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și confortabile!
Nouă, proîectanților, Plenara 

C.C. al P.M.R. din decembrie 
1959 ne pune în față sarcina 
elaborării unor proiecte ieftine 
de bună calitate Și în termen cit 
mai scurt. Respectind aceste 
două condiții proiectele noastre 
trebuie să contribuie direct la 
ieftinirea prețului de cost _ al 
construcțiilor, reducînd continuu 
prin soluții cit mai economicoase, 
costul de deviz al lucrărilor de 
construcții.

Cu cîtăva vreme în urmă elabo« 
rarea proiectelor nu era totdeau
na precedată de un riguros 
calcul economic și nici elemen
tului funcțional nu i se dădea 
importanța cuvenită, mulți pro
iectanți înclinînd spre monumen
tal și patos exagerat, de 
multe ori după un gust dis
cutabil. In urma Plenarei C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958 și 
a îndrumărilor date de Comite
tul regional de partid, proiec*  
fanții din regiunea noastră s.au 
străduit să întocmească proiec
te economicoase, fără a se pier
de din vedere elementul util, 
realizînd arhitectură solidă și 
modernă, fără excese de orna
mentație, care se încadrează în 
tnediul arhitectonic existent.

Ei s-au străduit și se strădu
iesc în continuare ca la elabo
rarea proiectelor să~ găsească 
soluții tehnice care să ducă la 
reducerea permanentă a prețului 
de cost pe apartament.

La blocurile construite în 
cvartalul din str. Dozsa, înce
pute în anul 1957, costul unul 
apartament era de 65.000 lei- 
Tînărul arhitect Popescu Lucian, 
proiectantul clădirii prin re- 
studierea soluției constructive, 
prin reducerea spațiului de cir^ 
culație, ajungînd chiar la mă
rirea suprafeței locuibile, mă4 
rind și numărul de apartamente 
pe bloc a realizat în cursul anu
lui 1958, apartamente la un 
preț de cost de 43.000 let. In 
urma Plenarei C.C. al P.M.R, 
din noiembrie 1958, același pro*
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iectant, restiudiind încă odată 
posibilitățile, a realizat un bloc 
pe strada Grigorescu cu apar
tamente la un preț de cost de 
36.500 lei prin. gruparea mai 
judicioasă a apartamentelor și 
a instalațiilor, prin reducerea 
spațiilor auxiliare, prin folo*  
sirea zidăriilor minime.

Tînăra arhitect Popescu So
fia, ieșită de curînd din facub 
tate, a reușit să proiecteze în 
bune condițiuni un bloc de lo
cuințe cu 4 etaje înglobînd 24 
apartamente și cu magazine la 
parter. Incadrîndu-se în norme
le de proiectare, în acest bloc 
suprafața medie la un aparta*  
ment cu 2 camere a fost mă
rită la 30-31 m. p. față de sar
cina de proiectare unde supra
fața medie locuibilă la un apar
tament cu 2 camere era de 28 
m. p. Printr-o grupare mat 
bună a încăperilor, afară de su
prafața locuibilă mărită, s-a rea
lizat o orientare bună a camere
lor de locuit și s-au realizat 
cămări de alimente de 1,20 m. 
p. cu ventilație directă.

Nu odată partidul a arătat că 
trebuie construite locuințe nu 
numai ieftine dar și confortabi- 
le. A fost o vreme însă cînd ti
nerii noștri proiectanți au înțeles 
în mod unilateral aceste indica*  
ții. In goana de a reduce cu 
orice chip prețul de cost al con
strucțiilor, unii proiectanți au 
propus diferite soluții în detri
mentul confortului viitorilor Io- 
catari. Să dau cîteva exemple. 
Blocul din strada Edison proiec
tat de De6 Francisc, spre exem*  
piu, a fost prevăzut fără pivniță 
în care eventual s-ar fi putut In
stala uscătoria șl spălătoria de

umil
___________ 4.000 

lei. Locatarii sînt puși în situa
ția să spele și să usuce rufele 
în băi, care face ca apartament 
tele să se deterioreze. Blocurile 
din strada Bolyai și Piața Sta
lin din Tg. Mureș 
Damian Mircea au 
fața redusă la 2,5 
nele apartamente 
aceste dimensiuni,
3,5 m. cum ar fi indicat. La *-  
ceste blocuri nu este rezolvată 
nici problema evacuării gunoaie-*  
lor.

Trebuie spus de Ia bun început 
că un asemenea procedeu de re
ducere a prețului de cost al 
apartamentelor este cu totul 
dăunător șj contravine indicații
lor date de partid. Din păcate, 
orientîndu-se greșit conducerea 
institutului nostru a acceptat și 
asemenea proiecte, „economicoa
se" doar în aparență. împotriva 
unor asemenea ,,soluții*  de re*

rufe. Tn acest fel costul 
apartament s-a redus cu

proiectate de 
băi cu supra- 
m. iar la u- 

chiar sub 
în loc de

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de agitație de la 
hala nouă a Combinatului $ 
siderurgic Reșița a improvl- 5 
zat un cîntec pentru două | 
dintre muncitoarele fruntașe • 
ale secției : frezoarele Elena 
Luțu și Elena Banc, utemiste.
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În întîmpinarea aniversării
lui V. I. Lenin

A 90-« aniversare a nașterii 
lui V. I. Lenin prilejuiește în 
întreaga țară numeroase ma
nifestări la care iau parte cu 
interes oamenii muncii de la 
orașe și sate.

La cele 7 cămine culturale din 
raza orașului Constanța a avut 
loc în cursul lunii martie un 
ciclu de seri literare în cadrul 
cărora s-au făcui lecturi din vo
lumul „Povestiri despre Lenin", 
în prezent, sub auspiciile filia*  
lei regionale S.R.S.C., se des- 
șoară la sate un ciclu de confe
rințe pe temele „Viața și opera 
marelui Lenin", „Epoca marilor 
realizări ale leninismului" și 
„A 90-a aniversare a lui V. I. 
Lenin", audiate pină acum de 
mii de colectiviști, mecanizatori 
din S.M.T, și muncitori 
G.A.S,

din

ora-
cen-
Mo-

★
La cinematografele din 

șele regiunii Ploești și din 
trele muncitorești Băicoi,
reni și Boldești se prezintă ci
cluri de filme în cadrul cărora 
rulează filmele „Povestiri des
pre Lenin", „Omul cu arma,

„Paginile trecutului", „Vladimir ’ 
llici Lenin" și altele.

★
La Casa de cultură a tinere

tului „Vasile Tudose" din Pi4 
tești, tov. Mctei Ștefan, prim- 
secretar al comitetului regional 
de partid, a conferențiat despre 
„Epoca noastră, epoca marilor 
victorii ale leninismului".

Manifestări consacrate aniver
sării au mai avut loc în raioa
nele Drăgănești-Olt, Curtea de 
Argeș, Vedea, Horezu etc.

★
în sala căminului întreprinde

rii de hîrtie și celuloză „Steaua 
Roșie" din Bacău a avut loc o 
seară literară în cadrul căreia 
s-au citit fragmente din operele 
literare care evocă chipul și ac
tivitatea revoluționară a marelui 
Lenin.

în codrul turneului său prin 
țară, organizat în cinstea celei 
de-a 90 a aniversări a lui Lenin, 
colectivul Teatrului Armatei din 
Capitală a prezentat în conti
nuare spectacole cu piesa „In 
numele revoluției" de M. Șa- 
trov, în orașele Iași și Bîrlad.

(Agerpres)

Sîmbătă 2 aprilie I960"

i

Cercul de radioamatori al Casei de cultură a studenților din lași în plină activitate.
Foto : P. POPESCU
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Victor Tulbure

Izvorul voinței lor
de neînfrînt...

Corespondentă specială din Moscova 
pentru „Scînteia tineretului"

Vineri s-a încheiat c*l  de-al 
IV-lea Festival republican al 
elevilor șj studenților din școlile 
și institutele de artă, organizat 
de Ministerul Invățămîntului și 

i Culturii.
La sfârșitul celor șapte zile 

I de întrecere, aproximativ 250 de 
' studenți și elevi, care au obți« 
i nut cele mai bune rezultate, au 

fost distinși cu diplome de onoa
re și premii. Printre aceștia se 
află colectivul studenților de la 
Institutul de artă teatrală șî ci
nematografică „T. L. Caragiale*  
din București, care a prezentat 
dramatizarea ..Poemul lui, 
toi 
tii

:n-

gyărgy Istvan" din Tg. Mureș, 
care au interpretat piesa „Vul
pea și strugurii*  de Figueiredo, 
cei ai Conservatorului „Gh. Di. 
ma“ din Cluj, pentru concertul 
simfonic dat la Ateneul R. P. 
Romîne, studenții clasei de ope- 
ră a profesorului Jean Rînzescu 
de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu* 4 — București, co
lectivele de elevi ai școlilor de 
coregrafie din București și Cluj,

Seara, în sala Teatrului C.C.S., 
a avut loc spectacolul de închi
dere a celui de-al IV-lea Festi
val republican al elevilor și stu
denților din școlile și institutele 
de artă.

Prima parte a spectacolului a 
cuprins muzică simfonică, balet, 
muzică instrumentală șj vocală, 
reprezentînd selecțiuni din pro
gramele festivalului. In cea de-a 
doua parte, studenții Institutului 
de artă teatrală șl cinematogra
fică „I. L. Caragiale**-București  
au interpretat „Poemul lui Oc
tombrie*  de V. Maiakovski, spec
tacol pregătit în cinstea celei 
de-a 90-a aniversări a nașterii 
lui V. I. Lenin.

Spectatorii au aplaudat cu 
multă căldură realizările merito
rii ale tinerelor talente artistice.

(Agerpres)

Tînârul ajustor Gheorghe Cioroa- 
bă secretarul organizației U.T.M. 
din secția sculerie a Atelierelor 
„Grivița Roșie", este un exemplu 
pentru tinerii din secție. Mun
cind cu hărnicie, organizindu-și 
bine locul de munca, el depă
șește lunar norma cu 10-15 la 

sută.

Foto : S. NICULESCU
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In timpul pauzei, strungarul State Nlcolae șl frezorul Mircea
Smedoiu, de |a Uzinele „Timpuri Noi* din Capitală, cercetează 

noutățile apărute la standul de cărți.

CINTEC
Pe eind soarele apuse
Nu știu care umbrâ-mi spuse : 
„De prisos iți este ciotul I 
Geaba mai umbrești pâmintul. 
Geaba mai umbrești pâmintul I

Amurgită-i vremea rimei - 
Altceva să-i dai mulțimii— 
Iambii tăi coboare rampa 
Și mai bine stinge lampa I 
Și mai bine stinge lampa l“.

Vai 1 Văzui cum iși desfiră 
CorzHe mihnita lira.
Iar eu - inimă amară
M-am tot dus și dus prin țară-, 
M-am tot dus și dus prin țară-.

Si la eecsul ciociriiei 
îmi spun meșterii cimpiei: 
Nalt cit să ne-ajungâ briul. 
Versul tău ne crește griul. 
Gntâ-ne sâ crească griul—

Un moment de mare frum usețe
Oamenii trecuțî ceva mal de mult prin 

înflăcăratele vaduri ale tinereții, își amin
tesc cu nostalgie de ziua cînd s-au luat de 
mînă cu iubitele și s-au înfățișat celor ce 
oficiau unul din cele mai solemne dintre 
acte, căsătoria. Am avut atunci un senti
ment înalt și profund, de întemeietori, sau 
de temerari hotărîți să ia împreună în 
piept, vînturile lumii și să le biruie îm
preună...

O spun, că multora ni s-a părut întreg pă- 
mîntul mai frumos în ziua aceea, iar dacă 
acest eveniment s-a petrecut într-o primă
vară, ne-am putut asemăna cu berzele și 
cu rîndunelele, și unele și altele vrednice 
întemeietoare de cuiburi... Intr-o astfel de 
zi, ni se părea că toți oamenii surîd, ară- 
tîndu-și o arzătoare bucurie lăuntrică, stîr- 
nită de trecerea perechii îndrăgostite, către 
consemnarea și consfințirea unei frumoase 
și firești uniri...

Zilele trecute am întîlnit pe stradă o Pe
reche atunci căsătorită, și am regretat că 
vișinii încă nu înfloriseră, și am regretat că 
încă nu se deschiseseră cheutorile zărilor 
de Miazăzi, să fie deasupra tinerilor numai 
flori, numai cintare și numai bunavestire 
de păsări în drum spre cuiburi... Fără voie 
aproape m-am plecat spre coșul unei flo- 
rărese și luînd două buchete de flori al
bastre, le-am dat noilor gospodari, în nu
mele primăverii și în numele inimii mele 
potopite de nostalgia anilor de demult... 
Ea, s-a înroșit de bucurie luînd florile, în 
timp ce el, îmi mulțumea cu respect, înroșit 
la față poate mai tare decît ea. Aș fi vrut 
să le pot spune un cuvînt neasemuit de 
adînc, un cuvînt care să cuprindă toată 
profunzimea vieții, dar și luminos ca o 
cupolă de moscheie, sau ca zarea la ră
săritul soarelui. Parcă auzeam glasul so
lemn al oficiatorulul, rostind cuvintele din

de Euiebiu Cornilor

Stind de vorbă cu cei 4 os
tași sovietici. A. Ziganșin, F. Po- 
pluvski, 1. Fedotov și A. Kriu- 
cikovski, întorși la Moscova după 
peripeții uluitoare pe ocean, le 
încearcă o puternică emoție. în
țelegi deplin de ce oamenii din 
întreaga lume sint entuziasmați 
in fața faptei de eroism 
întîlnit a acestor tineri, 
care cel mai vîrstnic are 
de ani.

Abia acum, cînd s-a 
schema mișcărilor cidoonelor 
care au tirit șalupa, a devenit 
clar la ce încercări supraome
nești a supus oceanul înfuriat 
pe cei patru eroi.

Așa, de pildă 11 18 ianuarie 
viteza violului a depășit 120 km 
pe ori și temperatura aerului a 
coborît pină la —1(P. Asupra 
micului vas se năpusteau rafalele 
uraganului. In astfel de cazuri 
naufragiazi chiar și vase cu un 
amplasament de 12.000—15.000 
tone. Valurile ajungeau la în
ălțimea de 15 m. iar lungimea 
lor era uneori de peste o jumă
tate de kilometru. Presiunea lor 
asupra șalupei era în astfel de 
cazuri de citeva suie de chintale 
la metru pătrat. Presa, radio-ul 
și televizunea au transmis in 
întreaga lume știri despre felul 
cum a decurs deriva.

Cei 4 eroi, veniți la Moscova, 
au reamintii faptele. Vorbeau 
despre de cu modestie, ca și 
cînd nu s-ar fi întîmplat nimic 
deosebii. Furtuna a bîntuit în 
fiecare zi, cu zăpadă și ploaie. 
Soldații recepționau din eter cu
vinte străine, dar ei nu puteau 
să se facă auziți de nimeni, de
oarece foarte curînd postul lor 
de radioemisie s-a defectat. Va
lurile le-au stins și focurile de 
semnalizare. Combustibilul se 
terminase. La o săptămînă după 
începerea derivei, ostașii se hră
neau numai o dată la fiecare

nemai- 
dintre 

abia 21

anolizat

un

cartea legii, șl arătînd că patria socialistă 
se înzestrează cu o nouă familie I Am tă
cut, mai emoționat decît ei, și am stat lo
cului, mult, aducîndu-mi aminte de 
drum tocmai în Orientul Extrem.

...Stăm în pridvorul unei pagode, admi- 
rînd statuile de aur, și țin minte cum, deo
dată, am simțit boare de parfum, mai 
suavă ca un suspin al vîntului și îmbietoa
re ca farmecul. îndată am aflat că vraja 
aceea o răspîndea o floare rară care în
florește o singură dată în toată dăinuirea 
ei. Aș fi vrut s-o văd, însă ne aștepta jos,

Ancheta noastră: 
„Oficierea căsătoriei"

caravana nerâbdâtoare, gata sâ 
spre un lanț depârtat al Hyma- 
plecat, și mult timp mi-a stăruit 
ființa, farmecul florii cu înflorire 
mult am regretat și mult regret și

în drum, 
ne ducă 
laei. Am 
în toată 
unică, și 
astăzi, că n-am avut timp să mă plec asu
pra ei și poate să-i ating petalele, cu un 
sărut mai ușor și mai moale ca aripile de 
fluture...

Am văzut după aceea - aproape pe 
globul pămîntesc flori unice prin armonia 
culorilor și prin dulceața parfumului, însă 
gîndu>l meu a rămas la floarea legendară, 
care așteaptă ani îndelungi, care înfruntă 
furtunile, roțile carelor, boturile animalelor, 
stîncile In prăvălite, labele fiarelor; In-

tot

tr-un cuvînt, gînduî mi-a rămas la floarea 
legendară care își închină toate eforturile 
tocmai din străfundul rădăcinilor, pentru 
pentru a-și putea arăta soarelui șl ochilor 
omenești, tipsia pura a florilor.

Cred că asemănarea actului căsătoriei 
cu această înflorire, e cea mai potrivită, și 
așa se face că mi-am adus aminte de ea, 
după ce am închinat perechei amintite 
buchețelele de flori albastre.

Rîndurile de față le dedic acelei perechi, 
și tuturor tinerilor noștri care se iau as
tăzi de mînă în numele iubirii, și se înfăți
șează spre consemnarea și consfințirea 
unirii lor.

Actul căsătoriei, prin frumusețea Iul, este 
înălțător.

Chiar dacă e| ar întilni-o după aceea pe 
Ileana Cosînzeana, și ea pe Făt Frumos, 
chiar dacă i-ar aștepta care încărcate nu
mai cu fericire, nici cînd emoția pură din
ții nu se va redeștepta I

Acestea le gindeam, după ce perechea 
cea tînără s-a pierdut în mulțime, spre 
noul cămin, care doream să le fie așternut 
cu un covor moale ca mușchiul de pădure, 
iar tavanele să amintească bolta văzduhu
lui sau a cedrilor Libanului, dintr-un stră
vechi poem de dragoste...

Și acum, scriind aceste rinduri, ca răs
puns la ancheta „Scînteii tineretului**,  în
trezăresc prin vraja nostalgiei, vadul înflă
cărat a| tinereții, întrezăresc pagoda din 
Extremul Orient, printre ale cărei statui de 
aur își răspîndea farmecul, floarea cu în
florire unică. Ori cite energii s-ar munci 
în adîncul rădăcinilor, înflorirea îi rămîne 
unică, și de aceea se numără prin minu
nile și monumentele Firii.

Căsătoria, e unul din monumentele fru
moase, monument ridicat iubirii, societății 
omenești șl valurilor fremătătoare ale vieții.

bucăți 
Puterile 

incit 
mai 
stă-

î?i 
car*

două zile. Cind li s au terminat 
alimentele și-au tăiat în 
cizmele și le-au fiert, 
le slăbiseră atît de mult, 
băieții aproape că nu se 
puteau ține pe picioare și 
teau tot timpul culcați.

Cu voce slabă ei cîntau, 
povesteau unul altuia despre
țile citite, își aminteau de to
varășii lor. Aveau mare grijă 
unul de celălalt și se purtau așa 
cum se cuvine s-o facă oame
nii sovietici. în aceste zile de 
cumpănă, prietenia lor a devenit 
încă și mai strinsă și mai trai
nică.

Cunoscutul cercetător francez 
Allain Bombard a demonstrat că 
naufragiații mor nu atit din 
cauza foamei, cit mai ales din 
frica față de mare, de obicei 
după 13 zile. Dar niște flăcăi 
simpli, obișnuiți, s-au aflat in 
derivi 49 de zile, lucru nemaiîn- 
tilnit in istorie. Ei au avut tăria 
si aștearnă pe hîrtie o însem
nare despre cele petrecute pe 
care au închis-o într-o sticlă că
reia i au dat drumul în ocean. 
Faptul s a petrecut la 4 februa
rie.

Abia la 7 martie ei au fost 
descoperiți la 1.600 de mile de
părtare de țărm de către un 
avion american de pe portavio
nul „Kearsarge" care făcea ser
viciul de patrulare in Oceanul 
Pacific.

întîmplâtor, în aceeași zi, la 
7 martie, cînd portavionul a- 
merican ia salvat pe cei 4 sol
dați sovietici, la multe mii de 
mile depărtare de aceștia, în 
Marea Timor din Oceanul In
dian, vasul purtător de mine 
australian „Coonkmatch" a luat

IURI BEREJNOI

(Continuare în pag. 4-a)

Fetițele din grădinița de eopîl a G.A.C. „9 Mal", din comuna 
Dragalina, raionul Călărași, sint numai ochi și urechi : educa

toarea le învață cum să îmbrace păpușa.

Foto : AGERPRES
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Clasa muncitoare

cuceritoare a adevăratei
independențe de stat

In ce lucrare se găsesc urmă
toarele aprecieri despre războiul 
de eliberare națională din care 
extragem fragmentul de mai jos ?

„Prietenia noastră a fost ci
mentată prin sîngele vărsat în 
comun de fiii celor două popoare, 
alături de fiii marelui popor rus 
în războiul de eliberare națio
nală din 1877—1878, în care ar
mata romînă, alături de armata 
rusă, împreună cu patrioții bul
gari, a luptat pentru sfărîmarea

jugului otoman, pentru indepen
dența Romîniei și Bulgariei.

După zdrobirea jugului oto
man popoarele noastre au avut 
de înfruntat împilarea și exploa
tarea propriilor asupritori, capi
taliștii și moșierii, rapacitatea șl 
sălbăticia capitalului străin. Cla
sei muncitoare i-a revenit misi
unea istorică de a conduce lupta 
poporului pentru deplina și ade
vărata independență, pentru 
dreptate socială, libertate și o 
viață mai bună".

(30 puncte)

Scenariu despre soarta
unm erou de la 1877

Fragmentul face parte din- 
tr-un scenariu care denunță 
înăsprirea exploatării burghezo- 
rr.oșierești, urmărind destinud 
urmașilor unui luptător în răz
boiul de independență. Gum se

numește scenariul, cine stat au. 
torii lui î

reprezintă 
acest tablou?

„Ochii Ancăi cuprind totul, 
dar privirea i se oprește mai 
stăruitor asupra goarnei. Bucu-> 
ros, Pintea se apropie de lavi
ță și desprinde goarna din pe
rete.

— Vezi ce scrie aici ? îi spu
ne el, apleeîndu-se peste goarnă, 
străduindu-se parcă, pentru in- 
tîia oară, să descifreze inscripția 
săpată în metal.

în încăpere, prin ochiurila 
mărunte ale ferestrei, pătrunde 
lumină puțină. Anca și-a aple
cat capul și ea este peste goar
nă, în timp ce tînărul i-a cu^ 
prins umerii cu brațul .- Silabi
sește rar .-

— „Noi căciularii de la Gri- 
vița, ostașii și ofițerii, dăruisn 
această goarna lui Oprea Doro- 
banțu, care « sunat din ee 
tem, alacuT*.

— Răposatul? uUrebi ÎMlr ■*  
drziU. fain, ixlorândn-ți prad- 
re« plini de odmiroțse spre Pm-

Furtună

Autorul tabloului pe ©are urmează sâ-l identificați a însoțit 
armatele romînești pe cîmpul de luptă, în calitate de „repo'- 
ter cu penel“. Brișcă sa cu coviltir, în care-și avea instalat 
atelierul a străbătut de Ic Corabia un lung itinerar trecind 
prin localități care au intrat în istorie prin bătăliile sin- 
geroase ce au avut loc. Despre opera sa, cu modestia omu
lui de geniu, spunea : „...s-ar putea întimpla să rămină ceva

<ftn opera mea care 
soldatul romîn n-a 
faptul că picta de 
eroismul poporului, 
tabloul acesta : “ , , ____

„Sînt înainte. Au ieșit din cadrul pînzei mele...".
Cine este pictorul, ce înfățișează tabloul de mai sus ?

(10 puncte)

să amintească mai tîrziu lumii întregi că 
crîcnit in fața gloanțelor../*.  De reținut 
predilecție ostașul simplu, întruchipînd 
Unui general care-i reproșa privind 

Nu văd ofițerii**  i-a răspuns spiritual și cu

(25 puncte) (20 puncte)

Prietenia romi no - ruse
Frăția de arme ruso-romină a fost cîntată și de autori 

acestor versuri care înfățișează onorurile primite de un osta 
romîn, rănit ce se întorcea de pe front, de la tovarășii să 
de arme ruși.

Cine este autorul versurilor ? Din ce poezie fac parte ?
S-oprește regimentul, iar bravul colonel 
Se-nchină la drumețul, s-apropie de el.
și-i zice cu blîndețe : „De unde vii, străine ?“
„Vin tocmai de la Plevna", „Cum e acolo „Bine**.
„Dar aste decorații cum, cine ți le-au dat ?“ 
„Chiar domnitorul nostru și-al vostru împărat"
„Dar pentru care fapte ? - „Știu eu ?... Cică drept plată
Că am luat eu steagul redutei... și pe dată
Cu el, străpunși de glonțuri, ne-am prăbușit în șanț...**  
„Dar ang ai, voinice ?“ „Am rang... de Dorobanț I" 
Atuncea colonelul, dind mina cu sergentul, 
Se-ntoarce, dă un ordin... Pe loc tot regimentul 
Se>nșirâ poartă arma, salută cu onor.
Romînul care pleacă trâgind al lui picior.

(10 puncte)

veteranul

Rechizitoriu

0 prietenie

de veacuri

(25 puncte)

Tragicul destin a! unui
veteran

După război, soarta luptători-’ 
lor din războiul de Independență 
este din ce în ce mai grea. Pro
misiunile și onorurile de cir
cumstanță sînt date uitării. 
Fragmentul de mai jos relatează 
revolta unui veteran al războ
iului din 1877 care, răsculat de 
foame la 1907, cade victimă re
presiunii burghezo-moșierești.

extras 
®ine-l

Din ce povestire este 
fragmentul de mai jos? 
semnează?

— „Trăiți domnișorule, 
Furtună, trăgindu-se cu 
un pas înapoi și privind țintă 
în ochii

cuvîntă 
hotărîre

comandantului, bate-

Care este titlul acestui

semnificații

sosit în București doro- 
de pe cîmpul de război, 
eroi, cu care gazetele ra
se laudă atîta. sini, mul- 
guvernului, goi și boi-

autorul ?

(20 puncte)

Frescă s ea epoca

ia adresa
burghezo 
moșierimii

Cine semnează acest aspru 
chizitoriu la adresa claselor do
minante, beneficiare de pe urma 
războiului ? Cum este intitulat 
articolul ?

„Au 
banții 
Acești 
dicale 
țurnită 
navi. Mantalele lor sînt bucăți, 
iar sub manta cămașa pe piele 
și nici cojoc, nici flanelă, nici 
nimic. încălțați sînt tot atit de 
rău, unul c-un papuc ș-o opincă, 
altul c-o bucată de manta înfă
șurată împrejurul piciorului, toți 
într-o stare de plîns...**.

(25 puncte)

Un document

In timp ce pe front, ostașii 
luptă vitejește, in țară, nepâsă- 
toare la suferințele celor săraci, 
autoritățile statului 
moșieresc au înăsprit 
rea, așa cum rezultă 
ceasta scrisoare :

„Fiul meu Ioniță,
în toate scrisorile ce ți le-am 

trimes am scris veseli, iară acum 
îți scrim triști pentru că in ziua 
de două cu reni cu zurba ne-am 
pomenit asupra noastră, cu 
funcționarii comunei și ne-au 
luat căruța și doi boi precum și 
pe tatătău, ba încă Nicolae 
Crivac, ne-a șj bătut... Acuma îți 
spunem de urgent reclamă și tu 
unde va fi de cuviință ca să ne 
mai înlesnim și noi că nu mai 
putem trăi.

Fin am luat și stă necosit. Ur
mează cu reclamația cît de iute 
dacă se

In ce 
această

burghezo- 
exploata*  
din a-

poate".
volum a fost reprodusă 
scrisoare î

contemporan, care realizează 
:re>ra societății r.-astre in ultimele de- 
cer.i: ale veac Iui trecut și prima jumă
tate a veaculu nostru. Recunoașteți au- 
torul și titlul romanului după aceste 
două fragmente;

„Lupii nd alături 
de ostașii Rusiei, vor 
fti fi toîdefii noștri 
să-fi facă datoria. 
Poporul de jos este 
numai nemulțumit 
văzind ci din intîiul 
ceas, întreaga povară 
a războiului este 
pusă doar în spina
re. lui. Ce fac bogă
ții ? Ce dau bogă
ții?-*.

„Este ordinul ca, 
în drum spre Bulga
ria, să defileze, pe 
Podul Mogoșoaiei, 
numai armata care

•re echipamentul 
fără cusur. Este o 
plăcere pentru ochi 
și o mindrie pentru 
suflet să-i vezi pe vî- 
nători cu pene de 
cocoș la pălărie și 
pe soldații de linie 
cu pene de curcan 
la căciulă. Cu veș
minte curate. Cu o- 
pinci noi nouțe. Cu 
ranițe și puști scoase 
ca din cutie. Ca din 
cutie sînt scoși și o~ 
fițerii.

Nu se știe că o 
altă parte a armatei 
• scoasă din oraș

(30 puncte)

*ăajae de sonCKcSoni nefc. ji bc-c-wzc- 
so-ac; c- o» .-tae exr-c p.»r-. '-^penOe-pc 

pet-® s-o. dowde țow o. -u k «-o Kt pd®irit.
Soot celor să'oc’ s-c doveet o f dm ce in te mei greo 
Pmrc de noi jos de'^.-țâ deșt-—uf ol unui veteran
el războiului de «s 1877-73:

Culcat pe-o b«Kâ-intr-o grădină 
Fustie, cocrme, - și suspină 
In vis, și creștetu-i-nălbit 
Străluce nins de luna plină. 
Arar vreun trecător grăbit 
In treacăt dă din cop și cotă 
Lo el, - iși vade apoi de cal. 
Mergind la treburile sale... 
El n-are drumuri, n-are rost 
El n-are nici un adăpost 
Sub larga boltă Înstelată : 
O traistă căpătii, - • zdreanță 
De manta >eche, un toiag - 
Tovarăș vieții de pribeag - 
ți nici un dor, nici o speranță I 
ți cum pe bancă stă culcat 
E parc-un naufragiat 
Pe-o scindură de vas sforimot, 
Zviriit, la voia intimplării. 
De jocul apei inspumat 
Pe-un țărm pustiu, din largul mării...

Numii autorul și titlul poeziei.
(15 puncte)

Vitejia poporului
Vaui die eroii nuvelei pe care 

ornează s< identificați este han- 
gij Stavrache, ere se înrolea
ză vohmtar ta armată, luptă vi- 
tejețtc Ie războiul de Indepen
dență, avaastad pînă la gradul 
de sublocotenent. O scrisoare îl 
vestește pe „neică Stavrache" 
că fratele său ar fi murit in 
luptă.

„Salutare, doomje Stavrache, 
n-avem onoare să vă cunoaștem 
dar venim să îndeplinim rugă, 
mintea unui brav camarad, sub
locotenentul lancu Georgescu, 
voluntar înaintat din grad în 
grad ta timp de cnpaaie, mort 
pe ctaipul de onoare de trei 
gloanțe inamice primite în pin- 
tece. Am stat la căpătiiul lui 
plingind pînă cînd a închis oohii.

Mare păcat că s-a prăpădit așa 
viteaz soldat. Un moment nu a 
arătat lașitate; deși foarte slă
bit de atîta durere și pierdere de 
singe, tot glumea...-.

Despre ce nuvelă este vorba î 
Gine-i autorul ei ?

(20 puncte)

tablou ?

ți-mă, spinzurați-mă, omorîț 
de-acutn înainte, dar drept 
spun că de cînd sînt, multă 
me am îndurat, aspră nevw 
tras, dureri multe am avut, 
grele cumpene am trecut.

★
Și... aveam eu un dar d 

Vodă... o goarnă! Dar 
luat-o preceptoriu zălog... 
tru un rest fle parale. Era g 
na cu care am sunat at; 
cind rămăsesem singur-sinj 
dintre gornișți la șuișul 
redute; îmi curgea sîngele | 
peste ochi, peste nas, peste g 
nă, din locul ist cu semnu 
pe frunte, și eu sunam să 
demne leatul vrăjmaș la di 
sunam de mi s-a dus pot 
pînă la urechea Măriei Sal 
pentru aceia cu poruncă c 
nească mi-a dăruit trurr.bed 
care m-a Împlinit zapciul (1 
ționarul care venea odini, 
să încaseze dările, și ta ca: 
neplată să vîndă avutul da 
nicului — N.R.) și medăliil. 
care mi le-.ți aruncat dum 
voastră la cinstea tălpilor,.,-

(15 puncte

Povestire
phnă de tL

După terminarea 
vitejii ostași, întorși

războii 
la vet

(15 puncte)

pe uliți lăturalnice, 
fiindcă e îmbrăcată 
de mîniuială. Ea 
este alcătuită din 
oamenii gloatei și 
e împestrițată. în de
pozite nu au mai fost 
efecte pentru ei. A 
căpătat, unul, o man
ta sau o bluză gău
rită ; altul, o încăl
țăminte mai rea de
cît aceea cu care ve 
nise de acasă ; altul, 
o gioarsă de căciulă. 
Cei mai mulți au ră
mas cu ițarii pe care 
îi aveau. Săbiile, ba
ionetele, — știrbe și 
ruginite. ” 
cu sfoară în loc de 
curea. In loc de ra 
nițe, traistele țară 
nesti.

Pe uliți lătural
nice sînt abătute, de 
asemenea, convoaiele

Puștile

de rechizîție, eu vi- 
tele spetite, cu oa- 
menii bărboși și col*  
buiți.

Multe 
se știu, 
unii și 
altora.

După 
făcute cu japca, 
crescut dările pentru 
lumea de la sate și 
de la tîrguri. Sînt, 
încă odată, mai mari 
decît fuseseră cu un 
an înainte, iar fisca
lii au primit porun
că să se arate necru
țători. Ca să le plă
tească, își vinde ță
ranul, sau i se vinde, 
plugul. Nu e mahala 
din oraș unde să nu 
duruie toba percep 
torului, care scoate 
meșteșugarului tot 
ce are în casă".

se știu și nu 
Multe simt 

sînt străin»

rechizițiile
au

(25 puncte)

tablou ?acest
puteți spune

O
(25 puncte)

Cîntăret
9

a!
eroismului

lor au fost supuși unei exț 
tari și mai sălbatice, lucru 
care-1 reflectă și povestirea 
care fac parte aceste rîndt 

— „Adică la ce bun să 
domnișorule, cum o duc eu 
aici ? Ia bine o duc... și bî 
nețea și calicia o tîrîi, cum 
rîi și piciorul ist olog... 
decorațiile nu le pun, că nt 
stă frumos pe sumanul 
zdrențuit, măcar pe ele să m 
necinstesc.

Tăcu și pironindu-și ochii 
un tablou, ofta lung și în 
așa ca pentru sine:

He, săracu Butnariu, di 
nezeu să-1 ierte, o fost i 
norocos ca mine... odată cu r 
rirea și el a închis pehii; 
ce bun să întîrzie ca mine 
aicea I...

Și clătinînd din cap a j 
rămase mult cu ochii țintă 
rama de stejar 
cu frunze verzi tabloul așe 
în sala primăriei. Pe el stă sc 
cu litere de aur:

în amintirea viteazului B 
nariu Petre din comuna Cuză 
Mort pentru țară în războ 
de neatirnare

Patria recunoscătoare..."
Știți cine a scris aceste r 

duri ?
Ce titlu are povestirea ?

j‘
care încunt

Poet, prozator dramaturg, 
scoate în timpul războiului de 
Independență ziarul „Vestea**.  
Marele- eveniment nu-i lasă 
lira indiferentă, cîntîndu-1 în- 
tr-o serie de poezii. Numiți 
autorul poeziei și titlu! ei :
Drept în coastă îl izbise 
Dar cu steagul lingă el 
Zăcea-n cîmpul de măcel ; 
Inima își oțelise 
Și pe jumătate dus, 
Printre ploaia-ngrozitoare 
De-ghiulele-omorîtoare, 
Steagul ridica în sus I
Moartea fulgera din dealuri. 
Moartea fulgera din văi ; 
Pe colnic!, poteci și căi, 
Curgea sîngele in valuri I 
De la răsărit l-apus, 
Numai fum, numai urgie : 
El murea de-o moarte vie. 
Steagul țării ținînd sus I
Piept la piept luptau

Curcanii 
Pe-al Griviței costiș I... 
Tunuri!e-n curmeziș 
Mi-ți luaseră dușmanii I 
„Hura I Grivița s-a dus I**...  
Și-ntr-a simțurilor lipse 
Steagu-alâturi șl-l înfipse. 
Ca, - murind - să stea

tot sus.

’’uncie)

(25 puncte)

***■>



T. M
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La primirea în U.
Plenara a Vlll-a a C.C. al 

U.T.M. a hotănît modificarea 
unor prevederi ale Statutului 
U.T.M. Pe baza acestora, 
comitetele orășenești U.T.M. 
de subordonare raională, co
mitetele organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi, instituții, 
școli, institute de învăță- 
mînt superior etc., care au 
peste 300 de membri, precum și 
comitetele organizațiilor comuna
le U.T.M. au primit dreptul de a 
confirma hotărîrile adunărilor 
generale ale organizațiilor de 
bază privind primirea tinerilor 
în U.T.M.

Această hotărîre a fost posibi
lă datorită faptului că în ultimii 
ani, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M. s-au întărit mult 
din punct de vedere politic și or
ganizatoric, a crescut prestigiul 
comitetelor U.T.M., ele acumu- 
lînd o bună experiență în mun
ca de organizație. Totodată, în 
urma adunărilor pentru dări de 
seamă și alegeri, majoritatea se
cretarilor și a membrilor din co
mitetele U.T.M. au fost aleși dV> 
rindurile membrilor și candidați- 
lor de partid, ceea ce asigură 
rezolvarea sarcinilor care stau 
în fața organizațiilor U.T.M. cu 
mai multă răspundere și compe
tență. Avînd dreptul de a con
firma hotărîrile adunărilor gene- 
rale privind calitatea de membru 
U.T.M., comitetele U.T.M. vor 
putea să îmbunătățească și mai 
mult munca de pregătire poli
tică a tinerilor ce doresc să de
vină membri ai organizațiilor 
noastre, să facă acestora cele mai 
bune recomandări pentru crește
rea continuă a nivelului lor po
litic, cultural, profesional, și în 
același timp, să urmărească în
deaproape felul în care noii ute
miști aplică în viață recomandă
rile ce li s-au făcut. Tot
odată hotărîrea Plenarei a 
VIIl-a a G.G. al U.T.M. con
tribuie la îmbunătățirea ac
tivității birourilor comitetelor 
raionale și orășenești U.T.M. Ne- 
maifiind obligate să confirme ho
tărîrile tuturor adunărilor gene
rale care primesc noi utemiști — 
ceea ce implica organizarea unui 
număr mare de ședințe — mem
brii birourilor vor trebui să-și 
petreacă cea mai mare parte a 
timpului în organizațiile de bază 
U.T.M. pentru a ajuta și îndru
ma munca acestora.

In raionul N. Bălcescu 
din Capitală sînt 13 organi
zații U.T.M. cu peste 300 de 
membri, ale căror comitete au pri. 
mit dreptul de a confirma hotă
rîrile adunărilor generale cu pri
vire la primirea de noi membri 
în U.T.M. Pentru a ajuta comi
tetele U.T.M. să-și îndeplinea
scă în cele mai bune condiții 
noile lor atribuții biroul co
mitetului raional a organizat în 
primul rînd instruirea temeinică 
a activului iar cu secretarii și 
membrii celor 13 comitete a.e 
organizațiilor U.T.M. din raion 
care au primit dreptul să confir
me calitatea noilor utemiști, s-a 
organizat și un seminar practic 
despre modul în care trebuie pre
gătită și desfășurată o astfel de 
ședință. Totodată, fiecare mem
bru al biroului comitetului raio
nal a primit sarcina să răspundă 
de unul sau două dintre aceste 
comitete, să participe la toate 
ședințele ce se organizează, cu 
scopul de a asigura aplicarea și 
respectarea întocmai a hotărîri- 
lor adoptate de Plenara a Vlll-a 
a C.C. al U.T.M. cu privire la 
confirmarea în U.T.M.

Măsurile stabilite de biroul 
comitetului raional U.T.M. 
N. Bălcescu n-au întîrziat să-și a- 
rate roadele. Așa de pildă, șe
dințele comitetelor U.T.M. de la 
Bumbăcăria „Jilava", Industria 
bumbacului A, întreprinderea 
„Kirov", Școala medie nr. 19, 
Școala profesională „Kirov" etc. 
pentru confirmarea noilor ute
miști, s-au desfășurat la un nivel 
mult mai ridicat decît pînă 
acum, membrii comitetelor U.T.M. 
dovedind cu acest prilej mai multă 
răspundere și exigență politică fa
ță de tinerii ce urmau să devină 
membri ai organizației noastre. 
In același timp, s-a îmbunătățit 
simțitor și munca biroului comi
tetului raional U.T.M. Chiar șe
dințele de birou pentru confir
marea noilor utemiști se desfă
șoară acum mult mai bine. îna
inte, spre exemplu, aici se orga
nizau în fiecare săptămînă cite 
două ședințe de birou pentru 
confirmarea de noi membri. Pe 
lingă faptul că in fiecare din a- 
ceste ședințe membrii biroului 
stăteau cîte 7—8 ore și chiar 
mai mult, calitatea ședințelor lă

Noi blocuri de locuințe date în folosință muncitorilor uzinei „Blectroputere*  din Craiova. 
Foto : AGERPRES

U.T.M. Astfel, tinerii au fost în
drumați să studieze Statutul 
U.T.M., au fost atrași în brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică, au fost invitați la unele a- 
dunări generale deschise ale or
ganizațiilor U.T.M. din secțiile 
respective. Cu cîteva zile mai 
înainte de ținerea adunărilor ge
nerale, tinerii au fost ajutați 
să-și compiecteze adeziunile prin 
care cer primirea for în rindurile 
U.T.M. Membrii comitetului 
U.T.M. au ajutat de asemenea 
la buna pregătire și desfășurare 
a adunărilor generale U.T.M. pe 
secții in care s-an discutat cere
rile tinerilor de a deveni ute
miști, urmărind totodată ca la 
aceste adunări să se respecte în
tocmai prevederHe Statutului 
U.T.M. cu privire la calitatea de 
membru al U.T.M. Discuții
le din adunări, precum și ho
tărîrile luate pentru fiecare caz 
în parte au fost consemnate cit 
mai complect în procesul.verbal 
al adunării. După ce s-a termi
nat adunarea adeziunile tineri
lor și un exemplar după proce- 
sul-verbal au fost înaintate comi
tetului U.T.M. Secretara și cei- 
lalți membri ai comitetului 
U.T.M. au studiat cu atenție a- 
ceste documente pentru a putea 
să-și formeze o imagine cit mai
complectă despre viitorii utemișii 
și pentru a-și da seama dacă in 
aceste adunări nu s-au încălcat 
prevederile Statutului U.T.M. și 
ale Instrucțiunilor C.C. al U.T.M. 
cu privire la calitatea de mem
bru al U.T.M.. la criteriile și 
modul de primire a tinerilor in 
U.T.M.

După cîteva zile, a avut loc 
ședința comitetului U.T.M. pen
tru confirmarea noilor utemiști. 
Cu acest prilej comitetul U.T.M. 
a început și un nou registru de 
procese-verbale in care s-a con- 
semnat data la care a avut loc 
ședința, numărul procesului ver
bal, numele membrilor comitetu
lui U.T.M., numele delegatului 
comitetului de partid și al împu
ternicitului biroului comitetului 
raional U.T.M. care au partici
pat la ședință.

Conform Instrucțiunilor C.C. al 
U.T.M. la această ședință au 
participat și tinerii ce urmau să 
fie confirmați, precum și secre
tarii organizațiilor U.T.M. din 
secțiile in care lucrează ti
nerii respectivi, lată cum s-a 
desfășurat ședința. Mai întîi, 
Stana Petrache, secretara co
mitetului U.T.M. a arătat scopul 
ședinței și apoi in prezența 
tînărului Dinu Dumitru, a citit 
adeziunea acestuia, precum și 
partea din procesul-verbal al a- 
dunării generale din secția rin
guri, în care s-a discutat cererea 
lui de a fi primit în rindurile

sa uneori de dorit. Discuțiile 
membrilor biroului cu tînărul ce 
urma să devină membru al 
U.T.M., se purtau în general iar 
recomandările i se făceau de a- 
semenea în general și asta pen
tru că ttnărul nu era cunoscut 
din activitatea practică, ci 
numai din documentele ce se pre
zentau în ședința de birou. Acum 
însă altfel se petrec lucrurile. In 
luna martie, de pildă, s-au or
ganizat numai patru ședințe pen
tru confirmarea noilor Utemiști. 
(Iar în viitor numărul și durata 
acestor ședințe vor fi și mai 
mult reduse !) In felul acesta 
membrii biroului nu au mai fost 
nevoiți să-și petreacă lunar în 
astfel de ședințe zeci de ore, cum 
se întîmpla în trecut, ei au avut 
la dispoziție mai mult timp ca 
să meargă în organizațiile de 
bază U.T.M., să ajute și să în
drume practic activitatea aces
tora.

Pînă acum, în zece organizații 
U. T. M. din raionul N. Băl
cescu, au avut loc ședințele 
comitetelor U.T.M. pentru con
firmarea noilor utemiști. La 
Bumbăcăria „Jilava" pregătirea 
și desfășurarea acestei ședințe a 
fost precedată de o seamă de 
măsuri. în primul rînd, membrii 
comitetului U.T.M. au ajutat în
deaproape organizațiile U.T.M. 
pe secții, să pregătească mai bi
ne din punct de vedere politic pe 
acei tineri care și-au manifestai 
dorința de a deveni membri 

In legătură cu noile atribuții 
ale comitetelor U.T.M. stabilite 

de Plenara a Vlll-a
a C. C. al U. T. M.

utemiștilor. După aceea, membrii 
comitetului U.T.M. i-au pus tînă- 
ruluî cîteva întrebări pentru a 
verifica modul în care acesta 
și-a însușit prevederile Statutu. 
lui U.T.M., dacă cunoaște scopul 
organizației noastre, drepturile 
și îndatoririle unui utemist etc. 
Din răspunsurile pe care tînărul 
le-a dat la întrebări și din discu
țiile purtate de membrii comite
tului U.T.M.. a reieșit că Dinu 
Dumitru este un muncitor con
știincios în producție, disciplinat, 
că în relațiile cu ceilalți tineri 
se poartă cuviincios, că în mai 
multe rinduri, răspunzînd la che
marea organizației U.T.M., el a 
participat la unele acțiuni de 
muncă voluntară pentru înfru
musețarea întreprinderii și co
lectarea fierului vechi. Dar re- 
levînd aceste calități ale sale, 
cîțiva membri ai comitetului 
U.T.M.: Gheorghe Ucă, Marin 
Nițu, Maria Neacșu și alții, ca- 
re-1 cunoșteau pe Dinu Dumitru 
din activitatea practică, au ară
tat că in pregătirea politică și 
culturală a acestui tînăr sînt u- 
nele lipsuri, că el nu învață su
ficient, nu citește cărți de lite
ratură politică și beletristică. In 
urma discuțiilor purtate, comite
tul U.T.M. a hotârit în unanimi
tate să confirme primirea tină- 
rului Dinu Dumitru în rindurile 
U.T.M. Totodată comitetul 
U.T.M. i.a făcut și recomandări 
concrete pentru activitatea sa de 
viitor. In primul rînd i s-a re

comandat să-și compiecteze stu
diile, să citească mai multe cărți 
de literatură politică și beletris
tică. Apoi, pentru că îi place și 
știe să cînte i s-a propus să ac
tiveze în brigada artistică de a- 
gitație. Mulțumind pentru încre
derea ce i s-a arătat de a fi pri
mit în rmdurife U.T.M., tinărul 
Dinu Dumitru s-a angajat să 
îndeplinească întocmai indicați
ile comitetului U.T.M. Catinca 
Șerban, secretara organizației 
U.T.M. din secția ringuri, pre
zentă la ședință, și-a notat reco
mandările făcute de comitetul 
U.T.M. pentru a-1 putea ajuta 
pe utemistul Dinu Dumitru să-și 
respecte cuvintul dat. In același 
timp ea a primit ca sarcină, ca 
in prima adunare generală a or
ganizației U.T.M. din secție să 
aducă la cunoștință utemiștilor 
că comitetul U.T.M. a confirmat 
hotărîrea adunării generale cu 
privire la primirea tînărului Di
nu Dumitru în U.T.M. precum și 
recomandările ce i-au fost făcu
te cu acest prilej. întrebările 
puse și răspunsurile primite, dis
cuțiile purtate de membrii comi
tetului U.T.M. precum și hotărî
rea adoptată au fost consemnate 
detailat în procesul-verbal. Apoi 
secretara comitetului U.T.M. a 
specificat pe adeziunea tînărului 
Dinu Dumitru hotărîrea pe care 
a luat-o comitetul U.T.M. și nu
mărul procesului-verbal al ședin
ței.

Cu aceeași răspundere au dis. 
cutat membri; comitetului c.T.M. 
și despre ceilalți șapte tineri 
care au fost confirmați in a- 
cea zi.

★
Participind la prima ședință a 

comitetului U.T.M. de la Bum
băcăria „Jilava" pentru confir
marea noilor utemiști, Gh. Cră
ciun, membru in biroul Comite
tului raional U.T.M. N. Băl- 
cescu și-a dat incă o dată sea
ma de marea răspundere ce i 
revine pentru a ajuta la respec
tarea și aplicarea întocmai a 
noilor prevederi ale Statutului 
U.T.M. cu privire la modul de 
confirmare a tinerilor în U.T.M. 
E drept că in această ședință 
nu s-au încălcat principiile sta
tutare de primire a tinerilor 
în U.T.M, Dar cu toate că mem
brii comitetului U.T.M. au do
vedit în discuțiile lor grijă și 
răspundere față de calitatea de 
membru al U.T.M., ședința n-a 
fost totuși lipsită de unele ex
cese de exigență precum și de 
unele tendințe de formalism. 
Astfel, uni? membri ai comite
tului U.T.M. au fost tentați să 
transforme această ședință ln- 
tr-un adevărat seminar. Desigur, 
tînărului trebuie să i se pună 
întrebări din care să rezulte

să
- ?i 

verifica cunoștințele 
culturale, 
la între- 
economie 

internațio- 
care tînă-

motivele pentru care dorește 
devină membru al U.T.M. 
pentru a 
sale politice și 
Dar de aici și pînă 
bărj complicate de 
politică, de relații 
nale etc., noțiuni pe 
rul și le va însuși în organiza
ția U.T.M., este un drum lung. 
De asemenea unii membri ai 
comitetului U.T.M. s-au limitat, 
în unele cazuri, numai la a 
pune tînărului respectiv între
bări fără să-și spună și părerile, 
fără să facă recomandări pen
tru îmbunătățirea activității de 
viitor a acestuia. Firește că la 
timpul potrivit, împuternicitul 
biroului comitetului raional 
U.T.M. a luat cuvîntul și a aju
tat comitetul U.T.M. să nu să- 
vîrșească asemenea greșeli. 
După terminarea ședinței el a 
atras în mod deosebit atenția 
membrilor comitetului U.T.M. 
asupra acestor lipsuri pentru a 
le putea evita pe viitor.

Gînd a plecat din această or
ganizație de bază, tov. Gh. 
Crăciun a adus la comitetul 
raional U.T.M. adeziunile ce
lor opt tineri, procesele verbale 
ale adunărilor generale în care 
se discutaseră cererile lor de a 
deveni utemiști, precum și pro
cesul verbal al ședinței de comi
tet Iscălit de toți membrii co- 
mitetului. Pe baza acestor docu- 
mente el a făcut o scurtă infor
mare scrisă în care a arătat că 
în această organizație n.au fost 
încălcate principiile statutare de 
primire a tinerilor în U.T.M. In
formarea și documentele pe care 
le-a adus din organizația de 
bază le-a predat sectorului de 
evidență.

Pentru a putea complecta do
cumentele noilor utemiști, Ana 
Dragomir, șefa sectorului de 
evidență al comitetului raional 
U.T.M. a întocmit o sin
teză in car® a arătat că în a- 
ceastă organizație de bază, atît 
în adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.M. de secții cît și 
în ședința de comitet, au fost 
respectate întocmai normele sta- 
tutare de primire 
U.T.M. Sinteza a 
primului secretar 
lui raional U.T.M.
dul său, a verificat încă o dată 
documentele existente în secto
rul de evidență și numai după 
aceea a aprobat eliberarea și 
complectarea carnetelor. Iar la 
numai două zile după ce fuse
seră confirmați în ședința co- 
mitetului U.T.M din întreprin- 
dere cei opt tineri de la Bum
băcăria „Jilava14 au fost invitați 
la comitetul raional U.T.M. In
tr-o sală special amenajată, 
un membru al biroului comitetu
lui raional U.T.M., a discutat cu 
noii utemiști despre modul în 
care trebuie să se comporte de 
acum încolo in muncă și hi viață, 
despre îndatoririle și drepturile 
ce le au in organizația U.T.M. 
Apoi. într-un cadru sărbătoresc, 
Ion Sgondea, primul secretar al 
Comitetului raional U.T.M. 
N. Bălcescu i-a fekatat pe tineri 
cu prilejul primirii lor in rindurile 
U.T.M. și a înmuiat fiecăruia 
carnetul de membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

a tinerilor in 
fost predată 
al comitetu- 

Acesta, la rin»

-------•-------

Luptînd cu perseverență pen
tru aplicarea întocmai a hotărî- 
riior Plenarei a VlII-a a 6.C. 
al U.T.M. privind noile criterii 
de confirmare a tinerilor în 
U.T.M., organele și organi
zațiile U.T.M., vor putea să 
îmbunătățească în mod simțitor 
munca politică de creștere și 
întărire continuă a rindurilor 
U.T.M.

Locuințe ieftine și confortabile!
ducere a prețului de cost, pro
puse de tinerii proiectanți, orga
nizația de partid, conducerea in
stitutului, organizația U.T.M. au 
luat atitudine. In fond, problema 
realizării unor proiecte pentru 
construcția de locuințe cit mai 
bune, cit mai frumoase și con
fortabile și în același timp cu 
un preț de cost cit inai redus, 
este o chestiune de conștiință 
profesionala, de răspundere per
sonală a fiecărui tînăr proiec
tant. Ei trebuie să țină seama 
că locuințele pe care ei le pro
iectează sint destinate oameni
lor muncii, celor ce muncesc 
pentru crearea bunurilor ma
teriale. A-ți face deci datoria pe 
deplin înseamnă sâ faci proiecte 
la un preț de cost cît mai re
dus dar în același timp să asi
gure tot confortul necesar loca
tarilor.

In același timp trebuie să 
spunem că exista la unii tineri 
proiectanți tendințe de a căuta 
soluții extravagante in dauna e- 
conomicităiii si funcționalității, 
cesa ce creează efecte distonan
te în mediu’ înconjurător iar 
de cele mai multe ori scum
pesc construcțiile. Putem a- 
minti clădirea din str. Ti
neretului, din Tg. Mureș, 
proiectată de arhitectul Trufă 
Emil, care are unele soluții 
neeconomicoase, și nejustificate 
functional în special la scări; 
sau proiectul unor chioșcuri or
namentale foarte costisitoare, 
care pînă la urmă nid nu s-au 
construit, elaborat de arhitect 
tul Damian Mircea.

Elevi din anul Vil al Școlii de coregrafie din București Interpretând un dans
Foto :

romînesc.
AGERPRES

întreprinderi
fruntașe

In preajma celei de a XV-a 
aniversări a eliberării Ungarieipe ramură

Vineri după-amiază munci
torii Fabricii de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Capitala au primit pentru a 
16-a oară consecutiv Steagul 
roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramură, acordat de Ministe
rul Industriei Bunurilor de 
Consum si Comitetul Central 

ăl sindicatului pe ramură, pen- 
tru realizările obținute în se
mestrul II 1959.

★
Pentru realizările obținute în 

producție în cursul semestrului 
II al anului 1959, colectivul ra
finăriei nr. 3 Teieajen din 
Ploești a primit vineri după- 
amiază, într-un cadru festiv, 
Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură al Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei și al C.C. a-1 Sindicatu
lui pe ramură.

★
Vineri colectivul Uzinelor 

„1 Mai" din Baia Mare a pri
mit Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură, acor
dat de Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei și G. G. 
al sindicatului pe ramură.

(Agerpres)

Costum pitoresc din Izvorul 
Cri șui ui.

Foto: N. VIOREL

materialele 
de parchet 
cu rume-

proiectelor

O altă lipsă în munca proiec- 
tanților este aceea că a fost 
dezvoltată în măsură insufi
cientă colaborarea cu execu- 
tanții în ce privește introdu
cerea materialelor noi de cons
trucție și în vederea ieftinirii 
construcțiilor. De pildă, nu au 
fost studiate elementele noi de 
construcție pentru ridicările de 
umplutură între cadrele de be
ton armat precum și 
noi sub pardoseală 
(de exemplu beton 
guș).

In elaborarea 
multe lucruri depind de alege
rea amplasamentului. Deseori 
însă noi n-am ținut seama la în
tocmirea proiectelor construcții
lor de locuințe de alegerea am
plasamentelor de existența lu
crărilor edilitare. Aceasta â dus 
firește la sporirea prețului de 
cost. Alte ori, ținind seama de 
aceste amplasări am 
dezvoltarea sistematică 
cvartale de locuințe.

Cvartale cum ar 
str. 7 Noiembrie 
bertății din Tg.

neglijai 
a unor

din 
Li- 
nu 

s-au construit consecutiv, cvar
talul fiind părăsit 
reluat din cînd în 
fel, cvartale începute 
nu sînt terminate nici astăzi.

Această dispersare a obiecti
velor ne diferite șantiere duce 
îndeosebi la scumpirea lucrări
lor de execuție, pe Ungă fap
tul că nu se păstrează aspec
tul unitar al complexului

In încheiere aș vrea să arăt 
că organiz-ația U.T.M. din ca-

cele 
str.

fi 
Și 
Mureș,

și apoi 
oind. Ast-

în 1955

Deschiderea expoziției 
.15 ani de viață liberă 

în Ungaria"

străină- 
Biblioteca 
din (3a- 
expozîției

culturale cu 
av,ut loc la 
universitară 

deschiderea 
de viață liberă în Un.

Vineri la amiază, sub auspi
ciile Institutului roir.în pentru 
relațiile 
tatea a 
centrală 
pita-lă 
„15 ani 
garia".

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de I. Ghimeșan, director 
în Institutul romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția, care cuprinde panouri și 
fotografii ce oglindesc dezvol
tarea economiei R. P. Ungare, 
creșterea nivelului de trai al 
poporului muncitor din țara 
prietenă, aspecte din viața cui- 
turală, științifică, artistică etc.

Conferință de presă
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul * * fascist la Ambasa
da R. P. Ungare a avut loc o 
conferință de presa în cadriri 
căreia ambasadorul Bela Ne
mety a vorbit despre succesele 
obținute de poporul ungar în 
construirea socialismului.

Realizările importante obți
nute de poporul nostru — a 
spus Bela Nemety — se datorea
ză politicii juste a Partidului 
Muncitoresc socialist Ungar, pre
cum și ajutorului frățesc al ță
rilor lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

La conferința de presă au par*  
ticipat ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine, pre
cum și atașați de presă acredi
tați la București.

Seară literară
Vineri după-amiază la Casa 

achitărilor ^Mihail Sadoteanu"^ 
din Capitali « avut loc o seară 
literară consacrtaă celei de-a 
15 a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist.

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii I.R.R.C.S., scrii
tori, ziariști, studenți. oameni 
m muncii. Au participai de a- 
temenea dr. Kopeczy Bela, di
rector general al editurilor din 
Ministerul Culturii din R.P. 
Ungară și ceilalți membri ai 
delegației culturale maghiare 
care ne vizitează țara. Au fost 
de față Bela Nemety, ambasa
dorul R.P. Ungare la București 
și membh ai ambasadei.

drul instituției noastre ar pu
tea sâ acorde o mai mare atenție 
muncii tinerilor proiectanți. 
Cred că ar fi util ca în cadrul 
organizației U.T.M. să se ini
țieze organizarea unor dezbateri 
cu privire la munca și calificarea 
tinerilor proiectanți. (Ptaă acum 
și noi conducerea institutului ca 
și organizația U.T.M. am făcut 
foarte puțin pe linia ridicării con
tinue a calificării tinerilor pro- 
iectanți). Deși avem muiți pro
iectanți tineri care au acumulat 
o experiență bună, organizația 
U.T.M. nu s a ocupat de genera
lizarea acestei experiențe, iată 
de ce cred că ar fi util in scopul 
ridicării continue a calificării 
tinerilor noștri proiectanți, orga
nizarea unor consfătuiri de pro
ducție îp care să se dezbată 
toate problemele muncii tinerilor 
proiectanți, organizarea unor 
schimburi de experiență, studie
rea experienței altor proiectanți, 
de pe alte șantiere care au ob
ținut rezultate bune în întocmi
rea unor proiecte. De asemenea 
cred că ar fi deosebit de folosi
toare pentru îmbogățirea cuno
ștințelor fiecărui proiectant .stu
dierea documentației existente în 
legătură cu experiența obținută 
de proiectanții de locuințe din 
Uniunea Sovietică și din țările 
de democrație populară în reali
zarea unor construcții ieftine și 
confortabile.

Organizația U.T.M. are posi
bilitatea și trebuie să mobilize
ze mai activ tinerii noștri pro
iectanți la îmbunătățirea activi
tății lor, la ridicarea muncii de 
proiectare la nivelul sarcinilor 
mari și de răspundere trasate 
de către partid.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. Zahar ia Stancu.

Scriitorul Aurel Mihale a 
vorbit despre cea de a 15 a ani
versare a eliberării R.P. Ungare.

Au citit poezii proprii și tăl
măciri din lirica maghiară scrii
torii : Eugen Jebeleanu, Vero
nica Porumb acu, Alexandru Șa- 
highian, George Dan și alții. A 
fost prezentat apoi un program 
muzical susținut de Ion Dacian, 
artist emerit al R.P.R., Sofia 
Cosma, Liana Pasquali, Torok 
Ema.

Spectacol de gală
Gu prilejul sărbătoririi a 15 

ani de la eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist, Ministe
rul Invațămîntului și Gulturii 
a organizat vineri seara la oi- 
nematograful „Patria" din Ca
pitală un spectacol de gală cu 
filmul „La doi pași de graniță".

Tov. Marin Stanciu, directo
rul general adjunot al Direcției 
generale a cinematografiei după 
ce a prezentat publicului pe 
Adam Szirtes, intenpretul prin
cipal al filmului și pe Iosef 
Adorian din Direcția generală 
a cinematografiei din R.P. Un
gară a vorbit despre succesele 
obținute de cinematografia ma
ghiară în anii de după eliibe- 
rare.

Noua producție < studiourilor 
din R.P. Ungară s-a bucurat de 
tuccw.

*
în cinstea celei de-a 15-a ani

versări a eliberării Ungariei de 
•oh jugul fascist vineri seara • 
avut loc la Asociația corespon
denților presei străine din Bucu
rești • reuniune in cadrul căreia 
a fort prezentat falmi artistic 
maghiar

(Agerpres)

Sosirea Filarmonicii de stat 
din Sofia

Vineri dimineața 
Sapi tal â colectivul 
de stat din Sofia 
aproape 120 de persoane, care 
Întreprinde un turneu de zece 
zile in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
nea sa, artiștii bulgari au 
fr? timpi a a ți de reprezentanți 
Ministerului învățământului 
Culturii, Filarmonicii de

- ii O.S.T.A.,
oameni de

a sosit în 
Filarmonicii 
alcătuit din

Bă- 
fost 

ai
Șj 

stat
„George Enescu“, 
muzicieni și aăți 
cultură.

Au fost de față 
nov, prim-secretar 
dei R. P. Bulgaria la 
rești, și alți membri ai 
sadei.

In numele Ministerului 
țâmîntului și Gulturii și 
monicii de stat „George 
cu“, artistul poporului George 
Georgescu, directorul Filarmo-

M. I. Hariza^ 
al Ambasa-

Bucu- 
amba-

Invă- 
Fiiar-
Enes-

Practica în producție a elevilor
școlilor 

peda-
Și în acest an elevii 

de culturi generali ți 
gogice vor desfășura timp de 12 
tile activități practice în ateliere 
școlare, in întreprinderi indu
striale ți pe șantiere de construe- 
ții, în stațiuni de mașini și trac
toare, centre mecanice, gospodă
rii agricole de stat fi gospodării 
colective.

Experiența ultimilor ani a 
arătat ci aceste activități aduc o 
contribuție însemnată la lega
rea școlii de viață, de practică, 
la educarea tineretului școlar în 
spiritul dragostei față de munca 
productivă. Cu prilejul activită
ților practice, elevii școlilor de 
7 ani, medii și pedagogice ai. 
cunoscut procesele de producți< 
din industrie și agricultură, și-au 
îmbogățit cunoștințele cu ele 
mente noi legate de tehnică, 
ți-au format anumite deprindar' 
practice în mînuirea uneltelor ș 
mașinilor întâlnite la locul de 
muncă.

Pentru a nu aglomera locurile 
de muncă ale întreprinderilor în 
luna iunie, Ministerul învăța-

„Un popor 
în plin avînt“

Impresiile scriitorului 
englez John Alick West

Dl. John Alick West, scriitor, 
și critic literar din Marea Brî- 
tanie, care ne-a vizitat țara la 
invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P« 
Romînă, a părăsit Capitala.

înainte de plecare, dl. John 
Alick West a împărtășit unor 
redactori ai Agenției „Agerpres" 
și radioteleviziunii impresii din 
vizita sa. Oaspetele a arătat că 
a găsit în R. P. Romînă un po
por în plin avînt, al cărui efort 
constructiv îl admiră. București-u-1 
— a spus el — ale cărui clă
diri noi le-am văzut în lumina 
celor dinții zile de primăvară, 
devine un>a din cele mai bine 
sistematizate capitale ale Euro
pei. Noile construcții, care 
ridică peste tot, nu sînt 
de companii particulare, 
către stat. Am văzut cum 
nii le privesc cu mfndrie, 
credere în viitor. Acest sentiment 
de încredere, de satisfacție pen
tru transformările care se petrec 
ta. țară, l-am observat peste tot

Lupta pentru pace a poporu
lui romîn — a subliniat în con
tinuare dl. West — este fermă, 
perseverentă. înfierarea războaie 
lui, arătarea adevăratului sens 
al vieții, care trebuie să fie o 
olt mai bună stare și o dezvol
tare cît mai atotcuprinzătoare 
a oamenilor este aici un țel al 
tuturor. Am să povestesc tuturor 
că poporul romîn dorește arzător 
pacea.

se 
făcute 
ci de 
oame- 
cu în-

(Agerpres)

Sărbătorirea 
acad. Duiliu Marcu

de 
Aca-

rele-

Vineri după-amiază Academia 
R. P. Romîne a ținut o ședință 
festivă pentru sărbătorirea acade
micianului Duiliu Marcu, preșe
dintele Uniunii arhitecților din 
R.P.R., cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de ani și a 50 de 
ani de activitate.

Acad. G. Oprescu a adus un 
călduros salut sărbătoritului din 
partea conducerii Academiei 
R. P. Romine și a secției 
limbă, literatură și artă a 
demiei R. P. Romîne.

Au rostit apoi cuvîntări,
vînd munca și opera arhitectului 
Duiliu Marcu, prof, arhitect 
Ascanio Damian din partea Uni« 
unii arhitecților și Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu" din 
București și arhitect Stan Bort- 
nowski din partea foștilor atu- 
denți și colaboratorilor sărbăto
ritului din cadrul colectivului 
de arhitectură al Academiei 
R. P. Romîne.

A răspuns prof, arhitect Dui
liu Marcu care a mulțumit parti
dului și guvernului, precum și 
Academiei R.P.R., Uniunii arhi
tecților și Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu“ pentru apre
cierea dată muncii sale prin a- 
ceartă sărbătorire.

(Agerpres)

nkii, a urat bun sosit oaspe
ților.

A răspuns Stoian Stoianov^ 
Ivanov, directorul Filarmonicii 
de stat din Sofia.

Conferință de presă
La Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzi
cale a avut loc vineri la amiază 
o conferință de presă, organiza
tă de Mdinîstșrul Invățămîntului 
și Culturii, cu conducerea Filar
monicii de Stat din Sofia. La 
conferință au luat parte repre
zentanți ai Ministerului învață- 
mfntulu-i și Culturii, d’rijdri, ar
tiști instrumentiști, critici muzi
cali, reprezentanți ai presei cen
trale și radioteleviziunii.

Au fost de 
ai ambasadei 
București.

față reprezentanți 
R. P. Bulgaria la

(Agerpres)

multului și Culturii a indicat 
secțiilor de învațămint și cultură 
ale sfaturilor populare regionale 
ți ruionole ca în localitățile unde 
există mai multe școli medii, iar 
întreprinderile nu pot asigura 
condiții de lucru tuturor elevi
lor în același timp, practica în 
producție cu clasele IX și X să 
se facă tin două etape. Astfel, 
prima etapă (cu o serie de 
școli) se poate organiza între 
6 și 19 aprilie, iar cea de a 
doua (cu restul școlilor) intre 13 
și 25 iunie. De asemenea prac
tica în agricultură pentru elevii 
din clasele V și VI poate fi exe
cutată și în alte etape ale anului 
școlar, ținindu-se seama de pe
rioadele cele mai importante ale 
muncilor agricole, de specificul 
agricol și de condițiile geogra
fice ale localității și raionului 
respectiv. Indiferent de perioada 
de practică stabilită de școală, 
activitatea pe ultimul trimestru 
al anului școlar se va încheia în 
geara zilei de 25 iunie.

(Agerpres)



Vizita lui N. S. Hrușciov
Franța

PARIS 1. — Trimișii spe
ciali Agerpres C. RADU- 
CANU și T. VORMCU trans
mit:

Reluarea convorbirilor cu 
președintele de Gaulle la 
castelul Rambouillet a mar
cat vineri începerea ultimei 
și celei mai importante etape 
a vizitei pe care \. S. Hruș
ciov o face de zece zile in 
Franța. Ea urmează extraor
dinarului „tur al Franței" de 
3.000 km. efectuat de șeful 
guvernului sovietic din extre
ma sudică a țării pînă in nor
dicul Roubaix, de la D :on 
pînă la Rouen, la Renault m 
apoi la Paris. Această călă
torie a arătat cu o jorlă sur
prinzătoare chiar pentru cei 
mai avizați că poporul fran
cez l-a primit pe \. ?. Hruș
ciov ca pe un prieten, de- 
monstrîndu i cordialitatea in
tr-un mod in care nu a mai 
manifestat-o față de nici un 
alt oaspete străin.

Firește câ o parte • presei 
franceze de dreapta u t ix- 
cetat tot timpul fi nu înce
tează nici acum iacercârila 
de a readuce pe pnmul plan 
acele chestiuni ia cure cei 
doi interlocutori re Situează 
pe poziții diferite.

Dar chiar și cei mm scep 
tici, ca editoriaiutul zsam..-ji 
„Paris ]our‘, trebuze sâ re
cunoască ^contnbuțza între
vederilor fmco-sorzetiee la 
crearea unui climat nou da 
care ror beneficia atit Estul 
cit fi FertaT".

Imensa usajorilale « po
porului francez « salutat in 
șeful guvemuixi toeietse pe 
reprezentantul unei șiri de 
care Franța a fost iegotâ 
prinlr o veche tradiție de 
prietenze dictată «AX «e coa- 
uderenle pol.’ fi 
mice, dar izvorisâ k emtr-«■ 
intens schuab de niari cal- 
turale fi asaierzaie.

Opinia pahtisâ a^eapăâ ca 
nerăbdare eomxmzrzZ'u. ea- . 
mun asupra cassaarbtndar de \ 
la Raatbenillet care vb ji 
dat publidtâfii siaabânâ.

va râxpunde za ced-id. imn. 
conferințe de prese is iatws- 
birile nariștilar, depi etee 
va rosti o curiatere le pase
rile de radio și (sfarâsaML '

Convorbirile
sovieto-franceze

Președintele Sukarno 
a plecat intr-o 

călătorie 
în străinătate

In Comitetul celor zece state
pentru dezarmare

• PARIS 1
TASS transmite : La 31 aaartue 
Nina Petrovna Hm-- t t * r-«
întîlnit cu un mare r~i.p ' • 
fruntașe ale viețu pzy..-e za 
capitala Franței.

La întîlnire a part.-.pat za
asemenea Ol ga llimeina W 
cenko, președintele Comisăm - 
nomice a SorietiJiu 
taților al Soviet uliu S-r-vm al

PARIS 1 (Agerpres). — In dimineața zilei de vineri au avut 
loc la castelul Rambouillet convorbiri intre N. S. Hrușciov, 
șeful fovernului sovietic, și Ch. de Gaulle. In cursul după amie
zii aceste convorbiri au continuat, la ele participând și A. N. 
Kosighin. vicepreședinte al Consiliului de miniștri al U.R.S.S. 
și președin.e e Comitetului de Stat al Planificării și Michel Debre, 
prunul ministru al Franței.

In dimineața de 1 aprilie au avut loc de asemenea întrevederi 
intre A. X. Kosighin șj Max Flechet președintele comitetului 
^Franța — Europa de rAsărir la care a participat de asemenea 
și Georges Villiers, președintele Consiliului Național al patrona
lului francez.

In cursul aceleiași zile au avut loc și întrevederi între A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex.erne al U.R.S.S. și Couve de 
Murville, ministrul Afacerilor Externe al Franței.

Triumful rațiunii 
trebuie să ajute omenirii 

să frineze forțele războiului 
Recepția de la Ambasada U.R.S.S. din Paris

exis-PARIS I (Agerpres). TASS 
transmite: In seara zilei de 31 
martie ambasadorul U.R.S.S. in 
Franji, S. A. Vinogradov, a or- 
gantzat o inare reseplie in cin
stea președintelui Consiliului de 
Miniștri al L’.R.S.S, N. S. Hruș
ciov, care face o vizita oficiala 
ti Franți

La recepție șeful guvernului 
»nre-jc. X. S. Hrușciov și pri
mul ministru al Franței, Michel 
Debre. au rostit cuv.ntâri.

N S. Hrușdov a spus prin-’ 
te «Brie:

Sr d-ie pria.-au.iUm!
bir ta—a doamaa p sliatefi

Jaauu!

cota în cei 800 de ani ai 
te nț ei sale.

Desigur, să construiești 
ficiul păcii este mult mai 
decit sâ construiește un 
Dar, așa cum realizările gîndirii 
umane permit in prezent oame
nilor să creeze intr un termen 
scurt orașe mari și frumoase, tot 
așa și triumful rațiunii trebuie 
sa ajute omenirii sâ frineze for
țele războiului. Toate popoarele 
așteaptă ca apropiata conferință 
la nivel înalt să permită crea
rea unei baze cu adevărat trai
nice, cimentata prin încredere 
reciprocă, pentru construirea mai 
departe a mărețului edificiu al 
pini.

Prietenia dintre Uniunea So
vietică și Franța constituie unul 
din factorii principali ai asigură
rii păcii și securității in Europa 
ft fa întreaga lume.

*
Rărpunzind fețului ~ 

so-.iet-c. pr.mut ministru al Fran- 
țm, JfatMl Debre. a declarat că 
ăed exzstă • ztcaiâ despre fap
tul că Motcoca nu s-a construit 
intr-a t-agnre a, există ți o zi
cală potr.su căreia Par.sal, de 
asemenea. u sa construit ix- 
lr • M^arâ ai. Această asemă
nare a = cw rfw. • declarat d, 
anse ambalată, ea awadrșee O-

edi- 
greu 
oraș.

fi

CB

fs

guvernului

DJAKARTA 1 (Agerpres). — 
La 1 aprilie președintele și pri
mul ministru al Republicii In
donezia, Sukarno, a plecat în- 
tr-o călătorie de două luni în 
străinătate. El va vizita o serie 
de țări din Asia, Europa, Afri
ca și America Latină. în prima 
etapă a călătoriei, președintele 
Indoneziei va vizita India, Irak, 
R.P.F. Iugoslavia, R.P. Romînă, 
R.P. Bulgaria, R.P, Ungară. 
Președintele Sukarno este înso
țit de ministrul Afacerilor Ex
terne, Subandrio și ministrul 
Industriei populare Suharto.

După cum a arătat ministrul 
Afacerilor Externe, Subandrio, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, călătoria președintelui Indo*  
neziei va constitui o misiune de 
bunăvoință și de prietenie.

GENEVA 1 Trimisul special 
Agerpres, HOR1A LIMAN trans
mite :

La deschiderea ședinței de 
azi a Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare, șeful de
legației americane FR. EATON 
a dat citire unei declarații în 
șase puncte, care se pot reduce 
de fapt la două : țările occiden
tale cer să se discute în primul 
rînd problema spațiului cosmic; 
țările occidentale sînt gata să 
discute și alte probleme în afa
ră de cele cuprinse în etapele 1 
și 2 ale planului propus de ele. 
„Numai după ce se va fi căzut 
de acord asupra primelor mă
suri prevăzute în planul țărilor 
occidentale, a subliniat Fr. Ea- 
torl, vom fi gata să discutăm 
mai departe măsurile necesare 
în vederea atingerii obiectivului 
fixat de rezoluția Adunării Ge-

nerale a O.N.U. și de acordul 
dintre cei patru miniștri de ex
terne, care a dus la această 
conferință0.

Șeful delegației sovietice, VA
LERIAN ZORIN, a răspuns de
legatului S.U.A. că va studia în 
amănunt declarația sa dar a 
atras atenția asupra faptului că 
Eaton nu abordează deloc pro
blemele dezarmării generale și 
totale.

Șeful delegației sovietice a a- 
dăugat că observațiile sale au 
un caracter preliminar și că va 
reveni asupra declarației lui Fr. 
Eaton după ce o va sh’dia mai 
amănunțit.

S-a înscris apoi la cuvtnt șe
ful delegației franceze JULES 
MOCH, care a dezvoltat o largă 
pledoarie în sprijinul declarației 
lui Eaton.

Prin Indonezia de astăzi

O stradă din orașul Surabaya

Deutsche Woche“: Rominia — un interesant
partener comercial

BONN 1 (Agers-es). _ Suo 
etid -Rcrrlr a — «a mteresant 
zx-eaer emacrcuî*.  saccxm ra- 
M resc-ger-xaz Jer^cre Wf 
ere*  a acâixat cs ancei ts 
zare rebirt azs izteresă cffr.- 
rior re afacer. *a  Re»x ra 
Fe-rera-â Gemoâ tată âe pere- 
rect-ide «por ra rriațafor comer
rale ca Pep«mL<i Populară R> 
aM.

_La Trgul de la Leipzig din 
jr -ara-a anului !9ft) — se spu- 
se in arbcoi — am putut sa ne 
faces o imagine mst-urt-.i a- 
s era deneftarn L-itestrei ro-nf- 
■eșts ș- asupra creșcerr capao. 
Th «e eișort a acesiet țari— 
Se part ca in ^easrâ țara s-a a- 
tios o nooâ treaptă a dezvoltă
rii care face ca Rominia să de- 
rini și pentru țările occidentale

I

întrevederea prietenească
cu reprezentanți ai sindicatelor din

Șeful delegației romîne, EDU. 
ARD MEZ1NCESCU, a atras a- 
tenția delegatului francez câ pla
nul occidental nu prevede nici 
în iprima și nici in a doua etapă 
Înlăturarea pericolului de război 
nuclear. El nu preconizează mă
suri care să afecteze capaoitatea 
nucleară a puterilor atomice și 
tn consecință lasă să planeze 
mai departe amenințarea unui 
război de distrugere în masă. 
Referirile care se fac in planul 
țarilor vestice la unele proble
me privind materialele fisiona
bile și armele nucleare nu au 
alt scop decit să inducă In e- 
roarc cercuri mai puțin averti
zate ale opiniei publice. Pe de 
altă parte, in primele două eta
pe ale programului țărilor occi
dentale nu se prevede nimic fn 
legătură cu lichidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine. 
In consecință, amenințarea pe 
care o reprezintă aceste baze, 
adevărată „sabie a lui Damo
cles" ar subzista.

După intervenția delegatului 
romtn ședința 
luat sfirșit.

CEL DE.AL III-LEA SATELH 
ARTIFICIAL SOVIETIC :

450 milioane 
kilometri parcurși
MOSCOVA 1 (Agerpres). - 

TASS transmite: Cel de-al trei' 
lea satelit artificial sovietic tș: 
va Înceta probabil existența tr 
prima jumătate a lunii aprilie 
scrie la 1 aprilie în ziarul „Gu 
dok" Viktor Bazikin, directoru 
Planetariuiui din Moscova.

Pină acum satelitul a cobori 
atît de mult încit se va distrug» 
din cauza frinării puternice ir 
Râturile dense ale atmosferei 

Iu este exclus că unele părți al< 
satelitului vor cădea pe supra 
fața Pămtntului sau in ocean

Cel de-al treilea satelit va ma 
reuși să efectueze cea de-i 
10.u00-a rotație. Aceasta se v; 
iutimpla la 4 aprilie. Pină li 
cea de-a 10.000-a rotație durat: 
totala a vieții satelitului va fi di 
690 de zile, iar drumul parcur: 
de el — aproximativ 450 milioa 
ne kilometri.

In prezent, satelitul efectueaz; 
pe zi aproximativ 16 rotații ir 
jurul Pamintului (în luna ma 
1958 efectua 13,5 rotații). Apo 
geul său s-a redus de la 1.881 
km. la 600 km.

Postul de radioemisie cu bate 
rii solare de pe bordul satelitu 
lui continuă să funcționeze.

din 1 aprilie a

★

(Agerpres). — 
vest-

PARIS 1 (Agerpres). —
TASS transmite: Grupul de
presă de pe lingă Președintei* 
Consiliului de Mîmșin al
U.K.S.S. transmite; La 31 mar
ile, îndată după ce s-a întors ia 
Paris N. S. Hrușciov a avut o 
întrevedere prietenească cu re. 
prezentanți ai sindicatelor 
Franța ia reședința de la 
Quai d’Orsay unde șeful gu
vernului sovietic s-a oprit pen
tru o zi, înainte de a pleca la 
Rambouillet. La această in- 
tilnire au participat 75 de acti
viști ai mișcării sindicale repre» 
zentînd toate sindicatele.

Grupul de presa ae pe lingi 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. transmite sie» 
nograma acestei convorbiri.

N. S. HRUȘCIOV ; Dragi 
prieteni, tovarăși 1 Ml gindesc 
cum sâ organizăm inulnirea 
noastră. Am ascultat cuvintarea 
reprezentantului sindicatelor din 
Franța. Salut cuvintele pe care 
mi le-a adresat Dar cum spun 
rușii, toată tărășenia este că eu 
am pregătit o cuvintare pentru 
întîlnirea cu dv., dar ea este 
de 13 pagini. Dacă voi citi to 
tul va lua mult timp și vor 
trece orele de care dispun pen-» 
tru această întîlnire. Poate că 
dacă sînteți de acord vom găsi 
altceva. Aș da mai tîrziu repre^ 
zentanților dv. euvkitarea pre*  
gătită și ei vor putea, dacă vor 
voi, să o difuzeze printre dv., 
participanții la această întîlnireț 
iar noi am putea avea o con-, 
vorbire vie pe temele libere pe 
care ați voi să le ridicați. Voi 
răspunde cu plăcere la între< 
bările dv. Ce părere aveți ? (Ex
clamații aprobatoare, aplauze)^

Judecind după dispoziția pe 
care o aveți, este mai bine să 
stăm de vorbă dragi prieteni 
și tovarăși... (exclamații apro
batoare, aplauze).

In primul rînd vreau să vă 
mulțumesc pentru cuvintele fru
moase Și cordiale pe care le-ați 
spus aici la adresa statului 
nostru, la adresa clasei noastre 
muncitoare.

Uniunea Sovietică trece ac
tualmente printr-un mare avint 
economic și politic în toate do
meniile vieții de stat și sociale.

In prezent elaborăm un plan 
de dezvoltare a economiei noa
stre pe aproximativ 20 de ani. 
Presupunem că în decurs de 
20 de ani vom depăși probabil, 
de vreo două ori Statele Unite 
ale Americii în ceea ce privește 
volumul producției.

In prezent, în Uniunea Soviet

din

tkă se tarașceri e K3ȘU «c- 
Vr.:a> pefa den n-aeea cao- 
timu a democrate: eocaLme fa 
conducerea ocasuă ce scat. O 
sene de tmcțu pe care ie to- 
depi-nea statul le traețsăem 
stndicatekr.

Știa câ !n țir-le cap-Ju«ce 
ziarele scria că stndjca.—e ace- 
stre nu ar fi -bere F s^că 
argumentul că la soi U.--K-VX - 
nu iac grevă. Esce adevarK câ 
la noi muncitorii as gre i- 
De ce nu :ac grevă ? Pec^e câ 
la noi sUtal esre al ta .ncx- 
rilor și țâramtar. IspaMia ea 
sâ facâ dar grevă? Dear tc_I 
aparține poțxxruîm. Impctm 
ior inșrși?

In prezent in Unaoea Sons- 
tkă nivelul de trac F sa.ar„.< 
■"-""Ft»1"*-  cresc aa de ax 
Nu aa existat exi ua iei de 
greve, xunnrcrs ai au for
mulat reTeadkârL Dar Co- 
metetui nostra de Stat ei Pta- 
mncârii a calcinat f a rapor
ta: gurernulu: că ex-scă pus> 
bilitatea de a se trece de la 
ziua de lucru de 8 ore la zxa 
de lucru de 7 ore fără =_<șc- 
rarea salariilor șt g-remnl a 
adoptat o hotârice in ates: 
sens ți a pub-.:cat-o In preșâ.

Spuneți-m: dacă s-a intlmpiat 
oare vreodată ța vreun stat ca
pitalist, la vreo Întreprindere 
capitalistă, ca proțrretann mi
nei sau uzinei să-i cbeme pe 
muncitori și să le spună: de -a 
data z, vă reduc ziua de lucru 
și vă sporesc salariile. (Risese 
in rlndurile asistenței). Daci ar 
apare un asemenea capitalist, el 
ar fi dus probabil intr-o casă de 
nebuni pentru a se constata daca 
e sănătos. (Animație).

In Uniunea Sovietici toți co
piii învață în mod gratuit Mai 
mult decit atit, statul acordă 
burse celor care învață în insti
tuțiile de învățămint superior și 
mediu de specialitate.

Acum americanii vor să ne a- 
jungă din urmă in domeniul con
strucției de rachete. Credeți, 
poate, că în timp ce vor căuta 
să ne ajungă din urmă, vom dor
mi ? (Explozie de rîs). Așa ceva 
nu se poate. Vom continua să 
înaintăm și ei nu au cum sâ ne 
ajungă.

Oamenii sovietici vor pace. 
Prin exemplul dezvoltării socia« 
liste a economiei, prin construi
rea socialismului, noi vom stri
ca, desigur, dispoziția lumii ca
pitaliste. Dar vom strica acea
stă dispoziție pentru că oame
nii sovietici vor avea cea mai 
6curtă zi de muncă, cele mai

Sa < <

A-

IWTTEBAIEA tEPtLZEM-
TAXH.1XI siwicjmxu
^UtC£ OCVtlEHE*  :

paisoc i
K. HRUȘCIOV': Pot U 

Ti c*  sa^ar.-Jt slz-
U riasun a.e tndua-
tnei, in cuer.leie profesii.

la perxMda coosUucpei soc», 
tsie pr.napiul de baza In retri- 
bezrea zi-sc; esie principiul co 
îzjeresâr.i materiale a fiecărui 
am al minai. Este obligatoriu 
ca salar ul să fie calculat ia așa 
H Incit să stimuleze pe fiecare 
mjoasor și inginer in acumula
rea cunoștințelor, în ridicarea 
calificării.

In prezent, țara noastră a in
trat în perioada construcției co
muniste. Noi ducem o politică de 
frinare a creșterii salariului ca- 
tegorl lor cu salarii mari și de 
ridicarea salariului muncitorilor 
și funcționarilor cu salarii mici, 
pentru a ajunge la situația în 
care salariul va fi egal pentru 
toți oamenii muncii. Știți că în 
comunism va fi înfăptuit princi-. 
piui: de la fiecare după capaci
tăți, fiecăruia după nevoi.

Răspund la cea de-a doua în
trebare. Este obligatoriu ca un 
activist sindical să fie activist 
politic ? Activiștii sindicali sînt 
promovați la noi prin alegerea 
acestora de către membrii sindi
catului. Pentru a fi conducător, 
sindical nu este de loc obligator 
riu să fii membru al Partidului 
Comunist. Trebuie pur și simplu 
să ai calități care să fie apre
ciate de tovarășii din sindicat.

ae-Bl ea s âă-ț acorde încre- 
deraa lor.

ÎNTREBARE : Ne-a(i spus a. 
an ca px-.-țeie <v. des. 

ewspețkr. Poa reni tineri 
r»-ver, -1 dv. pentra a-și pe- 
rece «aced: J ia țâra dv. ?

S. S. HRUȘCIOV- Salutăm

eercr Dra-urite noastre și pen- 
a=se noastre sint la dispozi- 
fa dr.

ÎNTREBARE: Vreau sâ pre
cizez. Este pcsfoil sâ călătorești 
&er prin tara de„ ror putea tu- 
rșai străini sâ călătorească pe 
isnsarn diferite, vor avea posi, 
al tarea de a-și ridica cortul In. 
fe-wl loc sau altul ?

V S. HRUȘCIOV: Mâ ui- 
■ește atm v-au Inpuiat capetele 
cu Mt felul de nimiciri dușmanii 
Vorir— Soretke. (Risete). Nu 
cc—rș cncs-derați. int'.adevăr, 
câ la ani fiecare om 3 întreabă 
pe pcl.Lst ce sâ vorbească și 
cum sa se poarte?

Vâ rugăm sâ 
nea Sovietică.

ÎNTREBARE : 
dinte, muncitorii 
constructoare de 
velle" ar vrea să stabilească re
lații frățești cu una din uzinele 
de avioane din Uniunea Sovie
tică.

1< S. HRUȘCIOV: G-ed că 
puteți să vă Înfrățiți cu una din 
fabricile noastre de avioane și 
să faceți schimb de experiență. 
Dar vă spun sincer că in acest 
domeniu există unele greutăți. 
Cred că știți că la unele fabrici 
de avioane construim și rachete. 
Cred că nu vă va face o deose
bită plăcere să priviți rachetele 
care se fabrică în fabricile 
avioane. Desigur 
găsi și o fabrică 
care nu se ocupă 
de rachete. S-ar 
contacte între o 
vioane din Franța și o 
de avioane din Uniunea Sovie
tică.

Salutăm astfel de contacte.
ÎNTREBARE: Domnule preșe. 

dinte, eu sint membru al Parti
dului socialist autonom. Aș vrea 
să vă pun cîteva Întrebări. Con
siderați că sindicatele muncito- 
rilor trebuie să fie independente 
față de guvern și față de parti
dele politice ? Aceasta este pri
ma întrebare. Cea de-a doua În
trebare — ce părere aveți despre 
respectarea libertății gîndirii ?

resiți în Uniu-

Domnule preșe. 
d« la uzina 

avioane „C»ra.

de 
că se poate 
de avioane 

cu construcția 
putea stabili 

fabrică de a- 
fabrică

Franța
N. S. HRUȘCIOV: Sindicate

le sint organe ale clasei munci
toare și dacă aceste organe sint 
dependente de guvern ele nu 
mai sint reprezentante ale cla
sei muncitoare.

Acum voi răspunde la a doua 
Întrebare. Noi ne situăm pe po- 
Zițiile dezvoltării multilaterale a 
personalității fiecărui om. Numai 
oamenii liberi sint capabili să 
realizeze lucruri mari pe tări- 
mul creației. Noi considerăm că 
orînduirea noastră sovietică ofe. 
ră fiecărui om posibilitatea de 
a-și manifesta personalitatea In 
libertate. Și cu cit vom înainta 
mai mult spre comunism, cu atit 
Se vor deschide posibilități mai 
mari pentru manifestarea perso
nalității fiecărui constructor al 
societății comuniste.

ÎNTREBARE: Sint delegat 
din partea Uzinei „Chausson" 
(uzină constructoare de auto- 
camioane). Nu vreau să vă pun 
Întrebări despre vizita dv. și 
despre libertatea persoanei. Vreau 
să pun o altă Întrebare care ne 
interesează pe mine și pe mun
citorii noștri despre perspective
le construcției de automobile In 
Uniunea Sovietică.

N. S. HRUȘCIOV: Noi satis
facem pe deplin nevoile țării In 
ce privește autocamioanele și 
satisfacem cererile și în ce pri
vește producția de autoturisme. 
Pe viitor, dezvoltarea transpor. 
tului cu ajutorul autoturismelor, 
se va face In modul următor: 
Vom spori producția de auto, 
turisme, creind totodată o largă 
rețea de garaje de închiriere. 
Problema însă se va prezenta 
după cum urmează: Cînd cine
va va avea nevoie de mașină 
va veni la garaj, va închiria 
mașina și va merge unde va ti
vea nevoie. Omul se va putea 
folosi de mașină după nevoie. 
După ce se va folosi de ea o va 
aduce din nou la garaj și nu 
va mai avea nici o grijă. Meto
da capitalistă privată de folosi, 
re a autoturismelor nu ni se po
trivește. Noi vom introduce 
deservirea populației o 
socialistă.

Mai aveți întrebări ?
Permiteți-mi, dragi 

tovarăși (mă adresez dv. așa cum 
se adresează un membru de sin
dicat altor membri de sindicat), 
să vă mulțumesc pentru această 
convorbire. Sint foarte bucuros 
că m-am întîlnit cu dv.

un partener comercial din ce în 
ce mai interesant în domeniul 
•diinbului de produse industry 
ale*.

După ce face o trecere !n re
vista a exponatelor roininești Ia 
Tirgu- de .a Leipz g, și scoate 
în evidență că varietatea și ca
litatea produselor rommești ex
puse oglindesc realizările indus
triei și tehnicii R. P. Romîne, 
.Deutsche \Voche“ subliniază 
ținînd seama tocmai de aceste 
realizări, că „multe firme indus
triale din R. F. Germană sînt 
extrem de interesate în normali
zarea relațiilor comerciale cu 
Rominia și in lărgirea actualului 
schimb de mărfuri**.

GENEVA 1
TASS transmite: Ziarul 
german „Die Welt“ din 31 mar« 
tie 1960, referindu-se la o in- 
formație din Geneva a agenției 
United Press International, a 
declarai că „șeful delegației so
vietice la conferința de la Ge
neva pentru dezarmare, V. A. 
Zorin, a lăsat să se înțeleagă 
în ședința de miercuri că Uniui 
nea Sovietică nu va respecta în 
mod obligatoriu cu rigurozitate 
principiul dezarmării generale și 
totale în limitele a patru ani, 
așa cum a propus președintele 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov-.

Asemenea știri au fost publi
cate în diferite variante și de 
alte organe de presă occiden
tale.

Delegația sovietică la confe
rința Comitetului celor 10 țări 
pentru dezarmare consideră ne
cesar să dezmintă aceste știri 
ca fiind necorespunzătoare rea-, 
lității.

Este regretabil că unele agen- 
ții și organe de presă occiden
tale recurg la asemenea născo
ciri încercînd, după cum se vede, 
sâ justifice in vreun fel poziția 
vădit inconsistentă a delegațiilor, 
occidentale la conferința Comite
tului celor 10 țări pentru dezar*  
mare, care obiectează împotriva 
stabilirii vreunui termen pentru 
înfăptuirea oricărui program de 
dezarmare.

Izvorul voinței lor 
de neîntrînt...

bord de pe insula pustia 
avea 

Privirile

al

ATENA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite : In Grecia ș 
intensifică mișcarea pentru spri 
jinirea destinderii încordării in 
ternationale și a dezarmării. Du 
pă cum relatează ziarul „Make 
donia", liderul Partidului libe 
ral, Venizelos, luînd cuvîntul zi 
lele acestea la Kanya (insul; 
Creta), s-a pronunțat pentru i 
politică externă activă a Gre 
ciei — în sprijinul destinderi 
Încordării și al dezarmării.

Criticîi.4 atitudinea de expec 
tativă a guvernului grec față d 
problemele destinderii încordări 
și ale dezarmării, Venizelos 
subliniat că întrucit Grecia „ni 
este în stare să-și spună pare 
rea în ceea ce privește impor 
fantele evenimente politice di: 
lume... sint sacrificate interesel 
țării".

Intr-un articol publicat la 3 
martie tn ziarul „Makedonia*  
cunoscutul comentator Drossot 
fost ministru, critică de asente 
nea poziția guvernului grec 
Grecia trebuie să pășească p 
calea destinderii încordării și ; 
dezarmării, scrie In incheier 
Drossos.

------- •-------

A 3-a conferință 
a partizanilor păcii 

din Irak

în 
metodă

Nu? 
prieteni.

(Text prescurtat)

P*
„Paterst", un om. Acesta 
o comportare ciudată. " 
îi erau pline de groază, se tot 
străduia sâ fugă de oameni... 
Dementul acesta s-a dovedit a fi 
unul din membrii echipajului 
unui vas de pescari naufragiat, 
care s-a aflat in derivă 35 de 
zile în largul mării. Pe vas fu
seseră 22 de oameni. 12 dintre 
ei au murit de foame, sete și 
boli încă in șalupa de salvare, 
al ți 10 au reușit să debarce pe 
țărmul unde ii aruncase valu
rile. Aici 2 dintre ei au inebu-*  
nit, iar ceilalți 8 i-au părăsit 
in voia intimplării, ho târî nd să 
ajungă cu orice preț la o așezare 
omenească. Pe unul dintre cei 
părăsiți i-a găsit purtătorul de 
mine australian. Soarta celuilalt 
a rămas necunoscută.

Cit de uimitor de diferit este 
epilogul acestei întimplări de 
istoria derivei de 49 zile a celor 
4 eroi ai noștri! Un grup mare 
de oameni, rămași pe un vas în 
derivă, dar care nu se cufunda, 
pescari cu experiență care știau 
cum să dobindească pește și, prin 
urmare, care aveau posibilitate 
să se alimenteze des, nu au fost 
în stare în condiții grele să se 
unească, să reziste și să învingă 
marea. Legea societății capita
liste „omul îi este lup seme
nului său" a acționat și aici cu 
forța ei întunecată și i-a dus 
la piei re...

In amîndoui cazurile oamenii 
s-au găsit la un pas de moarte. 
Dar intr-un caz cei 4 tineri so
vietici, dintre cei mai obișnuiți, 
nu și-au pierdut demnitatea o*  
menească, în celălalt — echipa
jul vasului s-a animalizat...

Da, oceanul, irațional și săl
batec. încă pînă astăzi nedori*  
tor să i recunoască pe om, a 
dat înapoi în fața voinței flă
căilor sovietici. De unde au luat 
ei voința aceea de neclintit ? 
Din fermitatea omului sovietic, a 
omului educat în spirit comunist.

Cînd cei 4 au fost luați pe 
bordul portavionului american, 
în raportul medicilor militari 
americani a apărut următoarea 
însemnare :

„Rușii erau îmbricați în u- 
niforme militare murdare și rup*  
te. Ei erau nerași, cu părul ne-

tuns. Puteau să se miște, 
destul de nesigur din 
slăbiciunii. Erau liniștiți, 
secvenți în vorbire, răspundeau 
cu ușurință la întrebările ce li 
se puneau pe vas prin interme
diul translatorului. Fiecare din 
ei a primit cîteva înghițituri de 
bulion, lapte și cile o bucățică 
de pîine. După aceasta — suc 
de fructe. Toți înțelegeau că tre
buie să mănince numai în can
tități mici și foarte încet...".

lată o dovadă în plus a voin
ței și curajului lor fără de pre
cedent. In istorie a fost înscrisă 
încă o strălucită victorie a o- 

mului asupra oceanului înfuriat.
Despre aceste lucruri extra

ordinare se va ocupa filmul con
sacrat faptei de eroism a celor 
4 soldați sovietici, care întorși 
acasă, au și asistat la turnarea 
unor scene din film. La Moscova 
cei 4 eroi ai Pacificului se bucură 
de o primire deosebit de căldu
roasă, fiind în permanență în
conjurați de dragostea locuitori
lor marelui oraș.
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dar 
cauza 
con-

Moscova, 31 martie 1960, (prin 
telefon).

BAGDAD 1 (Agerpres). — L 
Bagdad s-a deschis cea de-, 
treia conferință a partizanilo 
păcii din Irak. La conferint 
participă delegații din parte; 
tuturor comitetelor locale de a 
pârare a păcii, oaspeți de onoar 
și delegații din 12 țări, membr 
ai guvernului irakian, personali 
tăți politice, membri ai corpulu 
diplomatic, ziariști.

Luînd cuvîntul în cadrul con 
ferinței, primul ministru Kassen 
a spus că mișcarea pentru pac 
este o mișcare bună și folosi 
toare popoarelor. Salutăm mi< 
carea partizanilor păcii din în 
treaga lume.

Revoluția din Irak, a releva 
Kassem, a fost o contribuție lt 
cauza păcii deoarece a fost < 
acțiune democrată de eliberan 
care a corespuns intereselor în 
tregului popor irakian și cauze 
păcii internaționale.

In aplauzele furtunoase al( 
delegaților, Tawfic Munir, mem 
bru al Consiliului național a 
partizanilor păcii din Irak, i 
dat citire mesajului de salul a 
dresat conferinței partizanilo: 
păcii din Irak de N. S. Hrușciov 
președintele Consiliului de Mi 
niștri al U.R.S S.

In cursul ședinței de viner 
dimineața ziaristul Al. Gheor
ghiu a transmis Conferinței sa 
lutul Comitetului Național pen 
tru Apărarea Păcii din R. P. 
Rom în ă.

1L
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MOSCOVA. — Se anunță în 
mod oficial că la 8 aprilie Anas
tas Mikoia-n prim.vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. va sosi cu avionul la 
Bagdad în legătuiă cu deschide
rea primei expoziții industriale 
sovietice în Irak care va avea 
loc la 10 aprilie.

PARIS. — Guvernul francez a 
dat publicității un comunicat în 
care se spune; „Ca completare 
la experiențele efectuate la 13 fe
bruarie. în ziua de I aprilie I960, 
ora 6.15, pe poligonul din Re- 
ggane s-a efectuat cu succes o 
explozie nucleară de mică pu
tere"

LONDRA. — Guvernul Verwo. 
erd din Uniunea Sudafrica-nă in
tensifică represiunile. La 31 mar
tie. la Johannesburg, Capetown, 
Pietermaritzburg, Durban și în 
alte orașe au avut loc din nou 
arestări. Au fost arestați încă 34 
de membri ai Congresului națio
nal african, precum și activiști 
ai altor organizații progresiste.

Poliția transportă cu avipane tn- 
tărituri din Pretoria și din Transa 
vaalul de nord. în regiunea Ca
petown s-a dat ordin ca toți te- 
zerviștii să se prezinte de ur
gență la unități

BUDAPESTA. - Cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a eli
berării Ungariei, Consiliul Pre
zidențial al Republicii Populare 
Ungare a decretat, la propune
rea Guvern-ului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc, o amnistie par
țială, La propunere^ ministrului 
de Justiție au fost grațiați Tibor 
Dery, Mihaly Farkaș. Vladimir 
Farkaș, Ferenc Donath și alții.

BERLIN. — La 30 martie și-a 
început lucrările la Berlin cea 
de.a 8-a plenară a C.C. al Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania. Pe ordinea de zi a ple
narei se află cele mai importante 
probleme ale dezvoltării agricul
turii în Republica Democrată 
Germană. Raportul principal a 
fost prezentat de Walter UÎbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.
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