce în 1919 a făcut fascismul hor- 
thist — de a restaura capitalismul. 
Tn 1956 însă situația a fost alta, 
raportul de forțe pe arena interna
țională se schimbase în favoarea 
socialismului. De aceea a eșuat în 
1956 încercarea contrarevoluționa
ră de restaurare.

Forțele revoluționare ale poporu
lui ungar, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar

P. Ungare
s-au reorganizat, au trecut la con
traofensivă și au apărat socialis
mul. In zdrobirea contrarevoluției, 
un rol hotărîtor l-a avut faptul că 
forțele socialiste conștiente, active, 
ale poporului ungar au putut să se 
sprijine pe ajutorul țărilor lagăru
lui socialist și în primul rind pe 
ajutorul Uniunii Sovietice.

După zdrobirea contrarevoluției, 
poporul muncitor ungar, sub con
ducerea 
cialist Ungar, și-a întărit orîndui- 
rea dictaturii proletariatului și a 
dobîndit mari succese în construi
rea socialismului.

„Fiți fermi 1 Victoria va fi a 
voastră 1" — cu aceste cuvinte și-a 
încheiat Lenin salutul trimis mun
citorilor unguri în mai 1919. Noi, 
a spus în încheiere tovarășul F. 
Munnich ne călăuzim și astăzi du
pă această îndrumare.

Sîntem fermi și vom fi fermi în 
devotamentul nostru față de ideile 
marxism-leninismului, față de in
ternaționalismul proletar, față de 
lagărul socialismului. Sîntem fermi 
și vom fi fermi în slujirea poporu
lui, în lupta împotriva imperialis
mului. Năzuind către aceste țeluri, 
vom duce la victorie cauza socia
lismului. Gloria istorică a Republi
cii Sovietice Ungare arde în ini
mile noastre cu o flacără nestinsă 
și strălucește în fața noastră ca o 
stea polară.

Partidului Muncitoresc So-

Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnăraș
Tovarăși,

Cu ocazia marii sărbători a po
porului ungar, cea de-a 40 a ani
versare a proclamării Republicii 
Sovietice Ungare, vă aducem sa
lutul frățesc al Comitetului Cen
tral al P.M.R. și al guvernului 
Republicii Populare Romine, sa
lutul fierbinte al întregului nostru 
popor muncitor.

instaurarea puterii muncitorilor 
și țăranilor in Ungaria în martie 
1919 a fost o verigă importantă 
in lanțul evenimentelor revoluțio
nare care a cuprins țările Euro
pei sub influența nemijlocită a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Imperiul austro-ungar, 
temnița popoarelor, înfrint in răz
boi, subminat de adinei contradic
ții interne, s-a destrămat și prăbu
șit sub loviturile luptei de elibe
rare națională și socială a po
poarelor din cuprinsul lui.

înfăptuirea revoluției proletare, 
nașterea Ungariei socialiste, au 
însemnat pentru poporul muncitor 
ungar dobindirea celui mai largi 
drepturi și libertăți ; puterea tnuu- 
citcrească-țărănească a pășit no
tării pe calea lichidării exploatării 
omului de către om, a înfăptuit so
cializarea unei mari părți a mij
loacelor de producție, precum și 
alte măsuri cu caiacter profund 
revoluționar in viața economica, 
sociala șl culturală a țării.

Tinăra Republică socialistă lăr
gea breșa tăcută de proletariatul 
rus in edificiul putred al capitalis
mului. Ea arăta in mod concret 
că ideile marxistn-leninismului, 
care învinseseră in Rusia prindeau 
viață și în alte țări, însuflețea 
prin exemplul ei lupta revoluțio
nară a proletariatului internațio
nal. Prin curajul șl eroismul de 
care a dat dovadă in marea sa 
luptă pentru doborirea monarhiei 
habsburgice și răsturnarea domi
nației iiurghezo-moșierești, clasa 
muncitoare ungara in frunte cu 
Partidul Comunist a înscris o pa
gină glorioasa nu numai in isto
ria poporului ungar, dar și în is
toria mișcării muncitorești inter
naționale. Proletariatul și oamenii 
muncii din toate țările au salutat 
cu căldură Republica Sovietică 
Ungară inanifesnndu și solidarita
tea lor cu lupta poporului ungar.

inspăimîntate de întinderea do
carelor revoluției proletare in 
Europa, forțele reacțiunti mondiale
— puterile Antantei — s-au ridicat 
împotriva Revoluției socialiste un
gare. „Cauza revoluției mondiale
— spunea Lenin în 1920 — a su
ferit o serie de infringeri in țările 
mici unde marile țări prădalnice 
au ajutat la înăbușirea mișcării... 
Coloșii capitalismului — anglia, 
Franca, Austria — au inăbușit re
voluția din Ungaria". (V. 1. Le
nin, Upere, voi. ol, pag. 3b3).

keacțiunea burghezo-inoșiereas- 
că din Rominia in îrunte cu dinas
tia Hohenzollemilor a luat parte 
activă la acțiunea criminală de su
grumare a Hilarului stat muncito- 
resc-țărânesc. La aceasta au mîna- 
t-o interesele ei de clasă, teama ue 
moarte că apariția la granițele ță
rii a unui nou stat socialist du
pă Rusia Sovietică ar fi întețit și 
mai mult avintul revoluționar care 
cuprinsese masele muncitoare din 
țara noastră in urma Aîarii Re
voluții Socialiste din Octombrie-

Clasa muncitoare din Rominia 
s-a ridicat de la început la lupiă 
hotărită in apărarea Republicii So
vietice Ungare condaiinund odioa 
sa intervenție inilitaiă întreprinsa 
de guvernul burghezo moșieresc.

Grupurile comuniste din care 
avea să se închege in anii urmă
tori Partidul Comunist din Romi
nia au chemat inaseie populare să 
se împotrivească intervenției impe
rialiste. Pe întreg teritoriul țării 
au avut ioc puiei nice mitinguri, 
greve politice, acte de sabotaj și 
alte acțiuni de solidarizare. Greva 
de protest organizată la 21 iulie 
1919 la chemarea adresată de In
ternaționala a IIl-a comunistă pro; 
btariatului din întreaga lume, a ri
dicat la luptă zeci de mii de oa
meni ai muncii din țara noastră.

In rindurile țăranilor au avut loc 
acte de împotrivire ia predarea 
cerealelor supuse rechizițiilor.

Numeroși soldați, muncitori și 
țărani s au alăturat Alinatei Ro
șii Ungare. La Budapesta în ca
drul Regimentului roșu internațio
nal s-a format un batalion romi- 
nesc.

Revoluția proletară ungară a 
fost înfrintă de forțele imperialis
mului internațional șt de contrare
voluția internă, dar amintirea Re
publicii Sovietice Ungare, a erois
mului șt singelui vărsat de munci
torii unguri pentru apărarea ei a 
rămas vie in conștiința oamenilor 
muncii de pretutindeni.

Revoluția din Ungaria a confir
mat valabilitatea universală a ma
rilor învățăminte ale Revoluției So
cialiste din Octombrie, uriașa lor 
însemnătate pentru toate partidele 
comuniste și muncitorești : ea a 
îmbogățit tezaurul de experiență a 
mișcării muncitorești internațio
nale. Realizările, ca și greșelile pe 
care le-a săvîrșit, au arătat că 
pentru victoria deplină a revoluției 
este nevoie de exercitarea fermă și 
hotarită a dictaturii proletare, de 
lupta neșovăitoare împotriva ele
mentelor oportuniste, reformiste, 
trădătoare, de închegarea unei 
trainice alianțe între clasa munci
toare și țărănimea muncitoare a- 
vînd la temelie rezolvarea proble
mei pămintului in favoarea țărăni
mii muncitoare.

Tovarăși,
După înfringerea Comunei Un" 

gare s a instaurat sălbatecul re
gim al dictaturii horthyste, care 
s-a menținut timp de un sfert de 
secol cu ajutorul terorii, demago
giei, propagandei naționaliste o- 
trăvitoare și care a insingerat Un
garia tîrind o în războiul antiso- 
vietic- in acest război criminal a 
fost tirită de dictatura fascistă an- 
tonesciană șt Roinima. In ciuda 
terorii sălbatice dezlănțuite de gu
vernanții fasciști, comuniștii au 
stat în fruntea luptei forțelor pa
triotice din Rominia șt Ungaria 
pentru doborirea fascismului, pen
tru ieșirea din războiul antisovie- 
tic.

După ce popoarele noastre cu 
ajutorul Marii Uniuni Sovietice 
s-au eliberat de sub jugul fascist 
și și-au luat soarta în propriile 
mîini, oamenii muncii din Rominia 
și Ungaria, sub conducerea parti
delor clasei muncitoare au pășit la 
construirea socialismului. Făcînd 
parte din marea și puternica fami
lie a țărilor socialiste, popoarele 
rotnîn șt ungar sint legate prin- 
tr-o prietenie sinceră și trainică 
bazată pe stimă reciprocă, pe cola
borare și întrajutorare frățească in 
spiritul internaționalismului prole
tar.

Cînd în 1956 R. P. Ungară a 
fost tilhărește și sîngeros lovită 
de contrarevoluția pusă la cale în 
Ungaria de către reactiunea inter
națională in complicitate cu cea in
ternă in scopul restaurării capita
lismului, Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări ale lagărului socialist 
și au manifestat solidaritatea de
plină cu poporul frate ungar spri
jinind lupta sa pentru înfringerea 
contrarevoluției și salvarea cuceri 
rilor sale revoluționare.

Poporul romin se bucură din 
inimă de avîntul economiei și cul
turii. de ridicarea continuă a nive
lului de trai al maselor muncitoare 
din Republica Populară Ungară, 
de succesele obținute in construc
ția socialistă de către harnicul 
și talentatul popor ungar.

Aceste succese se datoresc în 
nrimul rind faptului că Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, con 
tinuatorul eroicelor tradiții ale Co
munei din 1919. se călăuzește nea 
bătut în activitatea sa după învă
țătura marxist-leninistă : 
o dovadă de netăgăduit a încrede
rii și sprijinului de care partidul 
se bucură în rindurile 
largi ale poporului ungar.

Tovarăși,
Sub conducerea partidelor lor 

marxist leniniste, popoarele noas-

ele sint

maselor

---------------OOO---------------

Un ministru irakian despre acordul 
cu Uniunea Sovietică

BAGDAD 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 martie în 
cadrul unei conferințe de presă 
ministrul Ocrotirii Sănătății al Re
publicii Irak, Muhammed Ah--Șav- 
vaf, a vorbit despre acordul de 
colaborare economică și tehnică 
dintre Republica irak și Uniunea 
Sovietică, semnat recent Ia Mos
cova.

Ministrul Ocrotirii Sănătății a 
declarat, între altele, că în timpul 
tratativelor dintre delegațiile ira
kiană și sovietică s a ajuns la un 
acord cu privire la trimiterea de

-------------- OOO

medici irakieni în spitalele sovie
tice și în institutele de medicină 
pentru practică. Partea sovietică a 
fost de acord să primească în in
stitutele de medicină sovietice stu- 
denți irakieni, recomandați de gu
vernul irakian. Ministrul a comu
nicat de asemenea că cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, în Irak se va 
construi o uzină de produse farma
ceutice unde se va produce penici
lină și alte medicamente. Vor fi 
construite, de asemenea, cîteva spi
tale.

O propunere sudaneză
KHARTUM 21

China Nouă transmite :. Guvernul 
sudanez a înmînat la 19 martie re
prezentanților diplomatici ai tutu
ror țărilor arabe la Khartum note 
în care își exprimă dorința de a 
media în actuala încordare dintre 
Republica Arabă Unită și Irak. Un

(Agerpres). — purtător de cuvînt al guvernului 
sudanez a declarat: „Noi sperăm 
că medierea va fi încununată dc 
succes. Dorința noastră este de a 
vedea toate țările arabe în înțe
legere". O copie a acestei note a 
fost trimisă Ligii arabe la Cairo.

ooo-----------

Tratative Eisenhower-Macmillan

„New York Tinies" pretinde că 
S.U.A. „face propagandă pentru 
pace".

Drept care spre exemplificare 
cităm din paginile aceluiași ziar 
din declarațiile ministrului de 
război al S.U.A. Neil MacElroy:

a) „Noi nu putem să ne ima
ginăm lupta împotriva Rusiei 
într-un conflict care va rămine 
limitat".

b) Pentagonul a stabilit nu
meroase planuri „în eventuali
tatea unui război major cu Uniu
nea Sovietică".

Nici nu se pot dovedi mai 
bine intențiile pașnice ale S.U.A. 
Curat propagandă pentru „pace".

care se ocupă de culegerea de 
informații secrete din Germania 
răsăriteană".

Ce se alege deci din formu
lele „Berlinul occidental — cita
delă democratică", „bastion al 
lumii libere" și alte asemenea 
calificative date de ziarele apu
sene ? Se recunoaște deci că ber
linul occidental a fost folosit 
drept cuib de spioni și trambu
lină pentru provocatori. Mai ră- 
rtțîne să se cadă de acord că e 
cazuf să se pună capăt 
situații 
pentru

ce constituie un 
pacea Europei.

h i 1
S.U.A. i

acestei 
pericol

A. G.

Problema Berlinului
deține un loc de frunte în ar
ticolele ziarelor și agențiilor de 
presă occidentale. Analizînd di
feritele aspecte ale acestei pro
bleme, agenția americană „Asso
ciated Press" recunoaște că, prin 
declararea Berlinului occidental 
ca oraș liber n-ar mai putea a- 
vea loc „infiltrarea agenților di
feritelor organizații occidentale

i
din țările 

consideră aici ca 
pe moșie, in- 

supu- 
mîn- 

Și

V e c
Ambasadorii

N.A.T.O. se 
niște vechili 
diferenți la sentimentele 
și lor lor, sfidînd orice
drie națională a popoarelor 
țărilor respective, eliminînd pînă 
și cele mai mici urme de bun 
simț care sînt totuși necesare 
unui emisar cu funcție oficială... 
Iată — de pildă — cum privește 
ambasadorul S.U.A. în Dane
marca sentimentele poporului 
danez față de politica de înar-

ÎN TARILE AFRICII...

1

mare a cărei inițiatoare în 
drul N.A.T.O. este S.U.A. Luind 
cuvintul la adunarea tineretului 
conservator din Copenhaga, Pe
terson. ambasadorul S.U.A. în 
această țară, a spus cu emfază : 
„Vă plingeți că nu puteți sacri
fica pentru apărare (citește În
armare) nici o coroană mal mult 
deoarece sinteți săraci. Nu pu
tem concepe acest lucru (III). 
Am analizat bugetul dv. de stat 
(111). Avem doar mașini de cal
culat și altele... Puteți realiza 
mai mult decit realizați".

Ziarul danez „Land Og Folk* 
califică declarația lui Peterson 
drept un amestec dintre cele 
mai brutale în treburile Dane
marcei din cîte a cunoscut vreo
dată opinia publică. Ziarul 
litiken" amintește într-un
tariu tăios că Danemarca 
este statul Nebraska unde 
terson a fost guvernator, 
un răspuns bine venit 
vechili americani cu misiuni o- 
ficiale în Europa.

S. VO1NEA

„Po- 
comen- 

nu 
Pe- 

Este 
acestor

tre merg alături pe drumul cons
truirii socialismului hotărite să 
contribuie cu toate forțele lor Is 
întărirea unității lagărului socia
list, la triumful cauzei socialismu
lui și al păcii.

De ziua celei de-a 40-a aniver
sări a Revoluției socialiste ungare, 
urăm poporului frate ungar succes 
deplin în lupta sa pentru construi
rea socialismului-

Să trăiască și să înflorească în 
veci prietenia și solidaritatea fră
țească dintre poporul romin și po
porul ungar I

Trăiască și înflorească unitatea 
țărilor socialiste in frunte cu 
U.R.S.S. 1

Trăiască pacea și socialismul 1
★

BUDAPESTA 21 Corespondentul 
Agerpres transmite : In dimineața I

NEW YORK 21 (Agerpres). - 
Sîmbătă au continuat la Camp 
David (reședință a președintelui 
S.U.A.) tratativele dintre premie
rul britanic Macmillan și Eisen
hower.

Potrivit declarațiilor purtătorilor 
de cuvînt au fost discutate proble
mele privind situația de la Berlin 
și Germania precum și formula u- 
nui răspuns la propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la convocarea 
unei conferințe la nivel înalt. Du-

pă cum transmite agenția France 
Presse, „purtătorii de cuvînt au 
declarat că au existat divergențe 
între tezele britanice și america 
ne", dar că ele au fost aplanate 
realizîndu-se un acord „în linii 
generale" asupra unei formule de 
răspuns către guvernul sovietic. 
Textul asupra căruia s-a căzut de 
acord a fost transmis deindată 
guvernelor francez și vestgerman 
precum și guvernelor celorlalte 
state făcînd parte din N.A.T.O.

-----------ooo-----------
Pentru condiții mai bune de viață

Mari mitinguri și demonstrații 
în Japonia

(Agerpres). — La 
diferite regiuni ale

de 21 martie, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romine, 
condusă de tovarășul Emil Bodnă
raș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.MR, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care se află 
la Budapesta pentru a participa la 
festivitățile cu prilejul celei de-a 
40 a aniversări a proclamării Re
publici' Sovietice Ungare, a depus 
o coroană la monumentul eroilor 
romîni din cimitirul din Rakosliget.

La solemnitate au tost de ase
menea de față membri grupului de 
13 tovarăși, cetățeni romîni parti
cipant la revoluția proletară un
gară din 1919. Au tost prezenți 
Nemeti Bela, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar, director în 
Ministerul Afacerilor Externe al R. 
P. Ungare, general maior Koteles 
Jeno, Mika Josef, secretar al Co
mitetului executiv al Consiliului 
Popular al Budapestei, precum și 
reprezentanți ai ambasadei R.P.R. 
la Budapesta.

TOKIO 21 
20 martie în
Japoniei aproximativ 4 milioane 
de oameni ai muncii au organi
zat mitinguri și demonstrații 
care au durat trei ore. Partici- 
panții la mitinguri și demons
trații au cerut iinbunătățirea con
dițiilor de muncă, majorarea sa
lariilor și stabilirea nivelului mi
nim al salariilor.

La aceste demonstrații de masă 
au participat membrii celor mai 
mari uniuni sindicale făcînd 
parte din Consiliul general al 
sindicatelor din Japonia, printre 
care Federație națională a sin
dicatelor muncitorilor din indus-

tria cărbunelui, Federația japo
neză a sindicatelor muncitorilor 
din industria extractivă, Federa
ția japoneză a sindicatelor mun
citorilor din industria chimicale
lor sintetice.

Lupta minerilor are un carac
ter deosebit de activ. La 20 mar
tie muncitorii de la societatea 
extractivă „Mițui" au continuat 
greva de 72 de ore declarată la 
19 martie. Tot ia 20 martie Fe
derația națională a sindicatelor 
muncitorilor din industria cărbu
nelui și Federația japoneză a 
sindicatelor muncitorilor din in
dustria extractivă au declarat o 
grevă de 24 de ore.

-------------- OOO--------------

Succesul mezo-sopranei Elena Cernei 
in Cehoslovacia

PRAGA. — La 21 martie, după 
reușitul recital dat la începutul a- 
cestei săptămîni la Karlovy Vary, 
mezo.soprana Elena Cernei de la 
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. 
a Interpretat 
din Olomouc. 
și industrial

pe scena teatrului 
mare centru cultural 
el Moraviei, rolul
ooo

Im-Azucenei din „Trubadurul", 
preună cu Elena Cernei in distri
buție a figurat printre alții ?i Jees 
Walter cunoscutul bariton, solist al 
Operei Covent Garden din Londra. 
Publicul a aplaudat îndelung pe 
cîntăreața romînă căreia i s-au 
oîerit numeroase buchete de flori 
după spectacol.

Un plan al P.S.D. din Germania occidentală 
la problema germanăreferitor

BONN 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: Partidul social-demo
crat din Germania a prezentat 
un plan de rezolvare a proble
mei germane, în care cere con
vocarea imediată a unei confe
rințe a celor patru mari puteri 
în vederea pregătirii Tratatului 
de pace cu Germania și a discu
tării măsurilor de lichidare a în
cordării din Europa.

Social-democrații se pronunță 
pentru o reglementare pe etape 
a problemelor militare și poli
tice și, în primul rind, pentru 
încheierea unor acorduri cu pri
vire la limitarea controlată pe 
regiuni a armamentelor în Eu- 

★
BERLIN 21 (Agerpres). — Ocu- 

pîndu-se de planul P.S.D.G. în 
problema germană, presa democra
tă berlineză consideră că el repre
zintă un fapt pozitiv și un anu
mit progres în politica P.S.D.G. 
în problema germană, relevînd 
însă totodată inconsecvența sa. 
„P.S.D.G. s-a oprit la mijlocul 
drumului" — iată sensul principal 
al comentariilor pe marginea aces
tui plan.

„Neues Deutschland" publică un 
„articol redacțional în care acțiunea 
'politică întreprinsă de social-demo. 
crații vest-germani este apreciată

ropa Centrală. In acest scop 
P.S.D.G. propune ca în Europa 
să fie creată o zonă a destin
derii care să fie controlată de 
pe pămînt și din aer, zonă din 
care să facă parte cele două 
state germane, Polonia, Ceho
slovacia și Ungaria. In această 
zonă nu trebuie să existe nici un 
fel de trupe străine și nici arma 
atomică sau cu hidrogen. For
țele armate ale țărilor care ar 
face parte din această zonă 
bule să fie limitate. Aceste 
trebuie să se retragă 
N.A.T.O. și din organizația 
latului de la Varșovia și să 
eze un sistem european propriu

★
drept o expresie a neliniștii pro
funde pa care o încearcă populația 
din R.F.G. în legătură cu pla
nurile militariste ale politicienilor 
N.A.T.O.

Ziarul „Tribune" constatînd că 
planul P.S.D.G. a provocat o reac
ție dușmănoasă la Bonn, declară: 
Această reacție nu face decît să 
confirme că planul conține idei 
care ar putea deveni foarte bine o 
bază pentru tratative. Totuși pla
nului P.S.D.G. îi lipsește orienta
rea clară spre lupta împotriva mi
litarismului vest-german și a înar
mării atomice.

VA f N AM
MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu. 

lui Suprem al U R S.S. e numit în 
iuncția de președmte al Comitetu. 
lui de Stiat al Planificării ă 
II.R S.S ne Aleksei Kosîghin. vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U R.S S Iosif Kuzmin a 
fost numit în funcția de președinte 
al Consiliului economic și științific 
de stat de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S S — ministru al 
U.R.S.S.. fiind eliberat din func
țiile de președinte el Comitetului 
de Stat al Planificării a U.R.S.S. 
și de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S S.

------------- OOO--------------

..crește temperatura
Desen: ST. COCIOABA

ooo-

o critică la adresa politicii 
externe americane

Criticile 
Departamentului 
Stat și in special 
d lui Dulles se 1 
mulțesc, devin 
consistente, mai pro
funde. Ele au depă
șit cadrul nemulțu
mirilor. Publiciști 
cunoscuți iau atitudi
ne, aduc o bogată ar
gumentație împotriva 
politicii externe rigi
de, promovată de De
partamentul de Stat, 
fundamentează nece
sitatea schimbării ei. 
Printre acești publi
ciști, observatori 
tenți și realiști ai 
fenomenului politie 
internațional se află 
și C. Wright Mills, 
profesoT de sociologie 
al Universității din 
Columbia. Lucrarea 
sa recentă intitulată: 
„Cauzele unui al 
treilea război mon
dial" pledează pentru 
căutarea unor soluții 
care să împiedice iz
bucnirea unui nou 
cataclism. Mills M

ia adresa
de 

I a 
în- 

mai

unui nou răz-opune
boi. dar crede că el 
ar putea avea loc 
dacă nu va fi oprit 
„curentul și impulsul 
elitei puterii". Prin 
„elita puterii" Mills 
înțelege conducătorii 
politici strins legați 
de anumite cercuri 
interesate în menține
rea unei situații in
ternaționale tulbure.

Vorbind despre fap- 
tul că în loc să a- 
dopte un curs realist 
al politicii america
ne „elita puterii" do
rește să împingă lu
crurile către un nou 
război, Mills notează: 
„Noi ar trebui să în
cetăm a ne amăgi pe 
noi înșine : politica 
noastră externă este 
falită".

Mills socotește că 
există posibilități de 
evitare a războiului, 
da stabilire a unui 
echilibru politic dar 
numai dacă „elita 
puterii" îți va modi-

fica atitudinea. Mill, 
cere ca să se adopte 
principiul coexiste» 
ței pașnice, să se re
ducă imediat 20 la 
sută din bugetul mi 
litar. să se faciliteze 
schimbul de persoane 
între S. U. A. ți 
U.R.S.S., să se cana 
lizeze cuceririle știin 
tei către întrebuin
țări pașnice, să se în 
celeze experiențele 
nucleare. El ar dori 
ca guvernul S.U.A. 
„să părăsească toate 
bazele și instalațiile 
militare din a/ara do
meniului continental 
al Statelor Unite", 
să încurajeze neutra 
lismul, să recunoască 
R. P. Chineză etc. 
Cartea lui Mills a 
fost călduros primită 
de opinia publică a- 
mericană și a furni
zat subiect de discu 
ție ți obiect de gîn 
dire pentru cercuri 
largi.

Bolîv ia
La începutul lumi martie, Boli- 

via a fost centrul unor puternice 
manifestații antiamericane in con
tinentul sud-american. Ura împo
triva împilatorilor imperialiști nord- 
amerlcani care mocnea in sufletul 
populației bcliviene a izbucnit in 
urma unui artirol calomnios pu
blicat de reviste americană „li
mes", care „recomanda" împărți
rea Boliviel între vecini; au fast 
atacate cu pietre consulatele șl 
birourile societăților americane iar 
cei circa W0 de americani care 
locuiesc in Bolivia. începuseră să 
părăsească țara.

Actui arogant al revistei ameri
cane, conjugat cu unele declarații 
ale oficialităților americane în a- 
celași sens, au fost considerate pe 
bună dreptate de ooinia publică 
din Bolivia ca o obrăznicie ce a 
întrecut orice limită, ceea ce a și 
stîrnit revolta ponorului împotriva 
imperialiștilor americani. care 
caută, peste tot unde s-au infiltrat, 
să dicteze și să se amestece gro
solan in afacerile interne ale țării.

•ir
Bolivia este o republică bur

gheză situată In p irtea centrală a 
Americii de Sud. avind ca vecini 
statele Chile. Argentina, Brazilia, 
Paraguay și Pe u. Populația țării, 
de peste trei milioane de locui,ori, 
trăiește pe un teritoriu care cu
prinde I. ton OHO de kilometri pa- 
trați. Bolivia este foarte bogată in 
zăcăminte minerale. Din subsolul 
țării se extrage aproximativ 20 la 
șută din producția mondială de 
cositor (această bogăție reprezintă 
2/3 din valoarea totală a exportu
lui țării), antimoniu, wolfram, alte 
metale neferoase și pet'ol. Toate 
bogățiile țării, cu excepția minelor 
de cositor, naționalizate sub pre
siunea oamenilor muncii, se află 
in mina monopolurilor nord-ameri- 
cane.

Cu toate că Bolivia dispune de 
întinderi uriașe și fertile, agricul
tura este foa'te slab dezvoltată.

fmootriva fafului sălbatic a bor 
gățiiior țării, a inte'Venției mono
polurilor nord-americane in tre
burile interne ale Bnliviei și îm
potriva politicii de aservire față 
de S.U.A., promovată de cercurile 
conducătoare din Bolivia, poporul 
se ridica la luptă, cerînd cu insis
tență înlătu'area jugului monopo
lurilor străine, îmbunătățirea con
dițiilor de viață. Lupta poporului 
bolivian se încadrează tn ofensiva 
generală a popoarelor Americii 
Latine împotriva jafului și mane
vrelor monopolurilor nord-ameri- 
cane. împotriva dictatorilor spriji
niți cu dolari șl arme de imperia
liștii americani.

C. STAN I

MIRON ALDEA

Burns, fără să 
apuce să seric 
..englezii i au

în Anglia. îi asi
de studii la orice 
engleză.

Kenya 
Maciaria a 

asupritorilor

rințe de
Londra de către
ai populației din Kenya a fost 
dezvăluită una din multele fără-

al securității garantat printr-un 
acord colectiv semnat de toate 
statele interesate, inclusiv 
U.R.S.S. și S.U.A.

a-

STAS 3452 52.

Allen Burns, 
a publicat re

BUDAPESTA. — In după-amiaza 
zilei de 21 rrartie, Tn prezența a 
zeci de mii de oameni ai muncii, 
la cimitirul Kerepesi din Budapesta 
a avut loc dezvelirea Monumentu
lui marilor dispăruți ai mișcării 
muncitorești ungare.

STOCKHOLM - La 19 martie 
a avut loc la Gotteborg o serată 
organizată de filiala Asociației de 
prietenie Suedia — R. P. Romînă. 
Cu acest prilej H. P. Matthis. pre
ședintele Asociației a vorbit despre 
succesele cinematografiei romînești.

Un oarecare 
fără să roșească 
cent o cărțulie, întinsă pe mai 
multe zeci de pagini, și inti
tulată grandoman : „In apăra
rea coloniilor". Dacă am crede 
cumva că autorul s ar ridica în 
apărarea sclavilor negri ai im
periului britanic din Africa asu
prită, ne am înșela. Numitul 
Burns, nu este altceva decît o 
unealtă de duzină a Ministeru
lui coloniilor britanic. Ideea 
centrală a cărțuliei este, po
trivit afirmației autorului, ur
mătoarea : „englezii i au feri
cit pe negrii din Kenya, și i-au 
făcut să înțeleagă ce înseamnă 
civilizația". Prea multe lucruri 
nu mai trebuie spuse pentru 
a arăta cît cinism cupfinde o 
atare poziție cînd colonialismul 
britanic continuă să mai ex
ploateze în mod nemilos mi
lioane de oameni. Vom reamiuti 
numai un singur fapt, petrecut 
in urmă nu cu mult timp ia 
Londra, care arată încă odată 
metodele josnice, minciuna și 
calomnia folosite de colonialiști 
împotriva celor ce se ridică la 
luptă antiimperialistă.

tn cadrul unei recente confe- 
presă organizată la 

reprezentanți

delegi comise de colonialismul 
britanic. Încă de mai mulți ani, 
oficialitățile britanice vînturau 
basmul necurat despre o așa- 
zisă organizație a negrilor — 
„Mau-Mau" — care s-ar 
ocupa cu asasinarea și chinuirea 
britanicilor, organizație care în 
realitate nu există. In schimb 
„apartenența" la organizația 
„Mau Mau" este folosită întot
deauna drept pretext atunci 
cînd colonialiștii vor să se răfu
iască cu cei ce se ridică împo
triva asupritorilor.

Iomo Keniata este unul din-

ascunde" — după cum spune 
un vechi proverb african.

Și iată că în cadrul amintitei 
conferinfe de presă de la Lon
dra a apărut Rousan Maciaria, 
cel ce a făcut declarațiile împo
triva lui Keniata, pe baza că
rora acesta a fost condamnat.

— Recunosc că depozițiile 
mele au fost false. Declar cate
goric că n am asistat la niciun 
fel de ceremonie, și că acuzatul 
Keniata n a participat la așa 
ceva. Toate depozițiile mele au 
fost false.

In sala conferinței de presă

ÎN CULISELE 
FĂRĂDELEGILOR

COLONIALISTE
tre conducătorii poporului din 
Kenya, care toată viața a luptat 
pentru eliberarea poporului său 
de sub dominația britanică. Au
toritățile colonialiste i-au pus 
gind rău. Așa a intrat în ac 
țiune acuzația tip că lomo Ke
niata ar face parte din „Mau- 
Mau". Dar nu exista nici o do
vadă. După mai multe mano
pere de culise, suspecte, înde
lungate. tribunalul englez a gă
sit un „martor", care să declare 
că - asistat cind Keniata ar fi 
depus jurămîntul de intrare în 
„Mau-Mau". Pe baza acestei 
unice mărturii, el a fost con
damnat la 7 ani de temniță 
grea. Numai că. oricît s ar opu
ne autoritățile britanice. „Ade
vărul ca și soarele nu l poți

ziariștii au rămas perplexi. S at 
fi părut că in sală, cineva ar fi 
anunțat cu vocea sugrumată de 
emoție că a descoperit o 
b nnbă care trebue să explodeze 
peste 5 secunde. Dar tradiționa. 
Iul singe rece britanic a fost re. 
găsit destul de repede. Cineva 
s-a repezit să întrebe :

— Dar de ce ai devenit mar
tor mincinos ? Dc ce ai dat de
poziții false ?

Maciaria a prezentat o scri
soare secretă care dezleagă 
enigma. In această scrisoare se 
confirmă că administrația en
gleză din Kenya iși ia asupra 
sa cheltuielile pentru călătoria 
lui Maciaria 
gură doi ani 
universitate

întreține timp de doi ani fami
lia. Scrisoarea se încheie cu 
promisiunea : „La afîrțitul ter
menului de doi ani, vei primi 
un post în guvernul Kenyei". 
Cine este redactorul scrisorii î 
lusăși omul justiției britanice 
pus să-l judece pe Keniata. 
procurorul englez din 
Și anii au trecut, 
studiat Ia școala 
poporului său, iar după doi ani 
a intrat să-i slujească în așa- 
zisul guvern al Kenyei. Tn a- 
eeastă calitate însă a putut să 
cunoască îndeaproape pină unde 
merge ticăloșia colonialiștiloi 
care în cîțiva ani au internai 
în lagăre de concentrare și au 
întemnițat în închisori 250.000 
de patrioți.

Și martorul acuzării a renun. 
țat la jocul murdar în procesul 
lui Keniata și a făcut decla 
rații reale.

S ar fi putut aștepta, făcînd 
apel la bunul simț, ca autori 
tățile britanice să revizuiască 
procesul, și să-l pună în liber 
tale pe Keniata. Dar nu s-a în 
tîmplat așa ceva. S a anunțai 
în schimb eă după ce Keniata 
iși va ispăși cei 7 ani în închi 
soare va fi trimis să-și continuii* 
existența într-un lagăr de con 
centrare.

Și cum de mai are oare curaj 
unul ea Allen' 
roșească, să se 
negru pe alb că 
fericit pe negrii din Kenya" ? 
Se vede de la distanță că și în 
acest caz în lumea capitalistă 
dolarii țin locul conștiinței, iat 
minciuna, adevărului.
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