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DECRET
pentru lichidarea rămășițelor oricăror forme 

de exploatare a omului de către om în agricultura, 
în scopul ridicării continue a nivelului de trai material 

și cultural al țărănimii muncitoare și al dezvoltării 
construcției socialiste

In anii puterii populare, în agricultură și 
în viața țărănimii noastre muncitoare s-au 
produs’ aaînci prefaceri revoluționare.. Statul 
democrat-popular înfăptuiește cu consecvență 
principiul înscris în Constituție, potrivit că
ruia pămîntul aparține celor ce-1 muncesc și 
realizează " /

’uncii: desființarea exploatării 
.tre om.
Urmînd

muncitoare a pornit cu încredere
pe calea transformării socialiste a agricul
turii. Astăzi, peste 2 milioane de familii ță
rănești, din totalul de circa 3.600.000. fac 
parte din gospodării agricole colective și înto
vărășiri agricole, care, împreună cu sectorul 
socialist de stat, cuprind peste 8.400.000 ha., 
reprezentînd mai mult de 60 la sută din to
talul suprafeței agricole a țării. Regiunea 
Constanța este pe deplin colectivizată, regiu
nile Galați, Timișoara și altele înaintează ra
pid spre cooperativizare totală, în toate re
giunile țării mișcarea pentru reorganizarea 
socialistă a agriculturii a luat un mare avint. 
Se transformă din temelii relațiile social.- eco
nomice la țară, înfățișarea satului, modul de 
trai al țărănimii muncitoare.

Rezultatele de mare însemnătate istorică 
obținute de țărănime pe calea socialismului 
se datoresc faptului că țărănimea noastră a 
devenit tot mai conștientă că numai agricul
tura socialistă îi poate asigura ridicarea con
tinuă a bunăstării sale materiale și culturale ; 
se datoresc muncii ei neobosite, sprijinului 
rimit din partea aliatului ei de nădejde, clasa 
juncitoare, din partea Partidului Muncitoresc 

-Tomin și a statului democrat-popular.
Aplicînd consecvent politica de industriali

zare socialistă a țării, statul a înzestrat agri
cultura cu tractoare și mașini agricole mo
derne, investind numai în anii 1956—1960 
circa 11 miliarde lei. Pe baza directivelor 
partidului, stațiunile de mașini și tractoare 
care deservesc gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole ajutînd pe țăranii munci
tori să obțină recolte bogate, precum și gos
podăriile agricole de stat, vor fi înzestrate în 
anul 1959 cu încă 9.150 tractoare convențio
nale, 4.700 combine, 6.200 semănători și alte 
mașini care vor contribui la creșterea meca
nizării agriculturii, ajungîndu-se în anul 1960 
la peste 58.000 tractoare convenționale.

în anii viitori se vor investi fonduri din 
ce în ce mai însemnate pentru lucrări de îm
bunătățiri funciare (îndiguiri, desecări, iri
gații) precum și pentru producerea semințe
lor de soi, a materialului săditor viti-pomicol 
și înmulțirea animalelor de rasă. Industria 
chimică în plină dezvoltare va pune la dis
poziția agriculturii cantități din ce în ce mai 
mari de îngrășăminte și alte produse chimice, 
în vederea obținerii unor recolte bogate an 
de an.

Statul a pregătit și pregătește numeroase 
cadre de ingineri agronomi, zootehnicieni și 
alte categorii de specialiști, necesare creșterii 
continue a nivelului tehnic și al productivi
tății muncii în agricultură.

in procesul transformării socialiste a agri
culturii se formează conștiința socialistă a 
țărănimii muncitoare, cresc energia și hotări- 
rea ei de a lupta pentru binele propriu și 
binele comun al poporului. Din rîndurile ei 
se ridică o țărănime de tip nou, care nu
mără de pe acum mai mult de jumătate din 
totalul țăranilor muncitori și reprezintă o tortă 
uriașă a construcției socialiste, un exemplu 
luminos care atrage pe calea agriculturii so
cialiste întreaga țărănime.

Cu toate acestea, în numeroase sate mai 
dăinuie încă rămășițe ale unor relații de pro
ducție învechite, cum sînt darea „în parte" 
sau în arendă, ori lucrarea pămîntului cu 
muncă salariată, folosite de către elementele 
capitaliste chiaburești, Avînd mai mult pămînt 
decît pot munci ei și familia lor, elementele 
capitaliste chiaburești, bogătanii satelor, dau 
țăranilor muncitori pămînt în parte sau în 
arendă, ori folosesc muncă străină. Astfel pri
mesc în natură sau în bani, fără să mun
cească, o bună parte din roadele muncii al
tora. După ce exploatează pe țăranii munci
tori, ei exploatează și pe muncitorii de la 
orașe, cărora le vînd la preț de speculă pro- 
ducția-marfă realizată.

Ca urmare a realizărilor obținute pînă 
acum în construcția socialistă la sate și a 
ritmului de creștere a sectorului socialist agri

și, lichidarea rămășițelor de lucrare a pă- 
■^rinîntului „i 

alte forme ale 
în agricultură 
tivă.

Acei care în
zentului Decret nu vor mai exploata munca 
altora, vor trece în categoria ce corespunde 
noii lor stări social-economice, încetîndu-le

năzuința de veacuri a oamenilor 
omului de

îndemnul partidului, țărănimea 
și hotărirc 
a agricul-

obligațiile legale de natură economică sau 
fiscală ce decurgeau din starea lor anterioară. 
Alături de ceilalți oameni ai muncii, se vor 
putea încadra în atotcuprinzătoarea activitate 
de construire a socialismului, ce se desfă
șoară cu succes în patria noastră.

In orînduirea socialistă pe care o constru
iește întregul popor muncitor, fiecare om a! 
muncii trebuie să-și asigure existența sa și a 
familiei sale, prin muncă proprie.

In afară de terenurile date în parte, în 
arendă, sau lucrate cu forță de muncă străină 
măsurătorile cadastrale și verificările făcute în 
ultimii ani au stabilit existența unor însem
nate suprafețe de teren care nu figurează în 
registrele agricole și care au fost folosite am 
de-a rîndul, fără ca deținătorii lor să-și în
deplinească obligațiile față de stat. De ase
menea, s-a constatat existența unor terenuri 
agricole lucrate de persoane fără îndreptățire 
legală, precum și a unor terenuri agricole a 
căror situație se cere a fi reglementată pentru 
a se asigura cultivarea și valorificarea for 
deplină.

Pentru lichidarea rămășițelor relațiilor de 
exploatare a omului de către om în agricul
tură, în scopul ridicării continue a nivelului 
de trai material și cultural al țărănimii mun
citoare și al dezvoltării construcției soci::liste,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne decretează :

da orice lămuriri ar socoti folositoare pentru 
justa aplicare a dispozițiilor prezentului 
decret-

Proprietarii care intră in dispozițiile art. I, 
alineatul 2 sau 3 vor arăta ce suprafață de 
teren au putință să lucreze ei și membrii fa
miliei cu care duc gospodăria împreună și 
vor propune cărei gospodării agricole colective 
sau cărei alte organizații agricole socialiste 
ar urma să-i fie trecută folosința întinderii de 
teren pe care nu o pot lucra in acest fel.

Comitetul executiv a| sfatului popular ra
ional sau orășenesc va face comitetului execu
tiv al sfatului popular regional propuneri refe
ritoare la întinderea de teren a cărei folosință 
urmează să fie trecută la gospodăria agricolă 
colectivă sau la altă organizație agricolă so
cialistă.

Trecerea folosinței terenului ta o anume gos
podărie agricolă colectivă sau altă organizație 
agricolă socialistă se va face prin decizia co
mitetului executiv al sfatului popular regio
nal.

Art. 4. Determinarea persoanelor care în
deplinesc cerințele dispozițiilor art. 1, alineatul 
ultim, se va face de către comitetul executiv 
al sfatului popular comunal sau orășenesc in 
raza căruia este situat terenul.

Capitolul III

\

,în parte", în arendă și a oricăror 
exploatării omului de către om 
a devenit o necesitate obiec-

urma aplicării dispozițiilor pre

Capitolul I

sînt aplicabile 
agricole a căror 
lor de muncă, 
familiei cu care,

Art. 1. Se interzice- darea în parte șau în 
arendă a terenurilor agricole, precum și orice 
alt fel de exploatare a muncii străine de către 
producătorii agricoli.

Prevederile alineatului 1 
chiaburilor care au terenuri 
întindere depășește puterea 
precum și cea a membrilor 
duc gospodăria împreună.

Prevederile primului alineat sînt de aseme
nea aplicabile celor care, avînd alte îndelet
niciri, nu lucrează cu munca lor și a mem
brilor familiei cu care duc gospodăria îm
preună, terenurile agricole ce le aparțin.

Alineatul întîi al acestui articol nu se referă 
la gospodăriile țăranilor mijlocași care lu
crează pămîntul ei înșiși, împreună cu mem
brii familiei cu care duc gospodăria împreună, 
neexploatind munca străină, deși in unii ani 
sînt nevoiți să se intr-ajutoreze, un număr mic 
de zile, cu alți țărani muncitori, pentru ter
minarea la timp a unor munci agricole ce tre
buie făcute în termen scurt.

Minorii, bătrînii, precum și suferinzii de o 
boală statornică, inapți de a munci, pot lucra 
cu alții suprafețele ce at putea munci dacă ar 
fi apți de muncă. Această prevedere se men
ține atîta vreme cît durează incapacitatea a- 
cestora de a lucra.

Art. 5. Folosința terenurilor, intrînd in pre
vederile prezentului decret, trece la gospodă
riile agricole colective sau alte organizații 
agricole socialiste, liberă de orice sarcini.

Art. 6. Datoriile față de stat, în bani sau în 
natură, ale proprietarilor de terenuri a căror 
folosință a trecut la gospodăriile agricole co
lective sau alte organizații agricole socialiste, 
prin aplicarea prevederilor art. 2, se anulează, 
pe data trecerii folosinței și proporțional cu 
valoarea acesteia, dacă datoriile s-au născut 
în legătură cu acele terenuri.

Proprietarii terenurilor a căror folosință a 
trecut la gospodăriile agricole colective 
alte organizații agricole socialiste, prin 
carea dispozițiilor art. 2, vor primi în 
o sumă corespunzătoare-

Orice alte sarcini, în afară de datoriile 
de stat, ce grevau terenurile prevăzute de 
alineatul precedent sînt strămutate, fără în
deplinirea vreunei formalități asupra sumei de 
bani cuvenite proprietarului.

Art. 7. Celor cărora li s-a făcut aplicațiunea 
prevederilor art- 2 le încetează obligațiile le
gale de natură fiscală sau economică de- 
curgînd din starea lorsocial-economică ante
rioară, ei trecind în categoria ce corespunde 
noii lor x” -i social-economice.

Capitolul IV

Capitolul II
Art. 2. In scopul de a se asigura cultivarea 

suprafeței de pămînt ce nu va mai fi dat în 
parte sau arendă și nici lucrat prin exploata
rea muncii străine, vor trece în folosința gos
podăriilor agricole colective sau altor organi
zații agricole socialiste, în urma aplicării pro
cedurii prevăzute de dispozițiile art. 3, urmă
toarele terenuri agricole :

a) terenurile lăsate in nelucrare mai mult 
de un an :

b) terenurile ai căror proprietari nu sînt în
deobște cunoscuți, chiar dacă sînt lucrate de 
alții, dar fără ca cei ce le lucrează să poată 
justifica vreo îndreptățire legală în această 
privință ;

c) terenurile care nu au fost declarate spre 
a fi înscrise în registrul agricol ;

d) terenurile ce cad sub prevederile art. 1, 
în măsura în care întinderea lor depășește pu
terea de muncă a celui căruia ii aparțin, pre
cum și a membrilor familiei cu care duce gos
podăria împreună.

Sînt exceptate de la dispozițiile lit- c, din 
alineatul precedent, terenurile celor care, do
vedind, potrivit legii, dreptul lor de proprie
tate, vor plăti statului, în termen de 90 de zile 
de la primirea înștiințării ce li se va face, im
pozitele sau sarcinile de predare obligatorie a 
produselor agricole pe timpul cit s-au sustras 
de la împlinirea lor prin nedeclararea pentru 
înscrierea în registrul agricol și cel mult pe 
timp de 3 ani.

Art. 3. Stabilirea terenurilor ce cad sub pre
vederile art. 2 se va face de către comitetul 
executiv al sfatului popular raional sau oră
șenesc în raza căruia sînt situate terenurile, 
cu chemarea tuturor celor interesați, care vor

Amînări de încorporare pentru 
elevii și studenții de la cursurile 

serale sau fără frecventă
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a R. P. Romîne a emis un 
decret privind modificarea artico
lului 20 din Decretul 
pentru reglementarea îndeplinirii 

^- .serviciului militar.
- Potrivit decretului,

nr. 468/1957

amînările de

încorporare pentru studii, de care 
beneficiază elevii și studenții de 
la cursurile de zi, se acordă și ce
lor care urmează cursurile serale 
sau fără frecvență ale școlilor 
medii și instituțiilor de învățămînt 
superior

S-a încheiat Săptămina 
Mondială a 7 ineretului

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3072 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 29 martie 1959

Tineretul de Ia „Țesătoriile Reunite încadrat cu însuflețire în acțiunea de sporire a pro
ducției prin mărirea turațiilor la mașini. Pentru a obține rezultate bune în muncă, el primește una- 
jutor calificat din partea maiștrilor.

Iată în fotografie pe tinărul maiștru Gheorghe Spătaru explicînd tinerelor din brigada sa 
Elvira Hustca, Maria Blaga și Rada Negru cum trebuie să lucreze mai bine pentru înlăturarea 
trmpilor marți. Foto. D F DUM|TRU

sau 
apli- 
bani

tafă

Art. 8. Prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
se vor stabili :

a) modul de determinare a sumei de bani 
cuvenite pentru folosința terenurilor trecute la 
gospodăriile agricole colective sau la alte or
ganizații agricole socialiste, precum și moda
litatea de plată ;

b) instrucțiunile de aplicare a decretului de 
față.

Art 9. Dispozițiile prezentului decret sînt 
aplicabile în mod corespunzător și celor care 
folosesc, în calitate de uzufructuari, terenuri 
supuse prevederilor decretului.

Ari. 10. Folosința terenului agricol care, cu 
călcarea dispozițiilor art. 1, se va da în parte 
sau arendă, ori se va lucra prin exploatarea 
muncii străine, va trece fără plata vreunei su
me de bani, |a gospodăriile agricole colective 
sau la alte organizații agricole socialiste.

Proprietarul sau uzufructuarul terenurilor, 
intrînd în prevederile prezentului decret, care, 
ca autor, instigator ori complice va vătăma, 
în tot sau în parte, prin orice mijloace, via, li
vada, plantația, arborii sau alte asemenea, 
aflate pe un astfel de teren, va fi supus, osebit 
de aplicarea dispozițiilor legii penale, sanc
țiunii trecerii folosinței, fără plata vreunei su
me de' bani, la gospodăriile agricole colective 
sau la alte organizații agricole socialiste, a 
întregii întinderi de pămînt ce-i aparține.

Săvîrșirea faptelor prevăzute de dispozițiile 
alineatelor precedente se va constata de către 
comitetul executiv al sfatului popular comunal 
sau orășenesc în raza căruia este situat acel 
teren, iar trecerea folosinței se va face prin 
decizia comitetului executiv al sfatului popular 
regional.

Art. 11. Cererile și actele făcute în aplicarea 
prezentului decret sînt scutite de orice impozit 
și taxe.

28 martie 1959

TINERI SATE,

Să grăbim ritmul
insămințărilor I

Cînd munca e bine
organizată

In comuna Dumbrava din ra
ionul Cricov trebuie însămînțate 
in această primăvară 1.348 hec
tare, din care 232 hectare cu cul
turi din prima urgență. Comite
tul comunal U.T.M. (secretar Tă- 
nase Bădulescu) a luat din vre
me o serie de măsuri menite să 
mobilizeze tineretul la muncile a- 
gricole. Ajutat de organizația de 
partid, înainte de declanșarea 
campaniei agricole de primăvară 
comitetul comunal U.T.M. a or
ganizat o adunare generală în 
care s-a discutat pe larg în ce 
măsură utemiștii pot să-și aducă 
contribuția la îndeplinirea lucră
rilor de primăvară. Atunci, orga
nizațiile de bază U.T.M. din co
mună au hotărît să dea pe lîngă 
comandamentul agricol format 
pe comună, cîte două echipe de 
utemiști agitatori. Utemista Ma
ria Damian, agronom pe comu
nă, secretară a organizației de 
bază U.T.M. din satul Dumbra
va, a primit misiunea să-i ajute 
pe utemiști și pe tineri să exe
cute lucrările agricole așa cum 
au învățat la cursul agricol de 
masă.

In aceeași adunare s-a organi
zat și întrecerea între satele co
munei. Câștigătorilor întrecerii, e- 
chipa artistică le va dedica un 
program distractiv la căminul ! 
cultural nou construit. Eficace 1 
s-a dovedit agitația vizuală care 
cunoaște o înviorare simțitoare ' 
în campania lucrărilor de primă
vară. La gazeta de perete 
puse articole mobilizatoare, 
la cele

sînt 
iar 
din

seară
neobișnuită

La noi de obicei, serile petrecute 
la căminul cultural, țin cam pînă 
ce trece cursa de la Pașcani, după 
ora 8. în astă seară însă, deși se 
auzise de mult fluieratul persona
lului de 9, tinerii satului nostru 
nu dădeau nici un semn de plecare. 
Cum să pleci acum, cind peste 
citva timp urma să înceapă mult 
așteptata eclipsă de lună de la 24 
martie ?

Și eclipsa a început. Au văzut-a 
cu toții și acei din ograda căminu
lui, ca și toți ceilalți din toate o- 
grăzile Haiduceștilor. Luneta astro
nomică a școlii, înălțată svelt spre 
cer, nu mai dovedea să mulțu
mească privirile curioase ale tutu
ror. Și după fiecare privire, o nouă 
întrebare, o nouă discuție.

După aceea, s-a mers în sala că
minului, unde s-a proiectat diafil- 
mul ; „Eclipsele de soare și de lu
nă" și s-a explicat științific din 
nou tinerilor și vîrstnicilor prezențî, 
cauzele acestor fenomene.

Stăteam și nu știam de ce să mă 
minunez : de măreția fenomenului 
din astă seară, de bogăția discuți
ilor, sau de acești tineri țărani 
muncitori pe care-i preocupa pro
blema mersului astrelor de pe cer 
într-o măsură atit de mare ?

C. CIOBANU 
funcționar

Simbătă s-a încheiat Săptămina 
Mondială a Tineretului. în această 
zi, la casele de cultură ale tinere
tului din Capitală și din țară, la 
casele de cultură ale studenților 
în cluburi și întreprinderi au avut 
loc adunări in 
făcut 
și al 
tineri

Cu 
participareu entuziastă a sutelor de 
mii de tineri muncitori, țărani 
muncitori, studenți, elevi și pio
nieri la munca patriotică pe șan
tiere, pentru curățirea parcurilor 
și grădinilor, plantarea de pomi 
fi flori, strîngerea unor mari can-

cadrul cărora s-a 
bilanțul realizărilor obținute 
activităților desfășurate de 
în zilele acestei săptămini 
acest prilej s-a subliniat

tități de fier vechi etc. De aseme
nea s-a relevat numărul mare de 
manifestări cultural-artistice și 
sportive la care tineretul a partici
pat în această perioadă.

în Săptămina Mondială a Tine
retului, numeroși tineri s-au intil- 
nit cu oameni de știință, oameni de 
litere și artă și cu sportivi de 
frunte ai țării, precum și cu parti- 
ipanți la Festivalurile Mondiale 

ale Tineretului și Studenților.
Tinerii din țara noastră au săr

bătorit de asemenea Săptămina 
Mondială a Tineretului prin suc
cese deosebite obținute în produc
ție și la învățătură.

(Agerpres)

SEMĂNAT
mai vizibile locuri

Colectiviștii Cristea Simion, Bîțoi Stelian și Pândele Stelian de la G.A.C. „Viața Nouă'* din Româ
nești, regiunea Ploești, însămînțează borceagul. Dar și mica Florica pare pătrunsă de importanța 

„ajutorului*' pe care-1 dă.
Foto: D. FLOREA

comună sînt afișate lozinci lega
te de campania de însămînțări. 
De asemenea, analizele periodi
ce organizate de comitetul U.T.M. 
pe comună cu birourile organi
zațiilor de bază U.T.M. privind 
felul cum participă tinerii la lu
crările de primăvară au dat po
sibilitatea ca forțele tineretului 
să fie îndreptate în direcția a- 
celor lucrări care merg mai în
cet. Ca rezultat al muncii des
fășurate, utemiștii, sub îndruma
rea comuniștilor, au obținut suc
cese însemnate.

Astfel, cei din gospodăria co
lectivă au terminat cei dintîi în
sămînțările cu sfeclă de zahăr 
floarea-soarelui și ovăz. Fruntași 
în aceste lucrări sînt utemiștii co
lectiviști Cornel Vasile, Mihai Ni- 
țu, Vasile Mihai și alții.

Exemplul tinerilor .colectiviști a 
fost urmat și de tinerii întovă
rășiți și țărani muncitori cu gos
podării individuale. In seara zi
lei de 27 martie însămînțările din 
epoca I erau pe sfîrșite, iar ovă
zul și borceagul s-au însămînțat 
cu 3 zile mai devreme. Profitînd 
de faptul că timpul e cald, în a- 
ceastă comună s-au și însămîn- 
țat primele 19 ha. cu porumb.

N. PUIU

Dm nou codași
Datorită faptului 

vara anului trecut 
serie de lucrări agricole, țăranii 
muncitori din comuna Castrano- 
va, raionul Craiova, au avut 
multe neplăceri. Pentru că au în
tîrziat însămînțările de primăva
ră, au trebuit să amîne și prași- 
lele, să recolteze mai tîrziu etc., 
iar producțiile la hectar n-au 
fost cele scontate. O vină în a- 
ceastă privință a avut și comite
tul U.T.M. pe comună care n-a 
mobilizat efectiv tineretul la lu
crările agricole. Firesc era deci 
ca comitetul comunal să învețe 
din lipsurile de anul trecut și să 
ia măsuri din vreme pentru cam
pania de insămințări din primă
vara aceasta. In comună sînt a- 
proape 600 de tineri dintre care 
peste 200 utemiști. Aceștia ar fi 
putut aduce un aport foarte se
rios la lucrările actualei campa
nii agricole. Comitetul comunal 
U.T.M. nu a întreprins însă nimic 
în vederea mobilizării active 
tineretului

că în primă- 
au întîrziat o

a
la lucrările campa-

niei agricole. Pînă acum, în 
mună, din 400 de hectare planifi
cate cu sfeclă de zahăr s-au în- 
sămînțat doar 156 ha., din 250 
ha. cu floarea soarelui s-au în- 
sămînțat numai 107 hectare, iar 
în loc de 2.359 hectare care tre
buiau grăpate s-au grăpat nu
mai 1.230 hectare.

Nici în comuna Brabova lucru
rile nu stau mai bine. Comite
tul comunal U.T.M. de aici, în 
frunte cu secretarul său, Constan
tin Pleșa, nu a făcut nimic pen
tru a mobiliza tineretul la însă- 
mînțări.

Lipsă de interes față de însă- 
mințări manifestă și tînăra teh
nician agronom din această co
mună, Maria Zinculescu.

Datorită și faptului că tinerii 
din Brabova nu participă din 
piin la lucrările agricole, pînă a- 
cum din cele 1.681 hectare ce tre
buiau insămînțate pe 
s-au însămînțat decît 
tare.

Organizația U.T.M. 
na Gogoșu întrunește 
de peste 170 membri, 
de însămînțat numai 
clă de zahăr. Cu toate acestea, 
pînă la 27 martie, deși nu le-a 
lipsit nimic, nu au însămînțat 
nici cel puțin un metru pătrat din 
terenul planificat cu această cul
tură.

Lipsuri asemănătoare 
organizația U.T.M. din 
Podari, care se află la 
de loc de Comitetul 
U.T.M. Craiova.

Deși comitetul raional U.T.M. 
cunoaște toate aceste lipsuri, nu 
a luat nici un fel de măsuri pen
tru a le lichida. Este de datoria 
activiștilor comitetului raional 
să vină urgent în sprijinul orga
nizațiilor de bază U.T.M., să le 
îndrume zi de zi în vederea mo
bilizării tineretului la muncile a- 
gricole pentru lichidarea rămîne- 
rii în urmă la însămînțări.

I. TEOHARIDE

(Material primit în cadrul Con
cursului corespondenților volun
tari).

comună nu
242 hec-

din comu- 
un număr 
Ei au avut 
60 ha, sfe-

sînt în 
comuna 

o palmă 
raional

Citiți în pag. 3 - a :
Recomandările Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii 

privind intensificarea 
lucrărilor agricole 

de primăvară

Nou bloc de locuințe pen
tru salariatri întreprinderii 

SILICA — Turda.
Foto: AGERPRES

Un nou șantier 
al tineretului

Zilele trecute Clubul, inundat de 
razele primăverii, a răsunat de cin- 
tecele brigăzilor utemiste de mun- 
că patriotică ce se îndreptau spre 
pădurea Făget.

Acolo, la Făget, 
pleșuve, a fost 
steagul noului 
tului.

Numeroasele 
muncă patriotică formate din ti
neri de la întreprinderea „lanof 
Herbak", de la școlile de meserii 
și medii, de la institutele 
țămint superior din Cluj s-au luat 
apoi la întrecere pentru amenaja
rea imensului parc.

Cind ziua de muncă s-a încheiat 
au fost evidențiate în fața careului 
brigăzile de la „lanoș Herbak", 
cele ale studenților de la Faculta
tea de științe juridice și ale Insti
tutului Politehnic. Pădurea din a- 
propierea orașului, va 
scurt timp un nou loc 
pentru oamenii muncii

NICOLAE

intre dealuri 
ridicat pe catarg 

șantier al tinere-

brigăzi utemiste de

rie învă-

deveni in 
de recreare 
din Cluj.
EDROIU

student

(Material primit în cadrul Con
cursului corespondenților volun
tari).

Noi întreprinderi și-au îndeplinit planul trimestrial
✓

Luptînd
viață a sarcinilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958, colec
tivele a numeroase întreprinderi 
din țară și-au îndeplinit inainte 
de termen planul trimestrial

pentru traducerea în

HUNEDOARA. Colectivul noii 
oțelării Martin de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara și-a reali
zat planul trimestrial de produc
ție cu 4 zile înainte de termen. 
Succesul oțelarilor se datorește 
îndeosebi aplicării unor măsuri 
tehnico-organizatorice care au 
dus la scurtarea timpului de ela
borare a șarjelor și la sporirea 
producției de oțel pe m.p. vatră 
de cuptor.

ORAȘUL STALIN. Incepînd 
de sîmbătă, constructorii de la 

aH 
în 

pri- 
au 

mai

uzinele 
început să 
contul trimestrului 
mul trimestru al 
produs cu 600 de 
mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut, iar prin 
reducerea prețului de cost au rea
lizat economii în valoare de peste 
un milion lei. Prin gospodărirea 
cu grijă a metalului și reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, harnicul colec
tiv al acestei unități a industriei 
noastre constructoare de mașini, a 
realizat economii de 302 tone me
tal.

„Ernst Thălmann" 
dea tractoare

II. In 
anului ei 
tractoare

PETROȘANI. Golectivul minei 
Petrila a extras sîmbătă diminea
ța primele tone de cărbune în 
contul trimestrului II.

Tot sîmbătă, brigada de tinsrl 
mineri condusă de Mihai Ștefărt 
din sectorul I al acestei mine și-a 
îndeplinit sarcinile de plan pe a- 
nul 1964. Aceasta este cea de-a 
doua brigadă de mineri de la Pe
trila care lucrează în prezent în 
contul anului 1965.

CRAIOVA. Colectivul uzinelor 
„7 Noiembrie" din Craiova, care 
și-a realizat planul producției 
globale pe primul trimestru cu 
5 zile înainte de termen, a ob
ținut de la începutul anului și 
pînă acum economii în valoare dș 
390.000 lei, (Agerpres)

<



Prețuirea dansului
romînesc peste

popular
hotare

Convorbirea s-a închegat direct, fara „clasicele" formule intro
ductive. In biroul său devenit familiar gazetarilor, tov. N. Minei, di
rectorul O.S.T.A., ne împărtășește interesante fapte despre prezența 
dansului popular romîuesc peste hotare. Este în fond, reconstituirea 
unui itinerar de strălucite succese. Dar există și aduceri aminte mai 
îndepărtate. II ascultam pe N. Minei și creionul aleargă grăbit pe fi
lele carnetului.

Prezentul încununat de 
succese, al dansului popular ro
mînesc nu trebuie să ne facă să 
uităm vremea cînd nepăsarea re
gimurilor burghezo-moșierești făcea 
cu neputință ca tezaurul nostru 
folcloric să devină cunoscut lumii 
întregi. Era expresia unei atitudini 
de ignorare a genialei creații 
populare, de ignorare a marelui ar
tist care este poporul. Au existat 
însă încercări ale unor entuziaști 
de a face vestite în străinătate fru
musețile dansului nostru popular. 
In anul 1935, prin sacrificiile per
sonale ale unui grup de iubitori ai 
artei populare — grup în care 
vreau să menționez că nu se afla

fără teamă de a fi taxați ca lip
siți de modestie, putem spune că 
succesele ansamblurilor noastre au 
fost realmente triumfale.

Rugăm pe interlocutorul nostru 
să prezinte cititorilor cîteva din 
turneele de mare răsunet întreprin
se de ansamblurile romînești. 
N. Minei se referă în primul rînd 
la faptul că de la Elba la Pacific, 
în țările ce construiesc comunis
mul și socialismul, dansul romînesc 
este bine cunoscut și prețuit. Tur
neele efectuate în anii din urmă în 
Uniunea Sovietică și în tarile de 
democrație populară din Europa și 
Asia au fost adevărate sărbători ale 
prieteniei popoarelor înfrățite și

|.n AIE t OCAl F.

L'Ensembh GIULEȘTI de BucarW

Des cheiRinols tacul bo spectacle de tal

1 .
Cîteva mărturii din presa engleză, franceză și olandeză despre succe

sele dansului popular romînesc

nici unul din bogătașii vremii — a 
fost inițiată plecarea la Londra a 
unei formații de călușari din Pi
tești. Evident, călușarii au repurtat 
succes. Dar în ce condiții au tre
buit să trăiască, în ce condiții mi
zere s-au deplasat. Ei au fost tra
tați cu o vitregie pe care n-au pu
tut-o uita pentjy tot restul vieții. 
Reamintesc însă că și această ini
țiativă a fost particulară, că cla
sele exploatatoare, regimul lor, n-au 
mișcat nici măcar un deget , n-au 
dat din visteria statului pe care o 
jefuiau cu nerușinare nici măcar 
un singur bănuț pentru astfel de 
scopuri. Cunoașterea peste hotare 
a dansului nostru popular este în 
întregime opera regimului de de
mocrație populară. Statul nostru 
democrat-popular care a creat con
diții deosebite pentru o largă dez
voltare a ansamblurilor artistice de 
amatori, pentru valorificarea con
tinuă a tezaurului artistic, al po
porului nostru, a asigurat posibi
litatea ca mesagerii artei noastre 
populare să străbată lumea. Și

încă

mijlocirea artei. Tovarășii 
sovietici au acordat o pre’

prin 
noștri 
țuire deosebită artei noastre.

— Vreau să pomenesc de o întîm- 
plare petrecută în anul 1952, cînd 
în Finlanda se afla în turneu atît 
ansamblul Igor Moiseev, cît și un 
ansamblu de dansuri populare ro
mînești. Era în perioada marilor 
manifestări ale Olimpiadei și ob
ținerea unei săli pentru repetiții 
era realmente un lucru dificil. Igor 
Moiseev a cedat ansamblului nos
tru sala ce-i fusese rezervată pen
tru a-și putea desfășura repetițiile 
și mai mult decît atîta, a venit 
împreună cu o parte a ansamblu
lui să urmărească repetițiile dan
satorilor noștri. El a declarat că 
consideră spectacolul nostru deo
sebit de interesant, iar despre arta 
populară romînească a avut cuvinte 
pline de căldură și entuziasm.

N. Minei ne reamintește în 
continuare turneele întreprinse în 
lumea capitalistă. Intre turneul din 
1950 al ansamblului C.C.S. în 
Austria și turneele în India, Ceylon,

100 milioane de pomi
(Agerpres). — ChinaPEKIN 28

Nouă transmite i Locuitorii Peki
nului au hotărît să sădească anul 
acesta 100 milioane pomi. Pretu
tindeni — în uzine, institute de în- 
vățămînt, instituții de stat, în

parcuri și în jurul lacurilor artifi
ciale amenajate de curînd — zeci 
de mii de locuitori ai Pekinului, 
profitînd de primele zile călduroa
se, muncesc la înfrumusețarea 
capitalei lor.

Birmania, în Olanda, Anglia, 
Franja, Belgia, Italia, Elveția și în 
alte țări întreprinse recent de nu
meroase ansambluri romînești se 
află un drum de succese încununat 
cu prețioase trofee- Să amintim 
premiul 1 la festivalul folcloric de 
la Llangollen (Țara Galilor) și 
premiul I la Agrigento, în Italia, 
premii cîștigate în întrecere cu cei 
mai buni dansatori populari din 
lume. Dar formațiile noastre au 
participat la o serie de festivaluri 
la care nu s-au atribuit premii, 
cîștigînd însă admirația presei, a 
specialiștilor și publicului larg.

La Albert Hall din Londra, în 
care toate cele bOOU de locuri erau 
ocupate pină la reiuz, ansamblul 
de dansuri GFR Giulești a dat un 
spectacol. Printre cei prezenți se 
afla și renumitul compozitor englez 
Waughan Williams. El a declarat 
după spectacol că dansurile romî
nești smt inspiratoare și tonice, 
chiar și pentru uu om bătrîn ca 
el. „Cîtă artă și cită spontaneitate 
în același timp" — remarca cele
brul compozitor britanic- Să pome
nim și un alt fapt. La festivalul de 
la Nissa există o tradiție : un an
samblu nu poate participa decît o 
singură dată. După evoluția dan
satorilor noștri în 1956, primarul 
Nissei a declarat: „Infrîngînd 
toate tradițiile acestui testival care 
cere ca un ansamblu să nu vină 
decît o singură dată, afirm că 
rominii shit invitații permanenți ai 
festivalului nostru." Merită să re
marcăm că prezențele artiștilor ro- 
mîni sînt rodnice și dintț-un alt 
punct de vedere. In sudul Franței 
ca și în Siria, au luat naștere an
sambluri folclorice ca urmare a sti
mulentului pe care l-a constituit 
vizita formațiilor romînești. De alt
fel, vizita a prilejuit în aceste ca
zuri și schimburi de experiență.

Dintr-un dosar pe care-1 avea în 
fața sa, N. Minei scoate cîteva 
tăieturi din ziarele străine. O pa
gină dintr-o revistă. In limba en
gleză un articol despre călușarii 
noștri. Semnatarul este una din 
somitățile în materie de artă popu
lară — A. L- Lloyd. E inutil să 
adăugăm că articolul conține nu
meroase aprecieri elogioase. Un 
ziar olandez are un titlu cules cu 
litere mari: „Romînii fac publi
cul din Arnhems să strige de entu
ziasm." Puțin obișnuit ca formu
lare, titlul acesta vorbește convin
gător despre un mare succes. N. 
Minei ne amintește expresia unui 
ziarist francez: „Dansatorii ro- 
mîni au aur topit în artere-" Fraza 
aceasta scrisă în 1955 a câștigat 
după aceea o largă popularitate în 
presa occidentală și a putut fi 
întîlnită deseori atunci cînd era 
vorba de arta populară romînească.

Ziarul elvețian „La Suisse" are 
— în lumea presei — reputația 
de a fi extrem de sgîrcit în dă
ruirea de aprecieri laudative. După 
vizita ansamblului de dansuri al 
Sfatului popular al Capitalei, în 
coloanele acestui ziar se putea citi 
despre dansatorii romîni : „Nu-ți 
vine să crezi că pot exista atîta 
virtuozitate și brio." Și în conti
nuare :„Baletele populare romînești 
nu ne dau numai imaginea unei 
inegalabile bogății a folclorului ro
mînesc, ci și dovada că în această 
țară dansul popular este cultivat 
ca o artă colectivă."

In loc de final al convorbirii să 
menționăm amănuntul aflat de la 
N. Alinei că în acest an, ansamblu
rile romînești au, din nou, o bogată 
prezență peste hotare. Ele vor da 
spectacole în U.R.S-S-, Cehoslova
cia și în alte țări.

EUGENIU OBREA

Recent, la Moscova, porticipan- 
ții la o reuniune consacrată pro
blemelor opticei cinematografice au 
asistat ba vizionarea experimenta
lă a unei proiecții filmate, turna
te pe o peliculă de scurt metraj 
fi pe bandă lată.

Contrar filmelor obișnuite de 35 
mm., peliculele filmelor laie sînt 
de 70 mm, iar proiectarea lor pe 
un ecran arcuit de dimensiuni 
mari dă spectatorilor impresia că 
se găsesc ei înșiși pe locul acțiu
nii, ca fi la „cinerama".

In acest an, studiourile Mosfilm 
intenționează turnarea primului 
film de lung metraj pe bandă lată. 
La Moscova este in construc
ție fi un cinematograf circular, în 
oare filmele turnate după o me
todă specială vor fi proiectate in
tr-o sală rotundă, ai, cărei pereți 
vor forma ecranul. Spectatorii

Cum poți captura 
ușor un tiyru

ce

Dacă întrebi pe vînătorii spe
cialiști în acest sport periculos din 
Ussuri, cum poate fi prins un 
tigru viu, adesea ei răspund parcă 
in glumă :

— Prinderea unui tigru viu ? 
Nimic mai ușor. Este suficient să-i 
faci o injecție cu un somnifer. In 
rest totul vine de la sine.

Dar această „glumă" a devenit 
o metodă utilizată curent pentru 
vînarea acestor fioroase fiare. Ac
tualmente, se întrebuințează un 
număr de preparate chimice, care 
sînt „injectate" animalului pe care 
voim să-l capturăm printr-un 
glonț special, o veritabilă seringă, 
lansată cu o armă de vînătoare 
obișnuită. Un astfel de preparat, 
denumit „diplocină", introdus in
tr-un glonț, provoacă intr-un timp 
de 40—50 de secunde o relaxare 
musculară complectă. Efectul du
rează timp suficient pentru ca 
fiara să poată fi pusă în cușcă și 
transportată.

Noua metodă de vinutoare este 
utilizată de lucrătorii exploatări
lor forestiere din U.R.S.S. care 
astfel scapă de această fioroasă 
fiară, dar in același timp îmbogă
țesc parcurile și grădinile zoolo
gice.

Cîțiva ingenioși din stațiunea 
Sovata au aranjat un stelaj 
de crengi în vîrful cărora, cu 
ajutorul unor țevi, au azvîr- 
lit un șuvoi de apă. Aceasta 
petreeîndu-se în zile cu tem
peratură foarte scăzută, s-a 
format acest bloc mare de 
gheață. Curind el va fi spart, 
gheața fiind depozitată în ve

derea lunilor™ calde.

M gatere la mijlocul sălii vor putea 
vedea imaginea in orice punct al 
ecranului. Noul procedeu va per
mite triplarea lățimii imaginii in 
raport cu cinerama. Primul film 
pentru noul cinematograf se tur
nează în studiourile documentare 
din Moscova. Noul cinematograf se 
va deschide la 1 iulie, cu ocazia 
apropiatei expoziții privind reali
zările economiei naționale 
V.RSS.

Istoria sîngeroasâ 
a Ku-KJux-Klanului

K.
cărora „aîngele îngheață* 

un se exprimă —5
peste ocean

K. K. Trei litere la vederea
1“ — după 

și azi presa de 
în vinele milioa

nelor de negri americani. Dar ce 
este în realitate K. K. K.? Să în
cercăm să facem o incursiune în 
istoria celei mai mari și mai fe
roce organizații rasiste din State
le Unite ale Americii : Ku Klux 
Klan.

Proprietarii de sclavi 
sînt nemulțumiți

Apariția Ku Klux Klanului se 
conturează pe fundalul războiului 
de secesiune din 1860 între state
le din nordul și sudul actualelor 
State Unite ale Americii. Victoria 
nordului, a clasei marii burghezii 
industriale asupra marilor planta
tori de bumbac, stăpîni de mili
oane de sclavi din sud a adus cu 
sine desființarea sclavajului și îm
părțirea pămînturilor. Bineînțe
les aceste măsuri, operă a unor 
minți progresiste, au fost mai mult 
formale, deoarece simpla abolire a 
sclavajului prin Constituție nu a 
fost însoțită de legi imediate care 
să aducă în realitate emanciparea 
politică a negrilor.

Reacția bogaților plantatori din 
sud, înfrînți în război, dar puter
nici mai departe, lupta lor pentru 
a-și menține privilegiile a luat 
forma unei organizații secrete cu 
caracter rasist, care a fost denumi-

tă Ku Klux Klan. Primele grupe 
ale K.K.K. înființate în anul 1866 
la Polaski (statul Tennessee), s au 
pus imediat pe treabă. Deviza ace
stora „negrul nu este egal cu albul, 
iar sclavajul este o stare nor
mală pentru sclavi", 
acum în practică, 
sîngeroaaă. Folosind 
ignoranța maselor de 
pînă atunci în cea 
înapoiere, Ku Klux 
între timp s-a întins 
vecine, Missisippi, Alabama, Texas 
căuta să impresioneze prin ceremo
nialul său straniu imaginația ne 
grilor superstițioși. Au apărut tri
bunale secrete formate din oameni 
mascați, îmbrăcați în sutane negre 
sau 
cap 
tea

trebuia pusă 
prin teroare 
cu abilitate 
negri, ținute 

mai cruntă 
Klanul, care 
și în statele

albe, cu pelerine ascuțite pe 
care se întruneau numai noap- 
"entru a-i ucide pe negri.

Ce urmărea
K. K. K.?

Fruntașii Ku Klux Klanului erau 
îngrijorați că puterea electorală a 
negrilor s-ar fi manifestat împotri
va intereselor plantatorilor sudiști. 
Atunci, a început teroarea și inti 
midarea împotriva negrilor. Legea 
Iui Lynch fusese adoptată de mem
brii K.K.K. Negrii, așa zis vinovați 
erau ridicați din casele lor și 
spînzurați sau uciși cu lovituri de 
cuțit. In urma ședințelor de pedep
sire rămînea invariabil același 
semn, un bilet pe care scria 
...„pentru a servi ca exemplu". 
Crimele Klanului au început să ri
dice protestul opiniei publice din 
multe țări ale lumii. In 1869, < ‘ 
a fost interzis oficial prin lege 
Klux Klanul număra 550.000 
membri.

Ku - Klux

Spectacol în timpul turneului întreprins în Republica Democrată 
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— Ciudat ! spusei — Am tras 
un ocol globului pămîntesc și încă 
n-am văzut un oraș.

— Nici nu era posibil — îmi 
răspunse ghidul. Orașele sînt la 
cel puțin 100—150 km distanță de 
aerodroame iar pe sus am mers la 
zeci de kilometri înălțime.

Discuția avea loc pe aerodro
mul orașului Atomia.

— Vom vizita acest oraș I 
acord ? — propuse ghidul

— Mai întrebi ? I
Ne-am înălțat și am zburat 

un electropter mic deasupra unor 
nesfîrșite spații acoperite de 
duri. Apoi dedesubtul nostru, 
mai multe sute de kilometri 
trați am văzut un sistem 
lacuri și canale pe ale căror 
muri se-nălțau din loc în 
grupuri de clădiri.

— Acesta este orașul ?
— Nu ! ■'
Zburam 

că Atomia 
mare.

— E o
3 milioane de locuitori.

Priveam uimit panorama imen
sului oraș.

— Dar ce 
eu. Aici nu-i 
glomerat de 
trei... cinei... 
sprezece...

— In total

De

cu

pa
pe 

pă- 
de 

țăr- 
loc

Mai avem pînă acolo ! 
cu soarele în față, așa 
apăru deodată, un oraș

așezare obișnuită : vreo

văd?! — exclamai 
un oraș ci un con- 
orașe, 
șapte...

unu, două, 
zece... pai-

curmătreizeci ! 
ghidul numărarea.

— Deci treizeci de orașe !
— Nu ! Unul singur! Căci el are 

o organizare unitară, servicii cen
trale unice. De pildă sistemul de 
realizare a microclimei, necesară 
vieții citadine în condiții optime, 
nu poate fi organizat pe zone te
restre puțin întinse. Nu-i necesar,

cînd 
! Ku 
) de

Klanul reapare
Anul 1919. Sîntem după termi

narea primului război mondial, 
cînd spre Statele Unite se îndreap
tă valuri de emigranți din multe 
țări europene. Anumite elemente 
încep să devină îngrijorate de a- 
cest aflux de emigranți, cărora nu 
le curge în vine sînge „pur“ an-

glo-saxon. William Simmons, 
mare bogătaș din Atlanta (statul 
Georgia) strânge în jurul Iui uțt 
grup de rasiști fanatici și se pro- 
clamează „Mare Vrăjitor al noului 
K. K. K.“. De data aceasta, Ku 
Klux Klanul luptă împotriva tutu
ror cetățenilor americani care nu 
sînt 
nou America este cuprinsă de un 
val de teroare și crime. în unele 
state, cum este, de pildă Texas, 
Klanul primește sprijin direct din 
partea autorităților.

Ku Klux Klanul nu și-a încetat 
existența nici un moment. La în
ceputul anului 1959, K. K. K. a 
făcut din nou să se vorbească des
pre el cu ocazia condamnării a 
doi copii negri, David Simpson de 
8 ani și James Thomson de 10 ani, 
care vor fi ținuți închiși într-o ca
să de corecție pînă la 21 de ani 
pentru „vina" de a fi îmbrățișat o 
fetiță albă în timp ce jucau gajuri. 
Automobilul în care se găsea a- 
vocatul celor doi copii, Robert F. 
Williams, a fost oprit de o altă 
mașină din care a coborit o per
soană îmbrăcată în sutana și cele
bra glugă albă a Klanului care i-a 
strigat: „Dacă ții să mori, ocupă-te 
mai departe de treburi care nu te 
privesc. Dacă ții să trăiești, vezi ți 
de afacerile tale. Acesta este pri
mul și ultimul avertisment al Ku 
Klux Klanului". După cum a de
clarat avocatul mai tîrziu, nici nu 
a anunțat aceasta la poliție, deoa 
rece „poliția americană nu a reu
șit niciodată să împiedice vreo 
acțiune a Ku Klux Klanului".

E greu să se facă un bilanț al 
crimelor de tot felul ai căror au
tori sînt rasiștii americani încadrați 
în K.K.K. Rasismul este o armă 
otrăvită pe care cercurile condu
cătoare americane o folosesc spre 
a lovi nu numai în negrii, ci și 
în interesele maselor muncitoare 
ale poporului american. Rasismul 
— ideologia urii de oameni — este 
o expresie a monstruozității capi
talismului.

de rasă anglo-saxonă. Din

I. RETEGAN

200 ore 
fârâ somn 

pentru... 
o slujba

Adevărul că orînduirea capi
talistă e profund ostilă omului 
simplu îmbracă unele aspecte 
pe care propaganda pusă in 
slujba monopolurilor le prezin- 
tă drept fapte oarecari, esca- 
motîndu-le semnificația sau 
dîndu-le o alură de senzație în 
sine. Intîlnești adesea în ziarele 
occidentale știri și fotografii 
despre unii campioni ai con
cursurilor pentru „ploșnița care 
fuge cel mai repede66, sau „cine 
poate să se învîrtească nuai 
mult66... Dincolo de rîsul pe 
care pot să ni-l stârnească ase
menea competiții, lucrurile sînt 
mai serioase. Vasă&ică, dacă 
vrei să te remarci în lumea 
capitalului trebuie să stârnești 
semenilor tăi interesul, făcînd 
orice, numai să fie ieșit din co
mun. O muncă obișnuită 
cinstită, în lumea capiii 
lului nu poate asigura o exis
tență onorabilă. Ca să trăiești 
mai bine trebuie să devii cen
trul atenției opiniei publice, să 
ajungi celebru cu orice preț, 
prin orice mijloc, uneori pri
me jduindu-ți viața în scopuri 
absurde.

Așa se face că Peter Tripp, un 
tînăr din New-York s-a hotărît să 
doboare recordul lumii în ce 
privește capacitatea de a routi
ne treaz zeci de ore la rînd. în 
plină Times Square din New 
York, bătută de rafalele de 
vînt înghețat ale iernii, 200 de 
curioși tremurau privind în 
miez de noapte un mare acva
riu, jumătate din sticlă, juma 
tate din aluminiu. Aid se afla 
întins un bărbat în fața unui 
ceas electric mare și a unei ta
ble negre imense. Pe tablă stă
tea scris o singură frază: „Peter 
Tripp este treaz de 173 de 
ore61. El a pariat că va rămîn^ 
200 de ore (adică peste 8 zils 
treaz — ceea ce bate de depu 
te recordul lumii în acest dd~ 
meniu (90 de ore).

La 28 ianuarie, ora 19 și 14 
minute, recordul a fost stabilit.

Medicii care l-au cercetat au 
declarat că trupul său era în
tr-o asemenea amorțire îneît i 
s-ar fi putut face operație de 
apendicită fără anestezie.

Tripp a declarat că a făcut a 
ceasta pentru a căpăta... o sluj 
bă mai bună. Studiile, pregăti
rea de specialitate sau 
riența nu i-au fost de ajuns. 
Peter Tripp 
facă 
alte calități 
pot
A recurs atunci la constituția 
sa fizică rezistentă. S-a folosit 
de aceasta pentru a face vîlvă 
în jurul său ca astfel să fie 
luat în seamă.

Nouă celor care trăim într-o 
lume în care oamenii se fac re
marcați prin aptitudinile, cin
stea, devotamentul lor pus în 
slujba societății, fapta tînărului 
american nu ne poate stârni de
cît compătimire. Energia corpu
lui țui tînăr a fost nevoit s-o 
cheltuiască în van, și-a terfelit 
demnitatea de om expunîndu 
se ca un animal de menajerie 
Pentru că a vrut să capete o 
slujbă a trebuit să se transfor
me într-un obiect de senzație 
ieftină. Iată la ce-i obligă 
uneori pe oameni crunta orîn- 
duire capitalistă

S. VOINESGU

remarcat

avea ți

expe-

să se 
prin

trebuia
și nu

pe care le mai 
alții ca el.

O originala cronica
a Bucureștiului

ți nici posibil. Ce vezi, sînt ceea 
ce se cheamă celulele orașului.

Denumirea mi se păru foarte 
nimerită, căci ceea ce vedeam jos 
semăna cu un 
cu 
în 
se 
de

— In fiecare celulă — locuiesc
Acolo 

des- 
lor

fagure de albine, 
deosebirea că între celule —aici 
formă aproximativ circulară — 
aflau mari suprafețe, acoperite 
pădure.

circa 100 mii locuitori, 
există tot ce trebuie pentru 
fășurarea vieții și activității 
în condiții optime, fără 
nevoi mari de transport: 
locuințe, bibliotecă în mi
cro, telecentru universitar, 
poșta electromagnetică pen
tru deservirea la domici
liu și altele. De altfel ai 
să le vezi cînd vom coborî ! 
Deocamdată ia privește înainte ! 
Dincolo de oraș !

Privii încotro îmi spusese ghidul. 
Nu vedeam mare lucru din cauza 
soarelui din fața noastră. După 
vreo două minute priveliștea se 
limpezi.

— Ce
— Un 

pădure, 
substanță 
fi un aerodrom ? Acolo, doar, am 
mai văzut așa ceva.

— Aici ar putea încăpea o sută 
de aeTodroarae, nu unul.

— Atunci ce e ?
— Un fel de mic deșert artifi

cial. Ziua, această suprafață se 
încălzește foarte puternic. Desi
gur ai văzut sistemul de lacuri și 
canale din j artea cealaltă a ora
șului.

—- Bineînțeles I
— Nu ' ’
— ! ?
— La 

verdeață, 
artificial, 
mare artificială. Toate astea nu-ți 
spun nimic ?

— Extraordinar ! Te pomenești 
că astea sînt elementele 
producerea microclimei.

— Numai o parte a lor. Dea
supra „deșertului" aerul se încăl
zește puternic, deasupra „mării" 
aerul se încălzește mult mai puțin.

tragi nici o concluzie ?

mijloc un oraș înecat în 
pe o latură un deșert 
pe cealaltă, opusă, o

pentru

vezi ? — mă întrebă, 
luminiș imens în plină 
Pare a fi pardosit cu o 
neagră, fără luciu. N-o

Așa se creează niște centre locale 
de maximă și minimă presiune at
mosferică. Ele produc deplasarea 
aerului de la „deșert" către 
„mare" și cum orașul cu celulele 
sale se află în calea vîntului, 
acesta asigură primenirea perma
nentă a atmosferei sale.

— Bine, bine, dar aerul care 
vine dinspre deșert nu-i uscat și 
încins ? Nu vă sufocați ?

— Pînă să ajungă în oraș el 
străbate pădurea largă de 10 ki
lometri, în care se ozonifică, se 
umidifică și se înmiresmează.

Observai că suprafața deșertului 
se compunea și ea din dale negre 
dar mult mai mari decît cele 
pe aerodroame.

— De ce a fost nevoie să 
construit așa ? — întrebai.

—• Aceste dale sînt mobile

de

fie

tu

jurul axului lor perpendicular pe 
direcția soarelui.

In zilele mai călduroase, pentru 
a nu da naștere unor vînturi pu
ternice, aceste dale se înclină au
tomat, în funcție de temperatura 
pe care o capătă, astfel îneît prin 
reglarea unghiului de incidență 
al razelor solare să se obțină o 
temperatură pe cît posibil cons
tantă căci nu este nevoie de vi
jelii, ci numai de un vînt ușor. 
Și-apoi nu avem nevoie de tem

peraturile unui deșert ve
ritabil, ci de unele mult 
mai mici.

Apoi continuă :
— Dar asta nu e totul ! 

„Deșertul" mai are și o 
altă funcție ! Dalele ace
lea nu sînt făcute din 

plastic masiv. Fiecare dală conține 
un mare număr de termoelemente 
legate între ele, care transformă o 
mare parte din căldura solară ab
sorbită, în electricitate. ~ 
în ansamblu, este 
helioelectrică care 
rașul cu energie.

Sper că cu asta
— Da’ de unde ! 

tică răbdare, onorabile ! 
mă exprim ca un clasic al dra
maturgiei romîne. Nu 
bat ce rost are Vtntul 
de oameni ?

Păi, primenirea 
cum ai spus mai înainte.
E ceva, dar nu totul ! Atît 
celule cît și înlăuntrul celn- 
urbane vegetația este foarte

celulă și pînă ajunge în
— care se află pe aceeași
— se reîmprospătează în 

verzi. Asta ai sezisat 1 Dar

oraș,

Deșertul 
marea centrală 
alimentează o-

ai terminat 1 
Ai puțin-
— ca să

te-ai între- 
acesta creat

aerului din

între
lelor 
bogată. Desigur, aerul ieae viciat

dintr-o 
cealaltă 
direcție 
spațiile 
mai e ceva. Ia privește cu atentie 
spațiile verzi 
servi ceva ?

— Parcă ! 
tea celulelor 
diri pătrate, 
larg. Nu ?

— Ba da I
— Ce sînt alea ?
— Pe

dintre celule. Ob-

Din loc în loc, înain- 
văd niște mici clă- 
răspîndite în front

vremea dumitale — iar- 
tă-mă că mă exprim puțin inco
rect — se aflase deja secretul lon
gevității extraordinare a locuito
rilor din unele regiuni ale Abha- 
ziei, în sudul Uniunii Sovietice : 
aerul foarte bogat în oxigen ușor, 
în ioni de oxigen. Savantul so
vietic Cijevski, a muncit peste 40 
de ani pentru crearea aparatelor 
de ionizare artificială a aerului 
pentru volume închise. In zilele 
noastre dispunem de centrale pen
tru ionizarea atmosferei deschise. 
Clădirile acelea sînt chiar centra
lele de ionizare artificială care 
îmbogățesc foarte mult cu ioni de 
oxigen aerul ce trece în drumul 
său de la o celulă la alta, pe di
recția vîntului. Ionizarea aerului 
este doar una din metodele care 
ne asigură o viață activă 
lungă. Simplu, nu ?

— Și totuși complicat pentru 
unul ca mine.

— Nu-ți face griji. Te sfătuiesc 
să-ți ții firea pentru ceea ce ai 
să vezi mai departe...

PETRE (JONSTANTINESSU

foarte

istorie a Bucureștiului in 
limbaj plastic. O istorie pe care 
o reconstituie imaginea născută pe 
fevaletul pictorului. O istorie cu o 
valoare documentară incontestabilă. 
Cînd vorbim despre documente 
istorice ne gîndim deobicei la pră
fuite hîrțoage din arhive. Dar plas
tica ne dăruie nu numai mesaje 
artistice mișcătoare prin simțămin
tele pe oare le transmite, ci și 
emoționante ecouri ale unor vre
muri ce s-au consumat, mărturii 
despre oameni, locuri și moravuri. 
Intr-o vreme în care pelicula nu 
începuse încă a consemna trăsătu
rile vieții umane, pictura și dese- 
nul păstrau pentru generațiile vii
toare imaginea contemporaneității.

Expoziția permanentă „Bucu
reștii în arta plastică" adună în 
sălile ei opere ce se înscriu pe o 
perioadă de mai bine de un secol. 
Sînt felurite valori artistice ce pun 
în relief proprii mijloace de expre
sie, însă trăsătura comună ce le-o 
deslușim este transcrierea pe pinză 
a imaginilor bucureștene. Chipul o- 
rașului nostru drag în plastică apa
re redat cu fidelitate de abia în se
colul XIX. tntîlnim în expoziție 
stampe din secolul trecut ale unor 
artiști străini în trecere prin țara 
noastră. Auguste Raffet în drum 
spre Crimeea ne-a lăsat imaginea 
tristă a unor poporeni, jelindu-se 
boierilor în fața bisericii Sf. Gheor- 
ghe. Descrierea este minuțioasă — 
biserica, hanurile din jur, sacagiii, 
diligența primitivă gata să porneas
că, amănuntele de ordin vestimen
tar, toate contribuie la conturarea 
atmosferei unui București cu pro
funde inegalități sociale. Preziosi a 
fost un călător italian care a stat 
vreo doi ani (pe la 1868) prin ora
șul nostru. El ne-a lăsat o prețioasă 
suită de lucrări ce redau imaginea 
orașului în vremea aceea. Peisajul 
urbanistic îl preocupă. Privim „Bu
cureștii văzuți din turnul Colței" 
o aglomerare de clădiri pipernicite 
peste care se profilează turlele bi
sericilor. „Hala de pește" (1868) 
sugerează sărăcia, mizeria mahala-

lei. Faimosul han al lui Manuc — 
ni-l descrie pe la mijlocul secolului 
XIX Lancelot — degajă o atmo
sferă pestriță, stranie, ciudată pen
tru locuitorul orașului modem de 
azi.

Găsim în expoziție lucrări 
note de mulți dintre cei mai

sent- 
mari

s
creatori ai plasticii romînești. Ei 
prind frînturi din viața orașului 
și a celor ce-l populau. O baltă 
năpădită de stufăriș. Delta Dunării? 
Nu. e mahalaua Mîntuleasa la 1870 
înfățișată de Saca Henția. Spoito
rul lui Th. Aman, alături de cerșe
torul lui Suva Ilenția și de ghi
citoarea lui Octav Băncilă creează 
o galerie de tipuri caracteristice 
epocii. De o expresivitate ce se re-

Turnul Colței la 1841 (după Gh Doussault)

liefează este tabloul lui N. Vermont 
„Doi greviști66 (1888). Doi bătrîni 
Cu trăsături aspre peste care s-a 
așternut suferința stau într-o atitu
dine plină de tristețe și durere la o 
masă pe care se află un codru de 
pîine neagră lingă un castron și 
un ziar împăturit.

Și istoria Bucureștiului o deapănă 
mulțimea de lucrări strînse în r 
poziție. Bucureștiul de la înec 
tul secolului nostru ni-l zugrăveș- j 
te Al. J. Steriadi, N. Tonitza, Ma- ; 
rius Bunescu și alții. N. Tonitza 
evocă mizeria mahalalei, curțile în 
care domnitor absolut era sărăcia, 
cil ziduri peticite și copii desculți, ș 

Ca o replică la Bucureștiul de o- 
dinioară, se înfățișează lucrările ce 
transpun în plastică chipul de as- 
tăzi al orașului nostru. Peisajul — 
atît urbanistic, dar cu deosebire | 
cel social — a devenit altul. Artiș
tii plastici sînt prezenți pe șantie
rele marilor eforturi creatoare ale 
poporului constructor al socialismul 

lui.
Corneliu Baba 

ie amintește de 
Jasa seînteii în 
construcție, iar 
Al. Ciucurencu 
de Teatrul de O- 
peră și Balet. Nu 
lipsesc blocurile 
muncitorești c. 
Ferentari și P(ti - 
cui de cultură 
și odihnă. 0- 
rașul prezentu
lui pulsează de 
tinerețe, are 9 
prospețime ce 
contrazice legile 
vîrstei.

„Bucureștii in 
arta plastică" nu 
te atrage doar 
prin atributele 
firești ale unei 
expoziții, ci și 
prin interesanta 
și plina de sem* 
nificații incursi
une pe
tăvîrșești în isto
ria orașului.

M. RAMURA

care •



Pentru cel mai important
eveniment

din viața utemistului
Utemiștii, ca de altfel întregul 

nostru tineret iubesc partidul, vă- 
zînd în ei organizatorul tuturor 
victoriilor noastre, conducătorul 
luptei poporului nostru pentru 
ceiistrulrea vieții noi. Dragostea 
și încrederea tineretului față de 
Partidul Muncitoresc Romîn se 
manifestă viu și prin faptul că 
tot mai mulți utemiști, tineri 
muncitori conștienți, merg la or
ganizațiile de partid pentru a 
cere primirea lor în rîndurile can
didaților de partid. Datoria prin
cipală a organizațiilor de bază 
U.T.M. este de a pregăti pe ti
neri să fie demni de titlul de can
didat de partid.

Datorită muncii depuse în ul
tima vreme de către organizația 
U.T.M., la uzinele „Vasile Roai
tă" din Capitală 
numărul celor ce 
nit candidați de 
care se pregătesc 
acestui eveniment de 
mare importanță în

al

a crescut 
au deve- 

partid sau 
în vederea 

cea mai 
viața lor. 

uzineior 
secretar 

Rafiu,

Comitetul U.T.M. 
„Vasile Roaită" al cărui 
este tovarășul Gheorghe 
își are trecut în planul de muncă 
ca unul dintre obiectivele cele mai 
Importante, pregătirea viitorilor 
candidați de partid. Trebuie sub
liniat de asemenea și faptul că 
organizația de partid a uzinei a- 
cordă o atenție deosebită activi
tății organizației U.T.M., crește
rii și educării masei de utemiști 
Îi tineri muncitori. Comitetul
J.T.M. primește zi de zi un aju

tor concret și multilateral în des
fășurarea activității sale din par
tea tuturor organizațiilor de bază 
de partid din secții și de la co
muniști.

Comitetul U.T.M. și-a îndreptat 
atenția în special spre îmbună
tățirea conținutului adunărilor 
generale ale organizațiilor U.T.M. 
de secție. Punînd în discuția a- 
dunărilor generale pe cei care ce
reau organizației recomandarea 
de a intra în rîndurile candida
ților de partid, s-a reușit ca ma
rea masă a utemiștilor să înțe
leagă mai bine ce calități tre
buie să întrunească un viitor can
didat de partid, cum trebuie să 
muncească, să învețe, să trăiască. 
Recomandarea pentru utemistul 
Ion Greavu, responsabilul unei 
brigăzi de tineret, de pildă, a pri
lejuit o astfel de adunare intere
santă și 
ganizației

instructivă. Biroul or- 
de bază U.T.M. a pre-

zentat un referat în care s-a a- 
rătat cinstea deosebită pentru un 
utemist de a intra în rîndurile 
candidaților și apoi ale membrilor 
de partid. S-a arătat că Ion Grea- 
vu este un utemist ce merită în
crederea organizației de a i se da 
recomandare. In munca sa în 
producție, el a dovedit calități 
organizatorice ce au făcut ca 
brigada pe care o conduce să se 
mențină mereu în fruntea între
cerii socialiste. Ion Greavu, ur
mează totodată cu regularitate 
cursurile învățămîntului politic 
U.T.M., a studiat Statutul parti
dului și a îndeplinit toate sarci
nile obștești ce i-au fost încre
dințate.

într-o altă adunare a fost dis
cutat Nicolae Acichian, care a de
pus în anul trecut două inovații 
importante privind înlocuirea 
muncii manuale la fabricarea ro
ților de transport pentru semănă- 
torile de porumb. Totodată, după 
Indicația sa, s-au recondiționat 
200 roți de transport.

La aceste adunări generale 
U.T.M. iau parte ca invitați șl 
membri de partid care vorbesc ti
nerilor despre calitatea de mem
bru de partid, despre trecutul de 
luptă al partidului în anii grei al 
Ilegalității ca și despre modul în 
care trebuie să se comporte el, u- 
temiștii, pentru a merita cinstea 
de a intra în rîndurile partidu
lui.

O atenție deosebită a fost acor
dată și cercurilor de învățămînt 
politic U.T.M. Aproape la flecare 
ședință de cerc politic propagan
diștii Ilie I. Radu, Carmen Tito- 
rian și Coriolan Giurgea au ară
tat tinerilor că pentru a putea de
veni candidat sau membru de 
partid trebuie să-ți ridici continuu 
pregătirea politico-ideologică. Pro
pagandistul Iile I. “ " 
la sculeria generală, 
pat și personal de pregătirea 
unora dintre cursanții săi printre 
care Petre Bunea, Alecu Dumitru 
și Dumitru Grecov. Cu aceștia a 
stat de vorbă mai mult, le-a re
comandat ce să citească, ce să în
vețe și i-a ajutat în lărgirea ori
zontului politic. Petre Bunea și 
Alecu Dumitru sînt astăzi candi
dați de partid.

Organizația de partid, a dat or
ganizației U.T.M. un sprijin pre
țios în desfășurarea activității 
sale privind pregătirea viitorilor

Radu de 
s-a ocu-

candidați de partid. Periodic or
ganizația de partid a organizat 
conferințe cu teme ca - -- - 
avangarda clasei 
„Calitatea de membru de partid", 
„Drepturile și îndatoririle comu
niștilor", diverse conferințe des
pre trecutul de luptă al partidu
lui etc. La aceste conferințe iau 
parte tineri muncitori fruntași în 
producție, cu o frumoasă com
portare morală, utemiști ce și-au 
manifestat dorința de a deveni 
candidați de partid. Numeroși 
membri și candidați de partid 
dintre cei mai pregătiți au primit 
sarcina de a se ocupa de unul-doi 
utemiști pentru a-i ajuta să-și 
desăvîrșească pregătirea lor. Așa 
de exemplu, comunistul Alexan
dru Glodeanu s-a ocupat de Pan- 
teiimon Anescu, iar Gheorghe 
Bindea de Ion NicUlae care va 
fi pus zilele acestea in discuția 
adunării generale de partid.

De curînd, comitetul de partid 
al uzinelor „Vasile Roaită" a ana
lizat munca politică desfășurată 
pentru creșterea rîndurilor parti
dului în uzină. Cu această oca
zie a fost analizată șl activita
tea comitetului U.T.M. Au fost a- 
predate acțiunile bune întreprin
se în ultimul timp și care au fă
cut ca în primele două luni ale 
anului acesta să fie recomandați 
de către organizația U.T.M. orga
nizațiilor de partid numeroși ute
miști. 9 dintre ei au și devenit 
candidați de partid. In același 
timp 21 de candidați de partid ti
neri care au dovedit o bună pre
gătire în perioada candidaturii 
au fost primiți în rîndurile mem
brilor de partid.

Analiza făcută de comitetul de 
partid a atras însă atenția comi
tetului U.T.M. și asupra unor de
ficiențe ce se mai manifestă încă 
în munca de 
lor candidați de partid. Așa, de 
pildă, „Joile 
slab organizate.
U.T.M. ar putea organiza cu a- 
cest prilej conferințe sau întîi* 
nirl între comuniști și utemiști 
care să ajute tineretul să-și însu
șească profilul moral și politic al 
unui comunist. De asemenea co
mitetul U.T.M. nu s-a ocupat su
ficient de unii propagandiști ai 
cercurilor de învățămînt politic 
U.T.M. care nu dezvoltă în ca
drul seminariilor interesul ute- 
miștilor față de însușirea temei
nică a cunoștințelor politice. C

„P.M.R, 
muncitoare",

pregătire a viitori-

tineretului" sînt
Organizația

tn furtunii — Patria,NUscuți ... .
București, înfrățirea între popoare; 
Voluntarii — Republica, Gh. Doja, 
Alex. Sahia ; O cursă obișnuită — 
Magheru, Lumina, Donca Simo ; 
Comicos — V. Alecsandri. I. C. 
FriuiU ; Moralitatea d-nel Dulska 
Central. Arta ; Legenda dragostei 
— 13 Septembrie ; D-ale carnava
lului — Maxim Gorki, Vasile 
Roaită, Miorița ; Un cîntec din 
caval — Victoria, 8 Martie, N. 
Bălcescu ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi ; Ciclu de filme în 
cinstea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului — Tineretului, T. Vladi- 
mirescu ; Ne-am împrietenit la 
Moscova — Alex. Popov ; Tatăl

meu actorul — Grivița, Libertății J 
Dezertorul — Cultural, 8 Mai; 
Lupta nu s-a sfîrșit încă — C. Da
vid ; Răsfățatul — Flacăra, 23 Au
gust, Drumul Serii : Bravul sol
dat Swejk — Munca ; Omul meu 
drag — Popular, 16 Februarie ; 
Călătorie peste 3 mări — G. Coș- 
buc; Patru pași în nori - Olga 
Bancic ; Marinarul îndrăgostit — 
Aurel Vliaicu, Clubul C.F.R. ,,Gri
viția Roșie", Clubul ..Boleslaw Bie- 
rut" ; Cerul infernului — G. Bia- 
covia ; Razia — B. Delavrancea ; 
Viața nu iartă — M. Eminescu, 
30 Decembrie ; Afacerea nu s-a 
clasat — Ilie Pintilie ; Visul spul
berat — 1 Mai; Căi greșite — Uni. 
rea.

nică a cunoștințelor politice. O 
altă lipsă gravă este faptul că 
organizația U.T.M. a neglijat pe 
utemiștii care se apropie de 28 de 
ani neacordîndu-le atenția cuve
nită. Organizația U.T.M. trebuie 
să-l pregătească pe cei mai buni 
dintre ei să devină candidați de 
partid.

In urma acestei analize comite
tul U.T.M. a luat măsuri de lichi
dare a lipsurilor semnalate. Rămî- 
ne să continue pe drumul înce
put, să intensifice și mai mult 
munca politică în masa de ute- 
miști și tineri pentru ca organi
zația U.T.M. de Ia uzinele „Va- 
sile Roaită" să fie cu adevărat, 
așa cum cere Statutul U.T.M., 
rezerva de cadre pentru organi
zația de partid.

GH. ANGHELESCU

(ȚlLnceLc săptăuriuiii
Un cîntec 
din caval

înIată un original film produs 
R.P. Chineză și dedicat luptei po
porului împotriva bandiților go
mindaniști. Acțiunea se petrece ui- 
tr-un ținut retras, departe de cen
trele civilizate, in munți și în pă
durea virgină, acolo unde trăiește 
minoritatea națională laiiusă. In
tr-un sat al laliușilor, înainte de e- 
liberarea Chinei de către Armata 
Populară de Eliberare, sosește o 
unitate gomindanistă pentru a je
fui pe țărani, luindu-le și ultima 
îmbucătură de la gură. Dar sătenii 
in frunte cu viteazul vinător Citato 
îi gonesc pe tilharii ciankaișiști, 
bătmdu-și joc cumplit de ei. Apoi 
viața își reia cursul normal m sal, 
țăranii prăznuiesc sărbătoarea 
stringerii recoltei, Chato își mărtu
risește dragostea tinerei isavu {nu 
se poate sa nu se remarce, pe lingă 
simplitatea și sinceritatea jocuiui 
interpreților celor doi tineri, lan 
Cie și Pun Sue-ciuan, fericita ale
gere a lor in distribuție de către 
regizorul lu ien-fu, ei fiind repre
zentanți lipici ai frumuseții oa
menilor din poporul lahus).

Dar gomindaniștii nu vor
afrontul care l-au primit și nici nu 
pot ingădui ca o mină de oameni 
sa se opună planurilor lor de sub
jugare a poporului. Un mare deta
șament de represiune este trimis 
spre satul din munți. Lahușii, prin- 
ztnd de veste, notarise sa se apere 
cu orice preț, naunindu-și armele 
lor prnihiive, iriniițiridu-și la udu- 
pos., m lain.șe cunoscute numai 
ue ei femeile și Copiii, se pregătesc 
ue rezistența. Au toc billuln crin 
ceiie, gominuauișln in /uriu lot 
ouroa nu cruța nimic, fura și in- 
cendiuzu, omoara bâtrini șt copii, 
jac unu cu pumintul așezurile 
tunase. Datoriiu superiorității toi 
numerice și armamentului cu care 
i-au înzestrat din belșug imperia
liștii străini, ciankaișiștii ii cinea
ză fără milă pe luptătorii lahuși, 
oniorindu-i cu cruzime.

Nava este disperată, lemindu-se 
că Chato al ei a murit în luptă 
dar continuă să-l caute cu indirjire 
printre arborii pădurii seculare. 
După luni și luni de rătăcire se in- 
tîlnește cu un grup de ostași și geo
logi ai puterii populare care 
instaurase de acum în China,
mînînd în mijlocul lor unde e pri-

mită cu dragoste. Și iată că semne 
tot mai multe vestesc că Chato 
trăiește. Intr-adevăr viteazul tînăr, 
rănit într-o încăierare cu dușmanul, 
n-a încetat lupta, ci a continuat în 
întunecimea pădurii să lovească 
de unul singur în gomindaniști, 
răzbunîndu-se pentru suferințele 
poporului său. Aproape sălbăticit 
de singurătate și suferință, Chato 
își revine văzîndu-se alături de iu
bita lui, îngrijit cu dragoste de 
ostașii armatei populare. El va în
cepe o viață nouă, bucurîndu-se 
din plin de fericirea întregului său 
popor.

Comicos

uita

se 
ră-

Drama tinerei Ana Ruiz este dra
ma tuturor artiștilor cinstiți, vic
time ale orînduielilor inumune ale 
societății capitaliste. Ana Ruiz 
iubește cu înfocare arta adevărată, 
teatrul purtător al marilor idei, dar 
așa ceva nu e de îngăduit in lu
mea aflată la cheremul sacului cu 
bani, în Spania franchistă. Aler- 
gînd dintr-un orășel de provincie 
prăfuit intr-altul, dormind pe apu
cate în trenuri și hoteluri murdare, 
fiind plătită cu o leafă de mizerie 
de către trupa de mina treia „So- 
ler-Solas", tinăra actriță mai ar» 
și nefericirea de a interpreta ro
luri nesemnificative, de a-și irosi 
in van talentul. Căci nimeni nu-i 
spune că n-ar avea talent, dar toți 
îi dau a înțelege că trebuie să se 
supună legilor nescrise ale teatru
lui capitalist : rolurile cele mai 
bune le va primi vedeta trupei, so
ția patronului, iar ea va fi mereu 
ca o umbră a celor cu bani și cu 
putere.

Are vreo cale de ieșire din a- 
ceasta situație Ana Ruiz ? Se pare 
că are. Colegul ei Miguel Solis o 
îndeamnă să-i răspundă dragostei 
lui și să evadeze amindoi din tea
trul burghez, cure distruge sufletele, 
trăind o viață liniștită, fără fră- 
mintări creatoare, dar Și fără su
ferințe. Dar Ana Ruiz nu vrea să 
părăsească teatrul oricare ar fi 
condițiile în care lucrează, nu poa
te trăi fără teatru, li vine in cale 
atunci un alt „salvator". Anume 
în persoana lui Carlos Marquez 
un bogat și renumit impresar care-i 
propune să facă din ea o mare ac
triță, dîndu-i roluri și angajamente 
strălucite, cerindu-i în schimb să-i 
fie... amantă. Ana Ruiz se află In

Noul născut se bucură de grija deosebită ce l-o poartă tînăra mulgătoare fruntașă Valeria Tațiu 
de la gospodăria colectivă „Steaua Roșie** din Mădăraș, regiunea Oradea

Foto: AGERPRES

Să fie reorganizat ansamblul 
artistic al tineretului 

din Ploești
rii artiști amatori să mai aștepte, 
să vină altă dată. Repetatele amî- 
nări, faptul că nu s-a obținut aju
tor calificat pentru echipa de tea
tru și alte neajunsuri au scăzut 
interesul unor tineri pentru acti
vitatea artistică, și, pînă la urmă, 
ansamblul în formare a dispărut 
cu desăvîrșire.

A trecut aproape un an de cînd 
ceea ce trebuia să devină un an
samblu s-a destrămat și n-a mai 
activat, spre dezolarea tinerilor 
artiști amatori al căror entuziasm 
nu s-a stins, și mai ales a publi
cului care avusese deja prilejul 
să le admire unele realizări. Pe 
ici, pe colo se aud voci care în
treabă dacă 
treacă la reorganizarea 
blului.
regional U.T.M. răspund că și ei 
se gîndesc la așa ceva dar, să 
vedeți, trebuie întîi alcătuit un 
plan, pe urmă pregătite condițiile 
materiale și apoi... Fără îndoială 
că toate acestea sînt necesare dar 
dacă se așteaptă ca ele să vină de 
la sine nu se va realiza nimic. Și 
între timp, muzicuțele rămase de

cumpănă, pe care drum va păși ? 
Un om cinstit, care iubește arta, 
care înțelege cît de însetat este po
porul de arta bogată în idei, înăl
țătoare, nu poate alege decît o sin
gură cale. Ana Ruiz Va continua 
să apară pe scenă, nu va fugi din 
fața luminilor rampei pentru a se 
refugia într-o viață meschină, mic- 
burgheză, va lupta din răsputeri 
spre a răzbi spre tezaurul teatrului 
dătător de viață pentru cei mulți, 
oricîte greutăți va întîmpina, dar 
nu-și va vinde ca pe o marfă trupul 
și sufletul.

Dar e vorba oare numai despre 
destinul unei actrițe în filmul a- 
cesta sau este o chemare pe care 
marele regizor progresist spaniol 
J. A. Bardem o lansează, prin in
termediul acestei eroine, artiștilor 
cinstiți de a nu abandona lupta, 
de a nu ceda tentațiilor unei vieți 
ușoare, de a fi alături de popor în 
rezistența față de ticălosul stat 
franchist ? Ca în toate filmele sale 
și în cazul acesta J. A. Bardem, 
folosește un subiect simplu pentru 
a ridica o mare problemă de con
știință, pentru a protesta cu arma 
artei lui împotriva regimului fas
cist din Spania.

MIRCEA ANDREI

privind intensificarea 
lucrărilor agricole de primăvară

resti, Pitești se datorește și fap
tului că stațiunile de mașini și 
tractoare nu au scos în cîmp toa
te tractoarele și nu folosesc din 
plin capacitatea celor care lu
crează.

De asemenea în G.A.S. lucră
rile agricole de primăvară, deși 
mai avansate față de alte sectoa
re, sînt rămase în urmă față de 
condițiile de care dispun aceste 
unități.

Timpul fiind înaintat și condi
țiile climaterice menținîndu-se fa
vorabile desfășurării din plin a 
tuturor lucrărilor agricole din a- 
ceasta perioadă, este necesar să 
se ia toate măsurile pentru gră
birea lor. Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii obligă gospodăriile 
agricole de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare să folosească 
toate tractoarele și agregatele de 
care dispun pentru efectuarea fie
cărei lucrări în cel mai scurt ter
men, potrivit regulilor agrotehnice 
corespunzătoare. Se recomandă 
unităților agricole cooperatiste să 
folosească, alături de mijloacele 
mecanizate ale S.M.T., și toate ate
lajele proprii pentru urgentarea a- 
răturilor, însămînțărilor și a ce
lorlalte lucrări agricole.

Organele tehnice agricole sînt 
obligate să îndrume țărănimea 
muncitoare pentru a 
muncile agricole.

In următoarele zile 
minate în toate regiunile însămîn
țarea florii-soarelui, sfeclei de za
hăr și a celorlalte culturi din pri
ma etapă.

Trebuie să se continue cu mai 
multă intensitate toate lucrările 
menite să păstreze umezeala solu
lui.

Este necesar să se acorde o deo
sebită atenție lucrărilor de reame- 
najare și amenajare a terenurilor 
pentru culturile irigate, precum și 
lucrărilor din grădinile de legume, 
din vii și livezi, pășuni, fînețe și 
altele.

In fiecare unitate agricolă so
cialistă, în fiecare comună, raion 
și regiune să se folosească toate 
mijloacele existente pentru intensi
ficarea lucrărilor agricole din a- 
ceastă perioadă, lucrări hotărîtoa- 
re în asigurarea de recolte bogate. 

(Agerpres)

In acest an desprimăvărarea 
timpurie și umiditatea solului mai 
redusă decît în alți ani au impus 
începerea lucrărilor agricole igai 
devreme. In regiunile în care s-au 
organizat muncile agricole cores
punzător condițiilor de climă și 
sol s-au obținut realizări bune în 
efectuarea grăpatului arăturilor și 
semănăturilor de toamnă, a arătu
rilor de primăvară și a însămîn- 
țăriior.

Astfel, în regiunea Constanța 
s-au grapat pîna la 26 martie 70 
la sută din arăturile de toamnă, a 
fost terminată însămînțarea florii- 
soarelui și sfeclei de zahăr, .depă- 
șindu-se suprafețele planificate. 
De asemenea regiunea Timișoara a 
depășit planul de însămînțări la 
sfecla de zahăr. In această regiu
ne și în regiunea Galați se însă- 
mînțează cu floarea-soarelui ulti
mele hectare din suprafețele pre
văzute.

In ultima săptămînă lucrările a- 
gricole de primăvară au continuat 
mai intens, executîndu-se grăpatul 
arăturilor adînci pe circa 916.000 
ha., a culturilor de toamnă pe mai 
mult de 950.000 ha. și însămîn- 
țîndu-se peste 500.000 ha. Gu toa
te realizările obținute lucrările a- 
gricole de primăvară se desfășoa
ră în majoritatea regiunilor într-un 
ritm nesatisfăcător față de timpul 
foarte prielnic și posibilitățile exis
tente. Unele regiuni, printre care 
Iași, Baia Mare, București, Pitești, 
Bacău, au rămas mult în urmă la 
însămînțarea florii-soarelui. La în
sămînțarea sfeclei de zahăr sînt 
mult întîrziate* regiunile Suceava, 
Iași, Bacău și altele. Regiunea 
lași, de exemplu, care a avut con
diții asemănătoare de lucru cu re
giunea Galați a realizat numai 27 
la sută din suprafața prevăzută a 
fi însămînțată cu floarea-soarelui 
și 28 la sută la sfecla de zahăr, 
în timp ce regiunea " ' " 
lizat 96 la suta la 
lui și 91 la sută 
zahăr.

In toate regiunile 
și însămînțarea orzului, legumelor, 
a unor plante furajere.

Intîrzierea lucrărilor agricole în 
gospodăriile cofective și întovără
șirile agricole din unele regiuni 
ca Iași, Suceava, Graiova, Bucu-

In legătură cu plecarea defini’ 
tivă din R. P- Romînă, ambasado
rul Republicii Sudan, Mohamed 
Hamad El Niel, a făcut o vizită 
protocolară la 28 martie a.c. pre
ședintelui Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer.

Delegația 
condusă de iov. Mihai 

Suder s-a înapoiat 
din Franța

intensifica

trebuie ter-

Galați a rea- 
floarea-soare- 
la sfecla de

este întîrziafă
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Recent a fost trimisă la Roma, 
unde urmează să fie deschisă, o 
expoziție cuprinzînd 42 de machete 
de afișe realizate în ultimii ani de 
artiști din țara noastră. Expoziția 
organizată sub
tului romîn pentru 
rale cu străinătatea 
ției Italia-Romînia, 
din afișe ilustrînd

auspiciile Institu- 
relațiile cultu- 
și ale Asocia- 
este alcătuită 
lupta pentru

pace a poporului nostru, avîntul 
constructiv din țara noastră, dez
voltarea vieții noastre culturale. 
După Roma expoziția urmează să 
fie deschisă la Milano și în alte 
orașe ale Italiei.

★

Institutul de căi ferate 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
București anunță că in ziua de 
31 martie a.c. ora 8, în localul 
din Bulevardul 1 Mai Nr. 108, 
va avea loc sesiunea științifică 
a studenților.

Sesiunea se va desfășura în 
cele 5 secții și anume :

1. Mecanică și matematici.
2. Construcții și rezistență.
3. Exploatare 

transporturilor j
4. Material 

logie.
5. Fizică și
Cei interesați sînt rugați a lua 

parte la desfășurarea acestei se
siuni științifice.

• și economia 
feroviare.
rulant și tehno-

electrotehnică.

Scenă din filmul „Un cîntec din caval"

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală venind din Franța de
legația romînă condusă de Mihai 
Suder, ministrul Construcțiilor, In
dustriei Materialelor de Construc
ție și Industriei Lemnului, care a 
vizitat „Salonul Internațional al 
Construcției și Echipamentului", 
deschis la Paris între 12 și 23 
martie a.c.

In cursul vizitei sale, tov. Mihai 
Suder a avut întrevederi cu mini
strul Construcțiilor din Franța, 
Pierre Sudrean, și cu alte perso
nalități franceze.

Delegația romînă a vizitat nu
meroase uzine, Întreprinderi impor
tante și șantiere 
riziană și din 
Franței.

din regiunea pa- 
alte regiuni ale

(Agerpres)

delegațieiPlecarea 
economice franceze

Ministerul Afacerilor 
al Franței. Delegația 

a dus tratative în urma 
în cadrul

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația economică 
franceză condusă de di. Jean De- 
ciry, din 
Externe 
franceză
cărora s-a încheiat, 
acordului în vigoare, Protocolul 
privind schimburile de mărfuri 
pe anul 1959 între Franța și R.P. 
Romînă.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de N. Anghel, secretar general în 
Ministerul Comerțului, precum și 
de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului.

Au fost de față reprezentanți 
ai Legației Franței la București.

(Agerpres)

Acum aproape doi ani Comite
tul regional U.T.M. Ploești a luat 
inițiativa creării unui ansamblu 
artistic care să contribuie la dez
voltarea activității cultural-artis- 
tice în rîndul tineretului, la selec
ționarea și educarea celor mai ta- 
lentați tineri artiști amatori. Acea
stă inițiativă a fost primită cu 
mult entuziasm de către tinerii 
din regiune și din orașul Ploești, 
numeroși dintre ei au răspuns che
mării lansate și s-au prezentat 
pentru a activa în cadrul ansam
blului. In felul acesta s-au putut 
organiza cîteva formații : un cor, 
o echipă de dansuri populare, o 
echipă de teatru, o orchestră de 
mandoline și una de muzicuțe. 
Gît timp avîntul celor aproape o 
sută de tineri artiști amatori a 
fost susținut de preocuparea co
mitetului regional U.T.M. și a co
mitetului orășenesc U.T.M., în ciu
da unor greutăți existente, activi
tatea de creare a ansamblului a 
progresat. S-au procurat o seamă 
de costume și încălțăminte de re
petiție pentru echipa de dansuri, 
un număr de muzicuțe, mandoline 
ți banjouri, s-au obținut săli la acum un an ruginesc, banjourile 
Palatul Gulturii și în alte locuri, 
pentru repetiții. Unele formații 
ale viitorului ansamblu au prins 
chiar să apară în lumina rampei 
și au cucerit dragostea spectato
rilor. Așa s-a întîmplat de pildă 
cu echipa de dansuri care a pre
zentat cu ocazia unei manifestări 
a A.R.L.U.S.-tilui un program de 
dansuri populare rusești, care s-a 
bucurat de succes, un alt program 
de cîntece, dansuri și recitări a 
plăcut de asemenea foarte mult ti
nerilor de la Rafinăria 1 din Plo
ești ș.a.m.d.

In tot acest timp greutățile 
care se iveau în cale erau depă
șite cu îndrăzneală și lucrurile 
mergeau din ce în ce mai bine și 
probabil că s-ar fi ajuns pînă la 
înființarea unui ansamblu com
plect, bine închegat dacă la un 
moment dat n-ar fi început să 
scadă entuziasmul tovarășilor de 
la comitetele regional și orășenesc 
U.T.M. înainte, dacă, de pildă, 
formația de dansuri nu avea sală 
liberă pentru repetiții la Palatul 
Culturii, tovarășii care răspundeau 
de problema ansamblului la comi
tetul regional sau orășenesc 
U.T.M. se făceau luntre și punte 
și obțineau o sală la Palatul 
Pionierilor sau în altă parte. De 
la un moment dat însă, în loc să 
se zbată pentru a obține cu orice 
preț ceea ce era necesar, acești 
tovarăși au început să dea din 
umeri, să ofteze, să îndemne tine-

n-ar fi cazul să se 
ansam- 

Tovarășii de la comitetul

se dezacordează, tricourile și te- 
nișii pentru repetițiile echipei de 
dansuri se prăfuiesc de-ți vine să 
le plîngi de milă. Ar fi o dovadă 
de operativitate din partea comi
tetului regional dacă n-ar mai sta 
atît pe gînduri și ar întocmi pla
nul despre care deocamdată nu
mai se vorbește, ar recruta tinerii, 
și ar începe organizarea ansam
blului și repetițiile, deocamdată cu 
mijloacele care există și apoi ob- 
ținînd noi și noi înlesniri. Comi
tetul regional trebuie să ceară cu 
mai multă energie sprijinul secției 
culturale a Sfatului popular oră
șenesc Ploești, a direcției Palatu
lui Gulturii și Gasei de creație re
gionale, obținînd astfel săli pen
tru repetiții, instructori etc. și cînd 
va avea de acum unele rezultate 
ale formațiilor artistice, va putea 
îndrăzni ți mai mult, va cere aju
torul conducerilor unor întreprin
deri, care pot face multe pentru 
înzestrarea ansamblului cu cele 
necesare desfășurării unei rodnice 
activități. In nici un caz nu este 
de admis tărăgănarea la nesfîrșit 
a acestei probleme. Comitetul re
gional U.T.M. Ploești are prilejul 
și datoria să întîmpine Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru pace și prietenie de la 
Viena și cu reorganizarea acestui 
ansamblu artistic al tineretului.

B. DUMITRESCU

întreprinderii de prefabricate „Progresul" 
în fabricație elemente de planșee economice

Colectivul de muncă al 
din Capitală a introdus 
care duc la scăderea prețului de vînzare a metrului pătrat de plan- 
seu. în lunile ianuarie și februarie s-au vîndut planșee economice 
întreprinderilor cu 48 lei m.p. față de 67 lei cît era în anul trecut. 
în fotografie : muncitorul Gheorghe Stefănăriu dirijează aranjarea 

în stive a fîșiilor de planșeu cu găuri rotunde.
Foto: AGERPRES

Spartachiada de iarnă a tineretului

Finalele pe țară la haltere
P1TEȘT1 (de la trimisul nostru 

special).
întrecerile finale ale halte

rofililor din cadrul celei de a pa
tra ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului au început în orașul 
Pitești. La startul probelor s-au 
prezentat aproape 70 de tineri 
muncitori reprezentanți a> celor 16 
regiuni ale țării precum și repre 
zentanții orașului București.

întrecerea tinerilor halterofili a 
trezit mult interas în rîndul publi
cului piteștean. Chiar din prima 
zi a competiției un număr mare 
de spectatori a ținut să fie prezent 
la întreceri. După deschiderea fes
tivă, concursul a început prin dis
putarea probei rezervate haltero
fililor categoriei pînă la 55 kg. E- 
voluția tinerilor campioni regio
nali la această probă a fost carac
terizată printr o pregătire tehnică 
corespunzătoare, susținută de o 
remarcabilă putere de luptă. Ea a 
demonstrat și de această dată ro
lul important al acestei mari com
petiții de masă în pregătirea și des
coperirea elementelor talentate în 
această ramură sportivă.

Trebuie remarcat că majoritatea 
tinerilor finaliști au făcut numai 
cu cîteva luni în urmă prima cu 
noștință cu sportul halterelor.

Prima probă (55 kg.) s-a des
fășurat sub semnul dîrzeniei, ele
ment specific de altfel competițiilor 
de masă. Titlul de campion a re
venit tînăruluj losif Sorescu, re
giunea Stalin. In cea de a doua

a zilei a(65 kg.) disputa t 
antrenantă fiind sol

probă 
fost la fel da 
dată cu victoria reprezentantul-a' 
orașului București — tînărul ma
trițe" Ion Lugoșan. El a cucerit 
titlul de campion al Spartachiadei 
la această probă reușind să ridice 
în ultima încercare 95 kg.

Se cuvine a fi remarcat un fapt 
deosebit de îmbucurător : finaliștii 
s-au pregătit intens în timpul ră
mas de la cucerirea titlului de cam 
pion regional pînă la actuala con
fruntare pe țară. Eforturile lor au 
fost încununate de succes. Aproape 
toți au. reușit să depășească cu 5 
și chiar 10 kg. rezultatele obținute 
cu prilejul etapei regionale.

Presa belgiană 
despre stiLueseie 

sportivilor romîni
După campionatele internațio

nale de tenis de masă ale Belgiei 
de la Bruxelles ziarele belgiene aw 
publicat comentarii elogioase la 
adresa tinerilor jucători romîni. 
Iată ce scrie ziarul „Les Sports" 
din Bruxelles :

„Romînii au ciștigat Cupa inter- 
țări la cea de-a 8-a ediție a campio
natelor internaționale ale Belgiei. 
Marele învingător al zilei, Radu 
Negulescu, posedă un joc complet, 
el are talent și poate merge depărta 
pentru că este încă junior. Radu 
Negulescu, în meciul cu Sun Pak 
(Coreea de sud), a făcut ravagii cu 
loviturile sale de „revers" iar sal
turile acrobatice in apărare au fosl 
uluitoare".

Azi pe terenurile de fotbal
din Capitală 
urmărească

Amatorii de fotbal 
vor avea prilejul să 
astăzi pe stadionul „23 August" 
în campionatul categoriei A un 
cuplaj deosebit de interesant în 
cadrul căruia vor evolua cele 4 
echipe bucureștene. In cel mai 
interesant meci al acestei etape, 
cu începere de la ora 16,15 echi
pa C.C.A. va întîlni formația Ra
pid. In deschidere de la ora 14,30 
echipa Dinamo București, frunta
șa clasamentului, va primi repli-

ca echipei Progresul care în jo
cul de duminică de la Cluj s-a 
dovedit în revenire de formă. Re
priza a doua a mediului CC.A.- 
Rapid va fi transmisă de'stațiile 
de radio în jurul orei 17,15 pe 
programul I.

In țară au loc următo? 
jocuri : Petrolul Ploești--^' 
Roșu Orașul Stalin; 
mișoara-U.T. Arad;
stanța-Jiul Petro?' • 
Bacău-Știința Clu ,



S-a semnat comunicatul 
comun privind 

colaborarea culturală 
și tehnico-științifică 

dintre U.R.S.S. 
și Marea Britanie

O declarație 
a agenției TASS

N.S. Hrușciov: Uniunea Sovietică, oamenii sovietici 
au fost întotdeauna și sînt pentru unitatea Germaniei

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS la 28 martie a fost sem
nat la Moscova la Comitetul de 
Stat pentru relații culturale cu 
ță.rile străine comunicatul comun 
cu privire la colaborarea cultu
rală și tehnico-științifică între U- 
niunea Sovietică și Marea Brita-

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 martie, 
ziarele din Moscova au publicat 
cuvîntarea rostită la 7 martie la 
Leipzig de Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu prilejul celei de-a 
lX-a Conferințe a muncitorilor pe 
întreaga Germanie.

Conducătorul guvernului sovietic, 
care sosise la începutul lunii mar
tie la Tîrgul de la Leipzig, a fost 
invitat oficial la această conferință 
de către comitatul ei permanent.

Comitetul permanent l-a solici
tat pe N. S. Hrușciov să ia cuvin- 
tul la conferință în fața muncitori
lor șj a activiștilor sindicali din 
cele două state germane și să răs
pundă la unele întrebări referitoare 
la rezolvarea pașnică a problemei 
germane.

După o scurtă trecere în revistă 
a relațiilor care s-au statornicit în
tră Uniunea Sovietică și lumea ca
pitalistă de la Revoluția din Oc
tombrie, N. S. Hrușciov a vorbit 
despre situația internațională ac 
tuală.

Bazîndu-ne pe analiza marxist- 
leninistă a situației actuale, a de
clarat N. S. Hrușciov, considerăm 
că în prezent războiul nu este ine
vitabil. Și aceasta, a adăugat vor
bitorul, se întîmplă nu pentru că 
imperialiștii ar fi devenit mai 
deștepți sau mai buni, ci pentru că 
sint mai slabi, pentru că acum la
gărul păcii a devenit mai puternic 
ca oricînd.

Am putea folosi următoarea com
parație, a spus N. S. Hrușciov : 
imperialiștii ar vrea să distrugă 
țările socialiste ca un lup flămînd 
care ar vrea să sfîșie un leu. Din 
pacate însă, stomacul îi este mic. 
iar dinții tociți și uzați.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
forța clasei muncitoare din în
treaga Iunie constă în coeziune, în 
organizare, în solidaritatea prole
tara internațională.

MIȘCAREA MUNCITOREASCA 
1NTERNAȚ1OANALA, a declarat 
N. S- Hrușciov, SE BIZUIE A- 
CUM PE O MARE FORȚA REA
LA CARE CRESTE SI SE ÎNTĂ
REȘTE — PUTERNICUL LAGAR 
AL ȚARILOR SOCIALISTE IN 
CARE PUTEREA APARȚINE 
CLASEI MUNCITOARE, PO
PORULUI MUNCITOR.

Sîntem convinși, a spus 
N. S. Hrușciov, că dacă im
perialiștii vor dezlănțui un 
război împotriva țărilor socialiste, 
acesta se va termina eu pieirea 
capitalismului. Tn lupta împotri
va forțelor care promovează po
litica „războiului rece“, a cursei 
înarmărilor, a continuat el, țări
le socialiste se bizuie pe marea 
lor forță morală și pe o importantă 
forță materială.

Știm, a spus N. S. Hrușciov, 
că imperialismul ține prea puțin 
seama de principiile morale, el 
recunoaște dreptul celui mai pu
ternic. De aceea el ne silește să 
ne sprijinim nu numai pe dreptul 
moral, dar să și întărim dreptul 
prin forță. O ASEMENEA FOR
ȚA EXISTA ASTAZI, ESTE PU
TERNICUL LAGAR SOCIALIST, 
a declarat N. S. Hrușciov în a- 
plauzele furtunoase și îndelunga
te ale celor de față.

N. S. Hrușciov a arătat că si
tuația internațională și internă a 
Uniunii Sovietice și a tuturor ță
rilor socialiste este bună și so
lidă.

Uniunea Sovietică — Țara so
cialismului victorios — și cele
lalte țări socialiste, pășesc tot 
mereu înainte în dezvoltarea lor.

In continuare N. S. Hrușciov 
a spus : „Soarele, ridicindu-se la 
zenit, pătrunde cu razele sale în 
toate colțurile globului pămîntesc. 
Tot așa și comunismul, ale că
rui zori s-au ivit în Țara Sovie
tică. se înalță acum spre zenit 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste merg cu încredere pe 
calea construirii socialismului și 
a comunismului.

Va cădea vălul de pe ochi, 
chiar orbii vor putea să vadă,

unei atmosfere de încredere între 
cele două părți.

In decurs de 50 de ani, a con
tinuat N. S. Hrușciov, țările noa
stre au dus de două ori războaie 
sîngeroase una împotriva celei
lalte. Astăzi, între poporul sovie
tic și oamenii muncii din R. D. 
Germană s-au statornicit relații 
de prietenie și frăție.

UNIUNEA SOVIETICA, OAME
NII SOVIETICI, a spus N. S. 
Hrușciov, AU FOST ÎNTOT
DEAUNA SI SÎNT PENTRU 
UNITATEA GERMANIEI. Pe vre
muri, cercurile guvernamentale 
ale puterilor occidentale țipau că 
Gurmania trebuie să fie dezmem
brată și acțiunile lor separatiste 
sînt cele care au dus la dezbinarea 
țării voastre. Dar guvernul, nostru, 
Stalin, au apărat cu fermitate și 
consecvență ideea unității ger
mane. Noi ne situăm și azi cu 
fermitate pe această poziție...

N. S. Hrușciov a subliniat că 
problema reunificării Germaniei 
trebuie abordată în primul rînd de 
pe poziții de clasă. Cine exprimă 
interesele clasei muncitoare nici 
nu poate admite ideea că în urma 
reunificării Germaniei muncitorii și 
țăranii din Republica Democrată 
Germană, care au creat un stat 
muncitoresc țărănesc* și care con
struiesc cu succes socialismul, ar 
putea să-și piardă toate cuceririle 
și să accepte să trăiască ca și în 
trecut în condițiile robiei capita
liste.

Dacă am fi de acord cu reunifi- 
carea German:ei pe o bază capi
talistă, a spus N. S. Hrușciov, noi, 
muncitorii, ne-am face de ocară în 
ochii generațiilor viitoare. Acum, 
cînd lumea capitalistă propune 
reunificarea Germaniei pe soco
teala Republicii Democrate Ger
mane, pentru a îngusta astfel fron
tul socialismului, putem oare ac
cepta aceasta?

Noi ne-am -născut și trăim nu 
pentru a ceda în fața capitalismu
lui, a spus N. S. Hrușciov. TRE
BUIE SA URMAM CU FERMI
TATE PRINCIPIILE INTERNA
ȚIONALISMULUI PROLETAR.

N. S. Hrușciov a arătat că în 
prezent ar fi nerealistă o «unifi
care a Germaniei bazată pe lichi
darea . rînduielilor capitaliste și 
instaurarea puterii clasei munci
toare în Germania occidentală. 
Dar, a adăugat el, ar fi și mai 
nerealist să se nutrească iluzia că 
ar putea fi lichidate cucerjrile so
cialiste și puterea muncitorilor ș. 
țăranilor in R. D. Germană.

N. S. Hrușciov a relevat că în 
prezent reprezentanții lumii nur- 
gheze, erijîndu-se in rolul de luptă
tori pentru democrație, pledează 
pentru alegeri generale pe int-ea- 
ga Germanie- Formulînd această 
lozincă demagogică, a spus N. S. 
Hrușciov, ei uită că s-au mai com
promis odată într-o chestiune ase
mănătoare. N. S. Htușciov a a- 
mintit de acordul de la Geneva cu 
privire la organizarea alegerilor 
în Vietnam. La Geneva, a spus 
el, s-a realizat un acord în c-> 
privește organizarea alegerilor ge
nerale în Vietnam dună o perioadă 
de doi ani- Cei doi ani au trecut 
însă demult, iar alegerile tot nu 
au avut loc, deoarece imperialiștii 
știu că, dacă ar avea loc alegeri, 
întregul popor vietnamez s-ar 
grupa sub steagul guvernului 
muncitorilor și țăranilor.

N. S. Hrușciov a adăugat că 
S.U.A. au depus mai multe efor
turi dccît oricine pentru a înmie- 
dica alegerile libere în Vietnam. 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
UNIUNEA SOVIETICA SE PRO 
NUNȚA PENTRU REUNIFICA
REA GERMANIEI SI CA PO
PORUL GERMAN VĂ FI REUNI 
FICÂT. Aceasta, a spus el, este 
doar o chestiune de timo.

Totodată, a declarat N. S- Hruș
ciov, este, firește, foarte important 
pe ce bază se va face reunificarea. 
De aceea nu vă grăbiți, nu vă suflă 
vîntul în față, chibzuiți neapărat 
totul.

In prezent, a spus N. S. Hruș
ciov, este necesar să se semneze un 
Tratat de pace cu cele două state 
germane existente de fapt, ceea ce

va constitui un pas important spre 
reunificarea Germaniei.

N. S. Hrușciov a amintit că gu
vernul sovietic a propus încheierea 
unui Tratat de pace cu Repuolica 
Democrată Germană și cu Repu
blica Federală Germană. Acum, a 
declarat el, așteptăm răspunsul. 
Din punctul nostru de vedere ar 1' 
mai bine să se semneze tratatul 
cu cele două state germane exis
tente, dar, dacă aceasta nu se va 
întîmplă, va trebui să semnăm 
Tratatul de pace cu R. D. Gir 
mană.

Semnarea Tratatului de pace cu 
Republica Democrată Germană va 
avea o mare importanță pozitivă. 
Poporul german va căpăta mult 
așteptatul tratat de pace- Dacă 
guvernul Republicii Federale Ger
mane nu va voi să semneze tra
tatul de pace, se va complica si
tuația din R F.G.

Ar fi bine și dacă s-ar putea 
crea o confederație a celor două 
state germane încă de pe acum, a 
arătat N. S. Hrușciov. Capitaliștii 
se tem, însă, de o confederație. 
Domnii capitaliști, a spus N. S. 
Hrușciov, vor, după cum se vede, 
ca noi — Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste — să-i aju
tăm să lichideze Republica Demo
crată Germană. Nu, domnilor, a 
declarat N. S. Hrușciov, nu wă 
vom ajuta în această treabă mur
dară, sîntem întrutotul de partea 
clasei muncitoare din Germama.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov s-a ocupat în mod deosebit de 
problema frontierelor. Istoria ne 
învață, a spus el, că nu conferin
țele sînt acelea care modifică fron
tierele statelor și că, prin urmare, 
actualele frontiere ale Germaniei 
pot fi modificate numai ca urmare 
a unui război. In prezent însă, si
tuația este de așa natură îneît atît 
o parte cît și cealaltă sînt sufi
cient de rezonabile pentru a nu 
comite acțiuni militare în scopul 
modificării frontierelor. Trebuie 
deci, a spus N. S. Hrușeiov, ca 
frontierele să fie recunoscute așa 
cum se prezintă acum. N. S. Hruș
ciov a remarcat că problema fron
tierelor este o problemă delicată nu 
numai pentru germani. Aceaslă 
problemă este foarte acută pentru 
multe state capitaliste.

N. S. Hrușciov a arătat de ase
menea că odată cu victoria revo
luției socialiste într-o serie de țări, 
problema frontierelor capătă alt 
caracter și nu mai este atît de a- 
cută ca in capitalism.

Totuși, această problemă există 
și in țările socialiste. Considerăm 
insă, a adăugat N. S. Hrușciov, că 
pentru noi, comuniștii, problema 
frontierelor nu este o problemă 
principală și că intre țările socia
liste nu pot exista conflicte din 
cauza ei.

Intre țările suverane din lagărul 
socialist, a spus în continuale 
N. S. Hrușciov, se desfășoară o 
largă colab<aare în toate domeniile 
vieții economice, social-politice și 
cuiturale. Dacă vorbim de viitor, a 
spus el, cred că, după toate pro
babilitățile, țările socialiste se vor 
dezvolta pe linia intăririi sistemu
lui mondial unic al economiei so
cialiste. Barierele economice care 
despărțeau țările noastre în capi
talism vo' cădea una după alta. 
Se va intăr* baza economică co
mună a socialismului mondial care 
va face ca, in cele din urmă, pro
blema frontierelor să fie lipsită de 
obiect.

Problema frontierelor, în accep
țiunea ei actuală va înceta treptat 
să existe, a spus N. S. Hrușciov 
Nici un stat socialist suveran nu 
poate să se închidă în frontierele 
sale și să se bizuie doar pe for
țele sale, pe avuțiile sale-

Totodată N. S. Hrușciov a ară
tat că, în perioada de după răz 
boi, diriguitorii marilor state im
perialiste afirmă deseori că țările 
nu ar trebui să se preocupe de 
suveranitatea lor națională. Ma
rile puteri imperialiste sînt intere 
sate în lichidarea independenței 
naționale a țărilor, pentru a avea 
mînă liberă în scopul înrobirii 
economice și politice a popoarelor 
acestor țări care, datorită regle-

mentării problemelor de frontieră 
și vamale, au o anumită posibili
tate de a-și apăra interesele.

Nu este greu sâ ne convingem, 
a continuat N. S. Hrușciov, că di
riguitorii și ideologii imperialiști, 
cerind restrîngerea suveranității 
naționale și slăbirea barierelor va 
male ale altor țări, duc de fapt o 
politică 'îndreptată spre subordo
narea acestor țări intereselor ma
rilor monopoluri imperialiste. In 
aceste condiții, întărirea suverani
tății naționale a țărilor are un ca
racter progresist, contribuind la 
consolidarea independehței națio
nale a popoarelor.

Noi, comuniștii, a subliniat 
N. S. Hrușciov, credem cu tărie in 
caracterul realist al planurilor 
noastre și ne dăm seama in mod 
clar în ce direcție trebuie să se 
dezvolte relațiile dintre popoarele 
lumii.

N. S. Hrușciov l-a felicitat la 
conferință pe Walter Ulbricht pen
tru fermitatea cu care apără inte
resele clasei muncitoare, interesele 
întregului popor german- El a re
marcat că n-ar fi rău, ba ar fi 
chiar foarte bine, dacă Otto Gro- 
tewohl s-ar afla în fruntea unui 
guvern al întregului stat German. 
Dacă însă poporul din Germania 
occidentală nu este încă gata pen
tru aceasta, a spus el, nu trebuie 
să se manifeste grabă, să existe 
deocamdată două state. Cele două 
state trebuie să desfășoare o în
trecere pașnică.

IN ÎNTRECEREA PAȘNICA CU 
CAPITALISMUL, a declarat N. S. 
Hrușciov, PRIN SUCCESELE 
NOASTRE IN OPERA DE CON
STRUIRE A SOCIALISMULUI, 
VOM EXERCITA O INRIURIRE 
ASUPRA MINȚILOR SI INIMI
LOR MUNCITORILOR, ALE OA
MENILOR MUNCII DIN ÎNTREA
GA LUME. In viitorul apropiat noi 
vom depăși în ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor țările 
capitaliste cele mai bogate și pu- 

. ternice, vom reduce și mai mult 
ziua de muncă, vom obține noi 
succese în dezvoltarea științei și 
culturii. Și atunci, toți oamenii din 
țările capitaliste se vor convinge 
și mai mult de avantajele orîndui- 
rii socialiste și vor decide ei înșiși 
dacă trebuie să mai tolereze în ță
rile lor rînduielile capitaliste.

IN PREZENT, SARCINA CEA 
MAI IMPORTANTA PENTRU NOI 
TOȚI, a declarat N. S. Hrușciov, 
ESTE MENȚINEREA PĂCII. For
țele păcii nu numai că nu sînt mai 
slabe decît forțele războiului, dar 
chiar le depășesc într-o oarecare 
măsură. In întreaga lume, forțele 
păcii sporesc pe zi ce trece și, fără 
doar și poate, că viitorul le apar
ține. IN LUPTA PENTRU PACE, 
ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI AU 
DEOSEBITA IMPORTANȚA MEN
ȚINEREA SI ÎNTĂRIREA UNI
TĂȚII SI COEZIUNII CLASEI 
MUNCITOARE DIN ÎNTREAGA 
LUME.

(Sublinierile aparțin redacției).

me.
In comunicat se subliniază că 

cele două părți și-au exprimat 
convingerea că schimbul continuu 
de reprezentanți ai științei și 
culturii celor două țări va duce 
la lărgirea înțelegerii reciproce și 
prieteniei dintre popoarele sovie
tic și englez.

S-a hotărît ca următoarea în- 
tîlnire în vederea realizării unei 
înțelegeri asupra programului de 
schimburi pe anii 1960-1961 să 
aibă loc la Londra în cursul a- 
cestui an.

La comunicat se anexează pro
gramul de schimburi între 
U.R.S.S. și Anglia în domeniul 
culturii, învățămîntului, științei, 
și tehnicii pe anul 1959 și pe pri
mul trimestru al anului 1960.

Plenara C. C. 
al Federației 
Tineretului 

Comunist din Italia
ROMA 28 (Agerpres). — La 

Roma a avut loc plenara Comi
tetului Central al Federației Tine
retului Comunist din Italia. 
(F.T.C.I.). Plenara a discutat ra
portul prezentat de Renzo Trivelli, 
secretarul general al F.T.C.I., cu 
privire la situația tineretului și la 
mișcările de tineret din Italia.

Raportorul a relevat că în pre
zent pentru tineretul italian este 
caracteristică dezvoltarea spiritu
lui de luptă și a conștiinței de 
clasă, unitatea de acțiune a diferi
telor organizații de tineret în lupta 
pentru pace, împotriva monopolu
rilor.

Trivelli a declarat că în scopul 
mobilizării întregului tineret la 
lupta împotriva guvernului de 
dreapta, F.T.C.I. propune o „Cartă 
a tineretului", care conține o plat
formă comună de luptă împotriva 
programului reacționar al guvernu
lui. „Carta" arată tineretului ita
lian calea politicii de pace, a luptei 
împotriva construirii poligoanelor 
pentru lansarea proiectilelor tele
ghidate, pentru promovarea de că
tre Italia a unei politici active de 
slăbire a încordării internaționale.

Pe marginea raportului lui Tri
velli au avut loc ample dezbateri 
în cursul cărora în numele condu
cerii P. C. Italian a luat cuvîntul 
Gian Carlo Pajetta, membru al 
secretariatului partidului.

Plenara a ascultat și a discutat 
pe larg raportul lui Menichini, 
membru al secretariatului F.T.C.I., 
cu privire la pregătirea tineretului 
comunist în vederea Festivalului 
de la Viena.

Comitetul Central a aprobat o 
rezoluție în care declară că tinerii 
comuniști din Italia sînt solidari cu 
lupta tineretului spaniol și a între
gului popor spaniol împotriva ju
gului fascist.

MOSCOVA 28 (Agerpres. — A- 
genția TASS transmite declarația 
cu privire la conferința de presă a 
generalului De Gaulle din 25 
martie : Unele păreri exprimate de 
președintele Franței, se spune în de
clarație, dovedesc o atitudine rea
listă față de unele probleme pri
vind situația din Europa și găsesc 
înțelegere în Uniunea Sovietică. 
Din păcate însă o mare parte a 
declarației făcute de președinte la 
conferința de presă constituie doar 
o încercare de a justifica orienta
rea agresivă a puterilor care au 
rolul conducător în N.A.T-O.

După cum relatează presa fran
ceză, declarația președintelui Fran
ței a stîrnit mirare în rîndurile 
corespondenților prezenți la con
ferința de presă.

Opinia publică sovietică și oa
menii politici de stat din Uniunea 
Sovietică au fost mai mult decît 
mirați de o anumită parte a de
clarațiilor lui De Gaulle. Oricare ar 
fi considerentele după care s-a 
călăuzit De Gaulle cînd a făcut 
asemenea declarații, ele nu repre
zintă altceva decît o încercare de 
a se da apă la moară acelora care 
ar dori să învenineze atmosfera in
ternațională în momentul în care 
situația evoluează în direcția tra
tativelor între Apus și Răsărit și 
popoarele așteaptă ca, în sfîrșit, să 
se pună capăt „războiului rece" și 
să se creeze condiții pentru o pace 
îndelungată și trainică.

De Gaulle a vorbit despre „o 
criză în legătură cu Berlinul pro
vocată de Rusia Sovietică", care, 
chipurile, ar fi „adus întreaga lu
me într-o stare de mare neliniște".

Dar despre ce „criză" poate fi 
vorba — subliniază declarația 
TASS — cînd unicul țel al propu
nerilor sovietice în legătură cu 
Berlinul constă tocmai în a înlă
tura sursa de neliniște și încordare 
permanentă din centrul Europei. 
Uniunea Sovietică propune ca a- 
ceasta să se realizeze pe baza unei 
înțelegeri între toate părțile inte
resate, ținîndu-se seama de inte
resele lor legitime și în conformi
tate cu interesele naționale ale 
germanilor înșiși.

Probabil însă — continuă decla
rația TASS — că pe dl. De 
Gaulle, judecind după declarația 
sa, nu-1 interesează realizarea unor 
hotărîri de comun acord în proble
ma Berlinului. El preferă să folo
sească formule militare. „Dacă pu
terile occidentale ar constata că 
accesul spre Berlin este barat — 
se spune în declarația președinte
lui — atunci trupele sovietice ar 
avea de-a face cu cele occidentale".

Oamenii sovietici au mai avut 
prilejul să audă declarații de acest 
fel din partea unor politicieni și 
militari occidentali de rang mai 
mic sau mai mare. Uniunea Sovie
tică a dat un răspuns clar și lip
sit de echivoc la aceste amenințări 
nesăbuite și este de presupus că 
președintele Franței are cunoștință 
de aceasta. Uniunea Sovietică, 
dacă va fi silită va da o 
ripostă nimicitoare oricăror în
cercări de agresiune împotriva tru
pelor noastre sau oricărui atentat 
la suveranitatea R. D. Germane. 
Politica Uniunii Sovietice nu ur
mărește însă ca lucrurile să ajungă

Acțiunea banditească a unor trădători 
de patrie din Tibet

PEKIN 28 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: Guvernul lo
cal și vîrfurile reacționare din 
Tibet, încălcînd voința poporului 
tibetan, trădînd patria, în cîrdă- 
șie cu imperialismul, au strîns 
laolaltă elemente banditești rebele 
și în noaptea de 19 martie au 
dezlănțuit un atac armat împo
triva garnizoanei din Lhasa a Ar
matei populare de eliberare. Pri

mind ordinul de lichidare a re
beliunii, unitățile eroicei noastre 
Armate populare de eliberare a- 
flate în Tibet au zdrobit defini
tiv la 22 martie pe rebeli.

In orașul Lhasa în prezent tru
pele noastre, cu sprijinul diferi
telor pături patriotice ale popu
lației civile și clerului din Tibet, 
continuă operațiunile de curățire 
de eilemente rebele în alte regiuni 
din Tibet.

Ordinul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze

vor distinge ce este alb și ce este 
negru. TOATE POPOARELE SE 
VOR CONVINGE CA SPRE 
PROGRESUL ÎNTREGII OME
NIRI, SPRE O VIAȚA MAI 
BUNA EXISTA O SINGURA 
CALE — CALEA SPRE COMU
NISM".

Problema germană, a declarat 
N. S. Hrușciov, este veriga prin
cipală a problemei războiului și 
păcii, unul din izvoarele princi
pale de fricțiuni și confiate in
ternaționale. lată dece, a spus 
el. NOI CĂUTĂM ȘI VOM CAU- 
IA CU PERSEVERENȚA SA 
OBȚINEM NORMALIZAREA SI
TUAȚIEI IN GERMANIA. In 
condițiile actuale, soluția cea 
mai rezonabilă, a adăugat N. S. 
Hrușciov, ar fi semnarea unui 
tratat de pace cu cele două re
publici germane. Încheierea tra
tatului ne pace, a spus N. S. 
Hrușciov, nexchimbînd nimic din 

\ce s-a făurit după război și 
’Jind situația creată tn cen- 

•y. ar constitui un pas 
normalizarea situ- 
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REVANȘARDUL : Să se aprindă odată 1
Desen .- ȘT. COCIOABA

PEKIN 28 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : La 28 mar
tie a fost dat publicității următo
rul ordin al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, 
semnat de premierul Ciu En-lai:

Cea mai mare parte a guvernu
lui local și Vîrfurile reacționare 
din Tibet, intrînd în cîrdășie cu 
imperialismul și strîngînd lao
laltă elemente banditești rebele, 
au provocat o rebeliune, au adus 
prejudicii poporului, l-au răpit pe 
Dalai-Lama, au nesocotit acordul, 
cuprinzînd 17 articole, privitor la 
măsurile pentru eliberarea pașni
că a Tibetului și în noaptea de 
19 martie au organizat un atac 
pe scară largă al trupelor tibe
tane locale și al rebelilor împo
triva garnizoanei din Lhasa a 
Armatei populare de eliberare.

Astfel de acte de trădare a pa
triei și de subminare a unități! 
țării sînt cu totul incompatibile 
cu legile statului. In scopul apă
rării unității țării și a unității 
naționale, Consiliul de Stat a o- 
bligat unitățile Armatei populare 
de eliberare chineze din distric
tul militar al Tibetului să lichi
deze definitiv rebeliunea și a ho
tărît ca, cu începere de la 28 
martie, să fie dizolvat guvernul 
local al Tibetului, iar funcțiile lui 
să fie preluate de Comitetul de 
pregătire pentru constituirea Re
giunii Autonome Tibetane.

Pentru perioada în care preșe
dintele Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Au
tonome Tibetane. Dalai-Lama 
Dînd Țzen-diațo, este răpit și se 
află în mîinile rebelilor, locțiitor 
al președintelui acestui comitet

este numit vicepreședintele Co
mitetului de pregătire pentru con
stituirea Regiunii Autonome Ti
betane, Pancen-Ertni Ciughigan- 
țan. Pabal Cijolenamdji, membru 
al Comitetului permanent al Co
mitetului de pregătire pentru 
constituirea Regiunii Autonome 
Tibetane, este numit vicepreședin
te al Comitetului de pregătire. 
Ngabu-Ngavan Djigmi, membru 
al Comitetului permanent și se
cretar general al Comitetului de 
pregătire, este numit vicepreșe
dinte și secretar general al Co
mitetului de pregătire.

Ordinul dispune ca trădătorii de 
patrie în număr de 18, să fie în
lăturați din posturile lor de mem
bri ai Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Au
tonome Tibetane și din toate cele
lalte posturi pe care le dețineau și 
să fie pedepsiți fiecare în confor
mitate cu legile statului. Totodată 
16 persoane vor fi numite membre 
ale Comitetului de pregătire pentru 
constituirea Regiunii Autonome 
Tibetane.

Este de sperat — se spune în 
ordin — că Comitetul de pregă
tire pentru constituirea Regiunii 
Autonome Tibetane va conduce în 
treaga populație a Tibetului, clerici 
și laici, unind-o în cadrul unor 
eforturi comune pentru a ajuta 
Armata populară de eliberare în 
lichidarea rapidă a rebaliunii, în 
întărirea apărării naționale, în 
apărarea intereselor populației de 
toate naționalitățile, în instaurarea 
ordinei publice și în lupta pentru 
construirea unui nou Tibet demo
crat și socialist.

Mîndru Katz 
și David Ohanesian 

aplaudați peste hotare
BERLIN 28 Corespondentul A- 

gerpres transmite: In turneul pe 
care l-a întreprins în R. D. Ger
mană, ' pianistul romîn Mîndru 
Katz a repurtat un deosebit suc
ces. Concertele sale au fost mult 
apreciate la Erfurt, Dresda, Mag
deburg și Berlin. Pianistul romîn 
a făcut imprimări la radiodifuziu
nea din R. D. Germană împreună 
cu orchestra radiodifuziunii.

Mîndru Katz a părăsit R. D. 
Germană înapoindu-se în patrie.

★

BAKU 28 (Agerpres) TASS 
transmite : La 27 martie, la Baku 
a avut loc ultimul spectacol al 
Iui David Ohanesian, solist al 
Teatrului de Operă și Balet din 
București, laureat al Premiului de 
Stat, care întreprinde un turneu 
prin Transcaucazia. Cîntărețul ro
mîn a interpretat de două ori pe 
scena Teatrului de operă din A- 
zerbaidjan rolul lui Rigoletto din 
opera cu același nume de Verdi.

David Ohanesian este un vechi 
cunoscut al nostru, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS 
Niazi, dirijorul principal al teatru
lui. El se produce pentru a doua 
oară în capitala Azerbaidjanului. 
Locuitorii din Baku au îndrăgit pe 
acest cîntăreț care posedă o voce 
frumoasă și bogată. El a cucerit pe 
ascultători nu numai prin măies
tria de cîntăreț, ci și printr-un ta
lent dramatic pregnant. Chipul lui 
Rigoletto creat de el va rămîne 
timp îndelungat întipărit în me
moria noastră.

Zilele acestea, cîntărețul romîn 
pleacă la Erevan — capitala Ar
meniei.

Feroviarii greviști 
din Mexic au obținut 

prima victorie
MEXICO 28 (Agerpres). — La 

27 martie ziarul „Ultimas Noti 
cias" a publicat o declarație a di
rectorului general al căilor ferate 
de stat din Mexic, Veniamin Men
des, în care se arată că adminis
trația „Căilor Ferate Naționale" 
va mări începînd de la 16 martie 
salariile muncitorilor de la această 
administrație cu 16,6 la sută.

Greva la celelalte trei căi ferate 
— Calea ferata a Pacificului, ca
lea ferată mexicană și calea ferata 
„Compania Terminal de Vera 
Crus" continua.

la conflicte, ci să întărească pacea 
și să obțină destinderea încordării 
internaționale.

Președintele De Gaulle dă asi
gurări : „Noi nu vom recurge la 
nici un fel de măsuri care ar 
putea periclita viitorul pașnic al 
poporului german". Dar atunci de 
ce nu este sprijinită propunerea 
privitoare la încheierea neîntirziată 
a Tratatului de pace cu Germania 
și normalizarea situației din Ber
lin ?

Pe cît se vede, actuala poziție a 
președintelui Franței convine în
tru totul anumitor forțe ațit în 
Franța cît și dincolo de hotarele ei,, 
forțe care ar dori să folosească 
numele generalului De Gaulle pen
tru aspirațiile agresive pe care 
le nutresc.

Este straniu, continuă declarația 
TASS, să vedem astăzi Franța co- 
chetînd cu Germania militaristă — 
Franța care s-a aflat aproape cinci 
ani sub cizma cotropitorilor ger
mani și care, numai cu piețul 
unor uriașe eforturi și jertfe din 
partea poporului francez și a aba- 
ților lui din cadrul coaliției anti
hitleriste, și în primul rînd a Uniu
nii Sovietice și eroicului său popor, 
a putut să-și redobîndească liber
tatea și independența. Dar aci-m, 
generalul De Gaulle, care numai 
ca urmare a înfrîngerii Germa
niei hitler.ste a putut să se în
toarcă din Anglia în patrie, u>tă 
după cît -ie vede, învățămintele tre
cutului și • începe să cocheteze eu 
aceiași militariști germani care 
încă nu de mult mărșăluiau pe cal- 
darîmul minunatei capitale a Fran
ței.

Poate că la Paris unii se mîn-i 
gîie cu iluzia că intrînd în cîrdășie 
cu Adenauer, puterile occidentale 
vor putea scăpa de primejdia pe 
care o reprezintă revanșarzii ger
mani și vor putea „canaliza" ten
dințele lor agresive spre Răsărit. 
Totuși, militariștii germani nu pot 
să nu știe ce i-ar aștepta în cazul 
unei noi încercări de a porni spre. 
Răsărit. Uniunea Sovietică, toate 
țările socialiste, reprezintă o forță 
uriașă, de neînvins, forță de care 
își vor sparge capetele nu numai 
militariștii germani ci de aseme
nea toți acei care ar intenționa să 
li se alăture într-o agresiune.

Raportul de forțe existent nu 
se va modifica esențial nici chiar 
dacă d-lui Adenauer i se va ală
tura generalul De Gaulle.

Agenția TASS subliniază în 
continuare că nu se poate trece 
cu vederea declarația lui De Gaulle 
în problema creării în Europa a 
unei zone de armament limitate. 
După părerea lui, crearea acestei 
zone nu ar asigura securitatea 
Franței, dacă această zonă nu se 
va întinde pînă la... Urali. Acea
sta înseamnă într-adevăr o mare 
întindere 1

Poziția Uniunii Sovietice în ce 
privește propunerea de creare a 
unei zone de armamente limitate 
este cunoscută. Noi, și nu numai 
noi, dar și mulți oameni din Oc
cident ne pronunțăm pentru o ast
fel de zonă, ca și pentru alte pro
puneri a căror înfăptuire poate 
contribui la încetarea cursei înar
mărilor și la destinderea încordă
rii internaționale. Dar cînd în Oc
cident se vorbește despre unele 
zone „pînă la Ural" acest lucru 
nu poate să nu ne pună în gar
dă. Asemenea declarații amintesc 
foarte mult de lozincile agresive 
ale hitleriștilor și ale aliaților 
lor. Dacă actualii conducători 
ai puterilor occidentale vor să 
contribuie într-adevăr la asigura
rea coexistenței pașnice și la 
întărirea înțelegerii reciproce, 
atunci ei ar trebui să evite fo
losirea unor asemenea formule 
care dau naștere unor asocieri ne
plăcute și pot duce doar la agra
varea încordării și la învecinarea 
relațiilor între state.

In declarația sa președintele 
De Gaulle a considerat din nou 
necesar să dea asigurări cu pri
vire la atașamentul Franței față 
de blocul Atlantic care, potrivit 
cuvintelor sale, „există numai da
torită participării Franței la el". 
Președintele a subliniat de aseme
nea pe toate căile sentimentele 
sale cordiale față de cancelarul 
vest-german Adenauer și a decla
rat că politica Iui Adenauer „co
respunde" cu politica Franței. El

s-a referit totodată și la sprijinul 
acordat acestei politici di- guver
nul italian al Iui Segni.

Toate acestea amintesc loarte 
mult trecutul — acea perioadă în 
care unii erau pasionați de crea
rea a tot felul de „axe" de genul 
„axei Berlin-Roma" sau „Berlin- 
Roma-Tokio". Este îndoielnic că ar 
fi rezonabil să încerci din nou să 
reînvii în Europa aceste umbre ale 
cadavrelor politice înjghebînd 
vreo „axă" Bonn-Paris sau Bonn- 
Paris-Roma.

Este greu să înlături impresia 
— continuă agenția TASS — că 
îndărătul acestor declarații ale 
președintelui Franței se ascunde 2 
oarecare presiune exercitată asupra 
Franței din partea Bonnului.

Nu se poate de asemenea trece 
cu vederea declarațiile președinte
lui De Gaulle în care acesta s-a 
dedat la o serie de atacuri împo
triva Republicii Democrate Ger
mane. Guvernul francez, a decla
rat el, nu intenționează să „recu
noască" R. D. Germană ca stat 
independent. în cuvintele sale ră
sună amenințarea că dacă va fi 
încheiat Tratatul de pace cu R.D. 
Germană, iar R.F. Germană nu va 
semna acest tratat, atunci Franța 
și celelalte state occidentale care 
au luptat împotriva Germaniei 
hitleriste nu vor fi de acord cu 
un asemenea tratat de pace.

Dacă puterile occidentale nu vor 
accepta încheierea unui Tratat de 
pace cu Germania și tratatul va fi 
semnat numai cu Republica De
mocrată Germană, atunci — sub
liniază Declarația TASS — con
ducătorii Franței ca și ai celor
lalte puteri occidentale vor trebui 
să țină seama de situația care va 
decurge din semnarea Tratatului 
de pace cu R.D. Germană. Ar fi 
mult mai rațional și mai folositor 
dacă conducătorii puterilor occiden
tale în loc să înfierbînte atmosfe
ra ar căuta posibilități în vederea 
concilierii divergențelor și pentru 
soluționarea pe calea tratativelor 
a problemelor internaționale ne
reglementate, lucru pentru care 
s-a pronunțat Uniunea Sovietică.

In legătură cu aceasta, în Uni
unea Sovietică este salutat consim- 
țămîntul guvernului francez, expri
mat de președintele De Gaulle, de 
a participa la tratativele miniștri
lor Afacerilor Externe și la întîl- 
nirea șefilor guvernelor statelor 
din Răsărit și Apus.

In cercurile conducătoare din 
Uniunea Sovietică s-a atras de 
asemenea atenția și asupra altor 
declarații ale președintelui De 
Gaulle la conferința de presă din 
25 martie, care au un caracter po
zitiv și pot contribui la asigura
rea păcii și soluționarea proble
melor litigioase prin mijloace paș
nice.

Președintele Franței a fost de 
părere ca unificarea Germaniei să 
fie înfăptuită în condiții care „nu 
vor periclita actualele frontiere din 
vest, est, nord și sud". Aceasta 
este o atitudine justă, realistă, față 
de soluționarea problemei, deși, 
poate, ea nu va fi pe placul unora 
de la Bonn.

Președintele De Gaulle a fost de 
asemenea de părere ca „cele două 
părți ale Germaniei să dezvolte 
legături între ele în toate dome
niile practice". Gu acest lucru nu 
se poate să nu fi de acord.

Președintele De Gaulle a vorbit 
în declarația sa de asemenea des
pre sentimentele de prietenie rea
lă, tradiționale, ale poporului fran
cez față de popoarele Uniunii So
vietice. In cercurile conducătoare 
din U.R.S.S. este salutată această 
declarație a președintelui și se 
exprimă speranța că din partea 
franceză vor fi luate măsuri con
crete spre întărirea și dezvoltarea 
acestei prietenii, consolidată prin 
sîngele vărsat în lupta comună a 
popoarelor noastre împotriva mili
tarismului german.

In ce privește Uniunea Sovie
tică, ea a fost întotdeauna pentru 
prietenie cu Franța, cu poporul ei 
iubitor de libertate, al cărui geniu 
creator a adus o contribuție de 
neprețuit la istoria dezvoltării ci
vilizației. In țara noastră există 
convingerea fermă că prietenia 
strînsă dintre Uniunea Sovietică 
și Franța ar putea constitui una 
din pietrele unghiulare ale edifi
ciului păcii trainice în Europa.
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MOSCOVA. — La 28 martie a 
plecat din Moscova, îndreptîndu se 
spre Paris, via Praga, pe bordul 
unui avion „Tu-104“ secretarul ge
neral al O.N.U. D. Hammarskjoeld, 
care a întreprins o călătorie de trei 
zile la Moscova.

înaintea decolării, D. Hammar
skjoeld a declarat ziariștilor so
vietici și străini adunați pe aero
portul Vnukovo următoarele : Sînt 
foarte mulțumit că am avut ocazia 
să întreprind această călătorie. Vi
zita mea la Moscova a fost foarte 
folositoare .

MOSCOVA. — La 27 martie a 
sosit la Moscova, la invitația Co
mitetului organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S., o delegație a Asocia
ției tinerilor quakeri din Anglia. 
Delegația va rămîne în Uniunea 
Sovietică două săptămîni, va face 
o călătorie la Leningrad și Kiev 
unde va putea cunoaște condițiile 
de trai, de nluncă, de studiu și 
odihnă ale tineretului sovietic.

MOSCOVA. — La 28 martie a 
avut loc plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., 
ales la cel de-al XlI-lea Congres 
al sindicatelor din U.R.S.S.

Plenara a ales Prezidiul C.C.S 
din U.R.S.S din care fac parte 21 
de persoane. Președinte al Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S S. a fost ales Viktor Grișin, 
secretari ai C.C.S din U.R.S.S. — 
Bulgakov, Musahanov, Nikolaeva, 
Prohorov, Soloviov, Șevcenko.

BUDAPESTA. —- In cursul di
mineții de sîmbătă s-a deschis în 
sala Muzeului Ernst din Budapesta 
expoziția pictorului Alexandru Ciu-

curencu, artist emerit al R- P. Ro
mine, laureat al premiului de stat 
și al graficianului Paul Erdos.

MOSCOVA. — La 27 martie, 
Ministerul Culturii al U.R.S.S. și 
Uniunea artiștilor plastici sovietici 
au oferit o recepție cu prilejul în
chiderii Expoziției de artă plastică 
a țărilor socialiste.

La recepție au luat parte artiști 
plastici din țările participante la 
expoziție, artiști plastici din Mos
cova și reprezentanți ai vieții pu
blice.

BOSTON. — După 32 de ani de 
la executarea lui Sacco și Vanzetti, 
dosarul celor doi martiri va fi din 
nou examinat de către o comisie 
a justiției din statul Massachusetts 
la 2 aprilie 1959.

Arestați în mod samavolnic la 
5 mai 1920 sub învinuirea de a fi 
participat la o crimă, cei doi mun
citori italieni, emigrați în S.U.A, 
au fost condamnați la moarte fără 
nici o dovadă de vinovăție. împo
triva acestei arbitrare samavolni
cii, o puternică mișcare de protest 
a zguduit întreaga lume-

DJAKARTA. — La 28 martie 
președintele Sukarno l-a primit pe 
N. P. Firiubin, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie ți 
cordialitate. La 27 martie Suban- 
drio, ministrul Afacerilor Externe 
al Indoneziei, a organizat în cin
stea lui N. P. Firiubin un prînz 
la care au participat membri ai 
guvernului, precum și B. M. Vol
kov, ambasadorul U.R.S.S. în In
donezia.

STAS 3452 52.


