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„Verificați-vă 
cunoștințele de cultură 
generală" cu tema:

„Cum se reflectă în 
cultura rominească 
mari evenimente 

din istoria Patriei** 

Răscoala din 1997

Bun sosit în țara noastră
președintelui Republicii Indonezia

dr. Sukarno
Râspunzînd invitației președintelui Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a R.P.R., Ion Gheorghe 
Maurer și a președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. Chivu Stoica, luni 11 aprilie va sosi in 
Capitala dr. Sukarno, președintele Republicii In
donezia, care va face o vizita de prietenie in 
R. P. Rominâ.

In cursul vizitei sale, dr. Sukarno va fi însoțit 
de dr. Subandrio, ministrul Afacerilor Externe, 
Adam Malik, ambasador cu misiune speciala, 
dr. Suharto, ministrul Dezvoltării Industriei Popu
lare, dr. Tamzil, directorul cabinetului Președin
telui, și alți colaboratori, precum și reprezentanți 
ai presei indoneziene.

★

DIM VIAȚA SI MUACA
TINERETULUI

Pregătiri pentru concurs
t~ichipa de teatru a Uzinei
Pj „Element Gottwald** din 

Capitală face repetiție ge
nerală cu piesa lui A. S. Mihal- 
kov „Sălbaticii**. După-amiază 
are repetiție la Întreprinderea 
„Luceafărul1*...

In ultima vreme artiștii ama
tori din echipa de teatru a uzinei 
se pregătesc intens în vederea 
Festivalului . bienal de teatru de 
amatori „Ion Luca Caragiale**. 
In repertoriul echipei

de piesa „Sălbaticii*, figurează 
„Steaua fără nume" a lui Mihail 
Sebastian, „O noapte furtunoa
să** , „C.FJl.**, „Amicii** și tJusti
ția** din creația lui Caragiale.

Cei 16 muncitori care au în
drăgii teatrul îți continuă aici, 
într-o încăpere a clubului, repe
tiția, animați de dorința de a se 
prezenta în 
pregătiți.

concurs cit mai bine

in afară
PETRE 
ajustor

MIHAI 
montor

Mîndrie a Oțelăriei nr. 2 din cadrul Combinatului siderurgic de la Hunedoara, echipa de topi- 
tori formată din comunistul Iulian Ispas (conducătorul echipei) și utemiștii Ion Alexandru și 

Vasile llie a dat, în primele trei luni ale anului, 1.800 tone oțel peste plan.

Foto : PAVEL POPESCU

Pe șantierul

In orașul Buhuși 
se construiește 
o nouă școală 

cu două etaje care va 
cuprinde 16 săli de 
clasă, o sală de sport 
și două laboratoa
re. Noul lăcaș de în
vățătură va avea în
călzire centrală și 
instalații sanitare 
moderne.

Nu de mult au în
ceput lucrările de 
construcție. Elevii 
claselor a IX-a și a 
X-a de la Școala

da construcție
medie Buhuși au 
fest primii care au 
început săpăturile 
pentru fundații. Pînă 
în prezent cele două

clase au făcut 400 
ore muncă patriotică 
săpînd 155 m.c- de 
șanț pentru turnarea 
fundațiilor. In mod

a noii școli
deosebit s-au eviden
țiat elevii claselor a 
X-a care au cel mai 
mare număr de ore 
prestate.

Elevii școlii me
dii, mobilizați de or
ganizația U-T3V, au 
luat hotărîrea să to
talizeze la construc
ția noului loca! de 
școală un număr de 
2.000 ore muncă pa
triotică.

BEJAN 
ALEXAMDRU 

tehnician zootehnist

canal de irigare

Pe urmele izvoarelor
de economii

întrebarea pe care adunarea 
de partid deschisă a pus-o tutu
ror comuniștilor, utemiștilor și 
muncitorilor fruntași, invitați cu 
acest prilej, a fost aceasta : „Ce 
rezerve de economii există in 
gospodăria noastră, cum pot fi 
ele valorificate ?“ Adunarea a 
dezbătut temeinic, pe la.-g acea
stă chestiune deose
bit de importantă și 
a trasat perr.ru toți 
muncitorii gospodă
riei un adevărat pro
gram de acțiune pen
tru întregul an. In 
adunare s-a stabilit 
că izvoare de econo
mii există în toate 
sectoarele de activi
tate ale gospodăriei:
vegetal, zootehnic, mecanic etc.

Muncitorii gospodăriei au por
nit de îndată să dea viață indi
cațiilor adunării de partid. Trac-* 
toriști, mulgători, brigadieri și 
șoferi — nimeni n-a rămas în 
afara acestei largi acțiuni. Adu
narea organizației de partid sta
bilise de asemenea sarcini im«t 
portante pentru utemiștii șj tine
rii din gospodărie. Pentru a 
dezbate și stabili concret contri
buția pe care și-o pot aduce ei 
la îndeplinirea acestor sarcini, 
utemiștii și tinerii s-au Intîlnit 
într-o adunare generală U.T.M.

deschisă. Tn această adunare la 
care au participat comuniști, 
brigadieri, tehnicieni și ingineri 
din gospodărie — fiecare ute- 
mist și tînăr s-a simțit dator 
să-și spună părerea, să-și ia an
gajamente, să propună ceva pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasa
te de organizația de partid. Și

căile- pe ceilalți mulgători--pen
tru ca și aceștia să ajunga la 
nivelul lor de calificare. Astfel, 
cu ajutorul brigadierului Vladi
mir Holinat, candidat de partid, 
se vor ține lecții practice la lo
cul de muncă al fruntașilor, iar 
cei mai

Colectiviștii din gospodăria 
agricolă colectivă din sa
tul Tighina, comuna Voi- 

cești, raionul Drăgășani, au con
statat practic că grădina de 
legume și zarzavaturi este un 
mijloc sigur de venituri. De 
aceea ei și-au propus ca în a- 
cest an să cultive cu zarzava
turi și legume supfaîăța' de 28 
ha- Pentru ca zarzavaturile să 
fie udate la timp colectiviștii au 
hotărît într-o adunare generală 
să amenajeze un canal de iri
gare în lungime de circa 1500 m.

Brigada utemistă de muncă 
patriotică din cadrul G.A.C-,

formată din 42 de tineri a 
muncit voluntar zile de-a ria
dul la amenajarea canalului de 
irigare. Astfel numai în zece 
zile de muncă canalul pentru 
irigare a fost amenajat.

Din economiile realizate de 
tine-et prin construirea canalu
lui de irigare, consiliul de con
ducere al gospodăriei a hotărît 
să mărească sectorul zootehnic 
al gospodăriei cu 2 vaci și 
25 oi.

Tinerii de la G. A. S. Rălejti, 
regiunea Pitești s-au angajat 

să obțină 100.000 lei economii 
peste cele planificate.

Pînă în prezent s-au realizat 
40.000 lei.

iată ce căi au descoperit utemiș
tii și tinerii, ce măsuri au luat:

Să luăm, de pildă, sectorul 
zootehnic. Tinerii mulgători de 
aici au arătat că printr-o îngri
jire și furajare mai atentă, mai 
rațională a vacilor s* pot ob
ține producții sporite de lapte. 
In acest scop, la lotul de 40 de 
vaci de la care este planificat să 
se obțină cite 3.700 litri lapte s-a 
stabilit să lucreze cei mai buni 
mulgători : Teofil Roșea, Petre 
Șeitan și Alexandru Niculescu. 
Aceștia s-au angajat să obțină 
3.800 de litri pe cap de vacă fu
rajată. In același timp, ei s-au 
angajat să-i sprijine pe toate

buni vor lua în răspun
derea lor pentru ca
lificare pe cei mai 
slab pregătiți.

în ceea ce privește 
asigurarea bazei fu
rajere pentru ani
male. tinerii au a- 
juns la concluzia că 
porumbul-siloz poa
te ..........................
un 
mai 

prețul de cost al po-

GHEORGHE GRIGORE
învățător

Vizita președintelui Sukarno 
este așteptată cu mult interes de 
opinia publică din țara noastră, 
întrucît ea reprezintă un nou 
prilej de sti îngere a relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
romîn și indonezian și o contri
buție însemnată adusă cauzei 
păcii în lume.

Guvernul R. P. Romine mili
tează consecvent pentru conso
lidarea păcii în lume, pentru în
făptuire! destinderii internațio
nale. Guvernul țării noastre con
sideră că contactele dintre con
ducătorii de state ajută la o mai 
bună înțelegere și apropiere în
tre țări.

Vizilînd țara noastră președin
tele Sukarno și persoane e care 
ii însoțesc, vor putea să ia cu
noștință de însemnatele realizări 
ale poporului romîn în construi
rea vieții sale noi. socialiste, în 
industrializarea țării, în dezvol
tarea agriculturii, în creșterea 
nivelu'ui său de trai material și 
cultural.

Indonezia și Romtnia se află 
despărțite intre ele prin mii de 
kilometri. Insă distanțele n-au 
constituit pentru ele o piedică 
in calea s'.a ormcirii unor ra- 
porturi cordiale, in spiritul coexi
stenței pașnice.

Relațiile romino-indoneziene 
de colaborare și de prietenie se 
dezvoltă continuu. Au ioc schim
buri economice și culturale, vi
zite de delegații și de persona
lități politice.

Poporul romîn înțelege si 
sprijină aspirațiile de pace și de 
progres ale poporului indone
zian. Indonezia se numiră prin
tre sta .ele care duc o politică 
externă independentă, de extin- 
dere a relațiilor'multilaterale cu 
toate țările.

Politica externă a Indoneziei 
reflectată in diferite declarații 
ale conducătorilor acestei re
publici și in acțiunile ei diplo
matice, este o politică de neu
tralitate, de neaderare la blocuri 
militare agresive și de intensifi
care a relațiilor sale cu toate 
țările pe baza principiilor coexis
tenței pașnice. Indonezia spriji
nă propunerile sovietice privind 
dezarmarea generală și totală 
șt se pronunță pentru încetarea 
experiențelor cu arme nucleare, 
în Indonezia, la Bandung, s-a 
ținut istorica conferință a țărilor 
Asiei și Africii din aprilie 1955. 
Această conferință a scos cu 
putere în evidență importanța

ideii coexistenței pașnice intre 
toate țările, indiferent de siste
mul lor social-politic. Această 
conferință ocupă și astăzi un loc 
deosebit in conștiința și in viața 
popoarelor afro-asiatice, căci ea 
a exprimat vehement și necru
țător convingerea că omenirea 
va izbuti să scape de plaga mon
struoasă a colonialismului.

„Pentru noi colonialismul nu 
este ceva abstract și îndepărtat, 
a spus de la tribuna conferinței 
președintele Sukarno. Noi îl cu
noaștem în toată cruzimea lui... 
El este un dușman experimentat 
și necruțător care poate lua di
ferite înfățișări. El nu lasă ușor 
să-i scape prada din mină. Ori
unde, oricînd și oricum ar apă
rea, colonialismul este un rău

care trebuie șters de pe fața pă- 
mintului...".

Personalitatea președintelui 
Sukarno, înaltul oaspete indone
zian, este cunoscută poporului 
nosiru. El e un remarcabil om 
de stat ce și-a închinat viața eli
berării țării de sub jugul colo
nial. consolidării ei economice 
și politice, iar în domeniul poli
ticii mondiale, luptei pentru 
pace, pentru dezarmare, pentru 
soluționarea pașnică a proble- 
melor internaționale litigioase.

Animat de cele mai sincere 
sen imente de prietenie față de 
poporul indonezian și față de 
reprezentanții lui, tineretul ro- 
min, împreună cu întregul po
por, urează înalților oaspeți so
siți de peste mări și țări tradi
ționalul : „Bun venit".

fi obținut la 
preț de cost 
scăzut (anul

trecut . .
nimbului siloz a fost ridicat: 
0,20 lei kilogramul). Pentru scă
derea prețului de cost al po
rumbului furajer — tinerii au 
hotărît, printre altele, ca cele 
3.000 de tone porumb (adică în
treaga cantitate planificată) să 
fie însilozată prin munca lor 
voluntară. Ei nu s-au opnt însă 
aici Anul trecut la Insilozarea 
porumbului, s-au folosit două 
tractoare pentru punerea în inac
țiune a celor două tocători. 460 
de lei costa consumul unui trac
tor pentru 10 ore de lucru. Tine
rii au aflat insă că în gospodă
rie există un electromotor de 
7 kw.* Printr-un dispozitiv de 
cuplare, cele două tocători me-

ile Crișuluî
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NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 3-a)
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Concertul orchestre* ie — _z<5 populară ^Miorrc- c Urtatii ^A!. I. Cuza- din lași 
dat în cadrai taie: finale a treceri: ia rerrta c fo'—cț ’or artistice studențești.

(Din. sala de cursuri-pe. ieenă
Scena sălii de teatru din Pa

latul pionierilor. S tu den ți din 
toate colțurile țării, li privești 
cum, imbrăcați în costume na- 

i ționale dansează cu aprindere, 
j îi asculți cum cinto, recită, in

terpretează pasionat și trebuie 
sâ recitești iar programul care 
anunță cutare formație, din cu
tare centru universitar pentru a 
te convinge că in fața ta sint 

| studenți și nu cine știe ce artiști 
profesioniști de renume.

Această observație or putea fi 
pusă sub semnul întrebării de 
juriul exigent și sever - așa cum 
stă bine să fte un juriu — care 
va argumenta, de pildă, insufi
cienta stilizare a unui dans te
matic intitulat „Cerere de intra
re in G.A.G** și prezentat de 
echipa de dansuri a Institutului 
agronomic din lași. S-or putea. 
Dar, ce are a face ? Nicăieri 
nu apare stingăcia care trădea
ză de la prima vedere pe dile- 
tanți : tracul scenei, „inevitabi
lul" trac, s-c topit cumva, făcind 
loc siguranței, dezinvolturei ; 
impresionează mai ales o mare 
dragoste pentru artă și o cloco-

titoare tinerețe animind p'oș-e- 
mele artistice ale acestor .tari 
ingineri, medici, ag'C'O"- pro
fesori. Un detașament de inte
lectuali care intră in viață, se 
poate efectiv spune, cu cîntecul 
pe buze...

lată o formație, orchestra de 
muzică populară „M o~|c“. O 
alcătuiesc studenții Un versitâții 
Al. I. Cuza ; dirijorul, Gh. Jever- 
aean termină acum anul V la 
fizico-matematici ; solista Ma
ria Leonte are de luptet in anul 
II al Facultății de fi.‘o!og'e cu 
gramatica istorică ; dntorețul 
Remus Mandache, care zguduie 
sala cu „Ciobănașul- lui, este 
asistent la o catedră de științe 
sociale... lată ce firesc se îmbi
nă totul. Cel al cărui glas răsu
nă baritonal in timpanul micro
fonului este deprins să ia cu- 
vintu| in seminarii de specialita
te ; aceleași degete care string 
arcușul cuprind tot atit de des 
bucata de cretă pentru a aco
peri tabla cu o cascadă de for
mule complicate. Cum se achită 
de cele două activități, atit de

d fe- te ? Kionțul stude-tesc al 
lui Mhci Tema pe ses -~ea din 
țarcă : doi de 9. doi de 10. 
Acum cin ta liniștit. înclin îndu-și 
capul pe vioara. Sfcîde-t; s'-ebi 
la învățătură nu $inț primiți in 
orchestră. Cu ce -fticți de mă
sură să apreciezi munca. pas u- 
nea, disciplina cotectivutu: ? Cu 
cele trei titluri de îc--eată pe 
țară, m:ndna formație studenți
lor de la universitatea ieșeană.

Dacă sint studenți care mi i ne 
vor fi ccdre de nădejde in eco
nomia și cultura noastră, dacă 
sint încă astăzi artiști care pot 
și știu sâ însuflețească o sală, 
să fie oare cele două laturi cie 
vieții lor chiar ctit de strict 
compartimentate ? Nu. Artiștii 
aceștia culeg folclor cu un inte
res și cu o rigoare științifică. 
Colindă satele moldovenești, în
registrează pe bandă de mag
netofon doine și hore pe care 
apoi se străduiesc să le prelu
creze.

Cind au timp pentru acea
sta ? In vacanțele universitare. 
Astă-iarnă, de exemplu, au fost

la Rc-ău. De la Cristi.nești, stu
dentul in filologie Err 1 Harvasa 
cules o horă, a notat-o, și iat-o 
acum, prelucrată. in programul 
formatei. îndrăgostiți de pro
ducțiile artei populare...

Și mai c*s îndrăgostiți de 
vie ța poporului. 14 programe 
cistice ou dat numai in 1959. 
Pe studenții ieșeni de la Unr 
ve-statea Al. I. Cuza i-au as
cultat muncitorii de la CF.R. 
Pașcani, de la „Țesătura**, de la 
. e Pîntilie-, țăranii muncitori 
de la Poieni, Negrești, Bocești... 
Ce! mai drag, cel mai generos, 
cel mai entuziast public.

Vor trece cițiva ani. In chipul 
noului inginer, sau profesor, sau 
agronom venit să lucreze intre 
ei, muncitorii, țăranii colectiviști, 
vor recunoaște pe fostul oaspe
te care le-a dăruit, pe vremea 
studenției sale, un ceas de in- 
cintare. li vor deschide brațele 
cu bucurie.

Munca și arta vor rămîne 
nedespărțite, socialiste amin- 
două.

ȘTEFAN IUREȘ

Președintele 
Republicii Indonezia, 

dr. Sukarno
Eminentul om politic fi con- 

ducător de stat a! Indoneziei, 
dr. Sukarno, s-a născut la 6 
iunie 1901 in orașul Surabaya — 
insula Java. După absolvirea 
școlii medii din Surabaya, Su
karno și-a făcut studiile univer 
sUare la Facultatea de științe 
tehnice din Bandung, obținind in 
anul 1925 diploma de inginer.

Președintele Indoneziei, dr. 
Sukamo și-a început activitatea 
politici, pusă în slujba patriei 
sale încă din adolescență. In 
rindurile organizației „Tinăra 
Jaia“ căreia i s-a alăturat de 
ând era elev și apoi la Bandung 
ca student, dr. Sukarno a desfă
șurat o neobosită activitate po
litici și publicistici. impunîn- 
du-se ca un luptător consecvent 
fi conducător remarcabil în lup
ta poporului indonezian pentru 
independența și progresul pa
triei sale.

In iulie 1927 dr. Sukamo a

întemeiat t,0 rganizația Națio
nală indoneziană** devenită in 
anul următor „Partidul Națio
nal Indonezian" care și-a înscris 
în programul său, drept sarcină 
principală, eliberarea poporului 
indonezian de sub dominația co* 
lonialistăi și dobîndirea indepen
denței naționale a Indoneziei.

In 1929 dr. Sukamo a fost 
arestat de autoritățile colo* 
nialiste împreună cu alți 
conducători ai partidului na
țional și condamnat la 4 ani în
chisoare. Cuvintarea rostită da 
dr. Sukarno la proces a devenit 
un puternic rechizitoriu împo
triva colonialismului și imperia
lismului.

In 1933 dr. Sukarno a fost din 
nou arestat și exilat în insula

(Continuare în pag. 4-a)

Mersul lucrărilor agricole 
de primăvară

In aceasta săptăminâ, în ciu
da unor zile neprielnice, lucră
rile agricole de primăvară au 
continuat intens, in multe re
giuni obținindu-se rezultate 
bune. Insimințarea culturilor din 
epoca l s-a terminat in regiunile 
Constanța, Galați, Ploești, Pi
tești, Hunedoara ți lași. In toa
te regiunile a fost grăbită insă- 
snințarea sfeclei de zahăr și a 
florii-soarelui. De asemenea în 
această perioadă au fost intensi
ficate lucrările de pregătire a 
terenurilor pentru cultura po
rumbului.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pînă la 
7 aprilie s-au insămințat în 
întreaga țară aproape 1.400.000 
ha ceea ce" reprezintă 80 la 
sută din suprafața prevă
zută pentru culturile din epo
ca 1 și 22 la sută din suprafața

totală ce urmează să fie însă- 
miniaiă in primăvara aceasta.

Suprafețe mai mari au mai 
rămas de insămințat cu culturi 
din epoca 1 și sfeclă de zahăr 
în regiunile Suceava, Baia Mare, 
Stalin, Bacău și Regiunea Auto
nomă Maghiară, in care despri- 
măvărarea a fost mai tirzie, iar 
vremea mai umedă.

In toate regiunile există con
diții pentru grăbirea insămînță- 
rilor și executarea lor in con
diții corespunzătoare. Este ne
cesar ca aceste condiții să fie 
mai bine folosite și în următoa
rele zile să se termine pe toate 
suprafețele prevăzute semănatul 
mazărei, sfeclei de zahăr și a 
celorlalte culturi din această 
perioadă. Totodată trebuie să 
se grăbească lucrările de pregă
tire a terenului pentru semăna
tul porumbului, precum, și se
mănatul legumelor, plantelor fu
rajere și plantarea cartofilor.

«
Guvernului R.P. Romine 
bătorirea unui deceniu", dăruit 
de Comitetul Central al Parti, 
dului Comunist Chinez și de Gu. 
vernul Republicii Populare Chi
neze.

Filmul chinez „Sărbătorirea unui deceniu
dăruit C.C. al P.M.R. și

Ambasada Republicii Popu
lare Chineze la București a 
transmis Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
Guvernului Repub’icii Populare 
Romine filmul documentar „Săr.

perr.ru


Concursul nostru „Verificați-va cunoștințele de cultură generala' cu tema'. 
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ 

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI"

ETAPA a V-a: Răscoala din 907
Care este titlul acestui tablou ? Caracterizare a răscoalelor țărănești Cui aparține

corocteriroreIn ce lucrare se face această 
răscoalelor țărănești din 19G7 ?

„Apariția la noi in țară a mișcării muncito
rești, deși slabă și confuză din punct de vedere 
ideologic și organizatoric, precum și ecoul miș
cărilor revoluționare din Rusia, mai ales al re
voluției burghezo-democratice din 1905, care au 
influențat otH asupra refacerii mișcării muncito
rești din țara noastră în 1905, cit și asupra iz
bucnirii răscoalelor din 1907, nu puteau sâ nu 
determine schimbări in politica burgheziei și mo
șierimii față de țărănime și in relațiile de clasă.

Râscoolele țărănești din 1907, înăbușite prin 
asasinarea a 11.000 de țărani, au demascat în 
fața poporului întreg legăturile strinse ale mo
șierimii cu burghezia în ascensiune. Din primul

moment al extinderii răscoalelor țărănești, parti
dul moșieresc al conservatorilor a predat pu
terea partidului liberal al burgheziei, iar îmbră
țișarea șefilor celor două partide în incinta 
parlamentului a consfințit răspunderea comună 
a burgheziei și moșierimii în reprimarea sînge- 
roasă ă mișcărilor țărănești.

După 1907 clasele exploatatoare au adoptat 
o politică de creare la sate a unei baze sociale 
de sprijin, prin întărirea burgheziei sătești cu 
ajutorul Casei rurale și a’ altor instituții special 
înființate in acest scop ; iar pe de altă parte 
ele au introdus măsuri de terorizare sîngeroasă 
și permanentă a țărănimii, înființînd jandarme
ria rurală".

această
sculptură ?

jumătate 
de veac

(30 puncte)

Solidaritate ce s-au răsculat

Frescă
(10 puncte)

a vremii
Piesa a fost scrisă de un 

dramaturg care s-a dovedit a 
fi în același timp un pro
zator excelent, un iscusit 
pamfletar, dar și un poet re
marcabil. Cine este autorul? 
Din ce piesă este extras frag
mentul ?

„ZARIFOPOL : De vreo 
săptămână orice serviciu tele
grafic și telefonic e interzis. 
Aseară am primit o telegramă 
în nemțește, de la frontiera 
austro-ungară : „Așteptați
Express-Orient gara Viena, 
Miercuri dimineață'', iscălită 
de un conductor de vagons- 
lits, cunoscut nouă. Am bă
nuit ceva. Am și plecat ime
diat. L-am întâlnit în gară pe 
acest conductor cunoscut și 
mi-a dat o scrisoare. Cumna
tul meu îmi scrie că din cau
za răscoalelor țărănești, ni
meni nu poate părăsi țara.

CARAGIALE (încremenit). 
Răscoale țărănești ? Ți-am 
spua eu, că într-o zi...

ZARIFOPOL: (chelie to
tală boltită, ochii scânteietori 
de inteligență, canonic laic 
uscat). V-am contrazis fără 
să cunosc situația. Ați avut 
dreptate... Se pare că de șap
te zile arde întreaga țară, 
de la un capăt la altul. Uite 
și scrisoarea... O s-o citiți... 
Uite și pachetul ăsta de zia
re... L-a scos cu greutate la 
vamă conductorul de vagons- 
lits. E o cenzură totală. Ni
mic n>u mai poate ieși 
țară... Nici telegrame de 
să.

CARAGIALE (năucit. 
Scoate ochelarii, își freacă 
fruntea, spune în șoaptă). 
Biata țară românească !

BEBS: (mereu aiurită). Ce 
vreți să spuneți, domnule Za- 
rifopol ? Cum asta : arde 
țara ?

ZARIFOPOL: Țăranii nă
vălesc în cele mai multe sate 
peste conacele boierești și le 
dau foc să ardă cu tot ce e 
în ele (către Caragiale). O 
să găsești în ziare multe lu
cruri de neînchipuit... Vi le 
las pe toate, căci eu le-am 
citit în t>renu.

(25 puncte)

din
pre-

îți

Wâcla T

VW
y

Roman
Fragmentul face parte dintr-un 

roman închinat răscoalei. 
este titlul romanului și 
este autorul său ?

„Cuvintele procurorului, înfri
coșate și uscate, nu le auzi nici 
prefectul Baloleanu. Numai gla
sul trîmbiței, necruțător și ame
nințător, șerpuia peste capetele 
oamenilor ca un bici de foc. Pe 
cînd trâmbița suna, maiorul Tă- 

o 
de

Care 
cine

năsescu ridică cravașa cu 
comandă scurtă. Două sute 
țevi de pușcă se îndreptară cu 
același gest spasmodic asupra ță
ranilor. Vociferările sălbatice se 
curmară o clipă, parcă le-ar fi 
retezat un paloș, dar numai spre 
a reizbucni mai tumultoase :

— N-au voie să tragă !... Nu-ți 
fie frică, moșule !.... Hai, băieți, 
că nu vă împușcă !... Aoleu, ci 
v-a întrecut Anghelina !

Aprecierei este cuprinsă In
tr-o lucrare social-politică re
cent apărută, cuprinzînd o am
plă expunere a dezvoltării miș
cării muncitorești în Rominia. 
Care este titlul acestei lucrări ?

„In perioada răscoalelor țără
nești muncitorii au făcut nume
roase greve (la Ga’.ați, Ploeșji, 
Bușteni, Slink. Constanța) sau 
au participat uneori direct la 
răscoală, cum a fost cazul la 
Buhuși. De asemenea, mișcarea 
muncitorească a organizat nu
meroase întruniri și acțiuni de 
solidaritate cu țăranii răsculați. 

Totuși proletariatul din Romî- 
nîa, neavînd destulă experiență 
de luptă și fiind lipsit de un 
partid marxist-leninist, nu a pu
tut să se situeze în fruntea răs
coalei și să o conducă,

După stilul poves
tirii. nu este greu să 
ghiciți cine este au
torul acestor rînduri, 
Cum se intitulează 
povestirea ?

„— S-a burzuluit, 
moș Petre. Ce zici 
dumneata de treaba 
asta ?

— D-apoi ce să 
zic? oftă moșneagul. 
Ce poate judeca un 
cap ca al meu, fără 
carte ? Ia. și eu un 
biet om necăjit : 
muncesc toate zilele 
vieții, dintru răsări
tul soarelui pină-n- 
tr-amurg, și string cu 
emer ban. lingă ban 
ca «â dobîndesc o 
bucățică de pămînt 
pentru feciori. Pă-

(25 puncte)

închinat răscoalei
Apoi nrunarâ al' 

<<prr. a«ruțite ca Dv 
de fierăstrău ruginit. Zidul de 
soldați execuîa mașinal, sacadat, 
aceeași mișcare de arme. Țevile 
cu cite o dungă albă de soare 
se ridicară deodată la ochi, de
getele a pasară deodată pe tră
gaci și salva de gloanțe umplu 
cerul cu o răpăială pripită.

în vreme ce, cu aceleași ges
turi automate, soldați: eobcraa 
armele de la ochi și le rein răr
eau, din mulțimea de țâraai iz
bucniră țipete de spaimă. Ca 
și cind o perdea de mpi ar 
fi măturat ei m pi a. aameaii ae 
simțeau cuprinși intr-na început 
de mișcare, de fugă

— Au tras in aer ! ricm Pe
tre cu ochii bclboeați. Naveți 
frică fraților ’ S’.ați pe Ine !—

itnn

(20 puncte)

Dmtr-un
roman
In trei
volume

țăranii
mîntul, cucoane, e 
mare amar și mare 
durere pentru noi... 
Țăranului, dacă i-i 
lua pămîntul, dă-i în 
cap cu buzduganul 
și-l omoară, că nu 
mai are pentru ce 
trăi ! Așa, aceia, cu
coane, care s-au scu
lat ș'au pus mîna pe 
par, numai de amar 
și de nevoie s-au 
sculat. Și la noi este 
lipsă și crîșcare, 
da’acolo știu eu că-i 
mai rău. Am umblat 
și eu oleacă de lu
me și cunosc. S-au 
sculat oamenii din 
colo, din jos, — cei 
care-s așa 
incit au 
frânghie

de săraci 
hamuri de 
la cai și

poartă traistă de 
sac... Moșneagul, fără 
să ne privească, își 
rostea cuvintele acu- 
ma cu oarecare su
părare, cu sprincea
na încruntată și ho- 
tărît parcă să spuie 
în sfîrșit, după mult 
gîrtd și năduh. tot ce 
avea pe inimă. Crezi 
că de bine se ridică 
noroadele ? urmă el 
cu-n fel de voce în- 
năbușită și răutăcioa
să. S-au înmulțit pe 
pămîntul nostru răii 
care ne frig, ne 
belesc, și trebuie fă
cută, cucoane oleacă 
de tocană !...**

(25 puncte)

este autorul ?

Sprijinul muncitorilor
din-Fragmentul este extra* 

tr-un roman scris în zilele noas
tre care ne arată sprijinul dat 
de cercurile muncitorești țăra
nilor răsculați. Numiți romanul 
și autorul său-

„Un om, un singur ori., vor
bea mereu la urechea sergentu
lui major, împungîndu-i pieptul 
cu un deget gros și strîmb, ne
gru de păcură.

— ...poate-i și tată-tau prin
tre dânșii, de ce te pui împotri
vă ? Dacă te-o lua careva 
rost, mai marii tăi, dai vina 
noi. De ce să chinui tocmai 
oamenii fără vi-nâ ? De ce 
trăiești ca un cîine, amu, dt 
ți-au crescut încă nici tuleie 
barbă ? Te-o înrăi vîrsta, te-or 
înrăi păcatele lumii, dar mai târ
ziu-.. Amu poartă-te cum îți po
runcește inima...

Și în ferestruica zăbrelită, ia
răși :

— Vor să ne ucidă, de trei 
zile ne-au plumbuit vagonul.»

Flăcăul zîmbi chinuit, întărî- 
tat:

♦— La urma urmei ce vrei de 
la mine ? Vrei să ți-i aduc în 
cîrcă ? Nu vezi că nici așa nu-ți 
pot face nimic ? Dă-le drumul, 
lașă-mă-n plata domnului I.» 
Uff

A vorbit cu mînie, înnăbușit, 
repezind cuvintele unul peste al
tul.

Timofte, zi Ier din atelier, de

Ce semnih
catie are9

acest
desen ?

(20 puncte)

’a 
i e 
tu 
sâ 
nu 
în

Joc dia V.Jra. F » 'oapal 
degetul de »e : .ergenta-
hă nxjor f. intr-o x_K»re. l-a 
Înfipt ia arm. care Unea p’.îm
bin de pe ut» tragtxniiă.

A smucit — f strai» nu s-» 
detficut

— Sergent mijor Paper, ici I 
— ritbstu de pe peron în c :p» 
aceea comand» locotenentul^ 
Niculescu

— L» ordin! — a tresărit 
sergentul major. $i snu'g nd 
arma_ din strinsura oamenilor 
ce-1 înconjurau, a râmas drept, 
încordat, tinind-o deasupra ca
pului intr-o singura mina.

— Foc 1 — a răzbătut din nou 
de pe peron, printre fluierături 
ți strigăte, aceeași voce~.

(20 puncte) (10 puncte)

Poezia, din care reproducem, 
aceste versuri, a apărut cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de 
la răscoalele țărănești de la 1907, 
Știți cine semnează versurile ? 
Din ce poezie fac parte ? 
„Vajnică poartă
A suspinului și-a durerii 
Ar putea să ne povestească 
întâmplările acelui an cumplU 
în care piersicii și merii 
Mai aprins au înflorit, 
Trupurile hăituite ale 'răscula-

țUoȚt
Cu mâinile la spate 
De bîrnele ei au fost
Cînd un ofițer de roșiori, 
Prins în corset pînă subsori, 
A comandat
Cu glas încurcat: foc 
Plumb ii, au ciuruit 
Pînă la mijloc 
carnea oamenilor și carnea 
Stejarului ostoit...1*.

legate

(20 puncte) (25 puncte)

Demascînd vremurile
de exploatare

Autorului acestor
Știți despre cine e 

poezia ?

versuri 
vorba ?

îi aparține și pamfletul „Baroane*. 
Cunoașteți ciclul din care face parte

„Trecînd ciocoiul, ieri, 
Numai l aud că zbiară
Ce ți-am greșit, boierule, zic eu, 
De mă tot faci tîlhar și derbedeu ? 
Am pungășit la ușa dumitale 
La seceră, la sa.pă, la parale ? 
Dacă e vorba să ne dăm pe față, 
Hoția de la curte și ciocoi se-nvață.

prin arătură, 
și mâ-njurâ

S-a înnegrit, de mult ce-i otrăvit,
Că-| țintuiam cu ochii și nu m-am căciulit.
Ar vreo, că-f de I cocon,
Să-i ies 'n drum de-a bușea, cu vorbe de plocon. 
II ustură ficații și-l arde ta rărunchi.
Că, docă trece el, nu i.ngenunchi.
N-ajunge că ne suge, mai face și pe sfintul,

Călca-lor vaco neagra și l-ar mi nea 
Las’ câ-i clocesc eu una, sâ n-o mai 
C a pus la primărie jandarmii sâ mâ

Poezie a unui

(25 puncte)

Cine este

autorul

desenului?

(15 puncte)

pămîntul. 
uite, tata, 
batâ...“

(20 puncte)

clasic
Versurile aparțin unui clasic al literaturii 

Care e titlul poeziei ?

„O coajă de mălai de Teri, 
De-o vezi la noi tu ne-o apucl( 
Băieții tu-n război ni-i duci 

Pe fete ni le ceri.

noastre. Cine este f

înjuri ce-avem noi drag și sfint I 
Nici milă n-ai, nici crezămînt I 
Flămînzi - copiii-n drum ne mor 
Și ne sfirșim de mila lor -
Dar toate le-am trăi ușor

De ar fi pămînt I

onstruoasa

coaliție

De-avem un cimitir in sat 
faceți lan, noi boi în jug 
urma lacomului plug 

Ies oase și-l păcat!

Ni-I 
Și-n

Sînt
Dar ce vâ pasa I Voi ne-ați scot 
Din case goi, în ger și-n vînt, 
Ne-ați scos și mortii din 

mormîn^ 
O, pentru morți și-a| lor prinos

Noi vrem pămint !•

oase dintr-al nostru os.

Departe de țară, silit să se 
exileze, autorul acestor rînduri, 
a participat din plin la drama 
țăranilor revoltați. Cine este au
torul și din ce lucrare face parte 
acest fragment ?

„Cum au izbucnit primele 
flăcări, guvernul conservator 
(sub barba căruia, pe-ndelete, 
încă din vara anului trecut 1906, 
pe vremea expoziției jubiliare, 
se organizase mișcarea maselor 
țărănești) s-a declarat cu toată 
candoarea incapabil să țină 
piept elementului dezlănțuit. Re
gele, firește, adînc îngrijat și 
bănuind, cu drept cuvînt, el care 
își cunoaște bine oamenii, că li
beralii nu erau atît de ignoranți 
în privința 

apel la 
Acesta 
sarcină

ruși- 
lăsau,

muzicale

evenimentelor, a îă- 
patriotismul șefului 
a primit zdrobitoa- 
a puterii numai

r >
CU

Cunoașteți lucrările muzicale 
închinate răscoalelor țărănești 
compuse cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la izbucnirea lor ?

condiția ca fracțiunea conserva
toare și majoritățile ei să-i pro
mită concursul fără nici o re
zervă ; iar conservatorii, 
nați de moștenirea ce 
s-au plecat învoielii.

Au urmat, în Camere, duioase 
scene teatrale.. în publicitatea 
romînească foarte înclinată, la 
ocaziuni mari, către nota senti
mentală, astfel de exibițiuni se 
numesc „scene înălțătoare*'. 
Toată lumea a plîns, miniștrii 
de azi, miniștrii de ieri, depu- 
tați, senatori, publiciști, repor
teri și tribune publice ; și în 
fața lumii acesteia atît de emo
ționate, doi mari între mari 
fruntași, un conservator și. un li* 
beral s-au strîns în brațe cu e- 
fuziune și s-au sărutat solemn, 
spălînd cu lacrimă fierbinți tot 
trecutul care, ce-i drept, cam a* 
vea nevoie de spălat : în căldura 
luptelor de ieri a celor două 
fracțiuni, primul nu numea pe 
al doilea decît „trădător de 
neam“ iar acesta pe acela „fiul 
lui Belzebiit". Răscoalele făceau 
deci o minune: trădătorul da 
neam de pînă ieri se preschimba 
în salvator al patriei ; iar fiului 
lui Belzebut îi crescuseră peste 
noapte aripi de cheruvim. In 
fața primejdiei, pentru amân
două egal de amenințătoare, 
fracțiunile de guvernămînt duș
mane își dau mîna spre resta
bilirea ordinei*'.

(10 puncte)

(25 puncte) (20 puncte)



Cunoașterea politicii partidului 
și lupta pentru aplicarea în viată 
a sarcinilor trasate de partid — 

ndatorire de bază a fiecărui utemist
Ite o mîndrie pentru tiecare 
■ să facă parte din Uniunea 
Jetului Muncitor — organi- 
I revoluționară care aub con- 
Jea partidului luptă pentru 
Jtuirea celor. mai nobile i- 
liri ale poporului muncitor, 
lemiștit sînt fii credincioși 
lartidului. Ei iubesc cu in
trare partidul și își dăruiesc 
«. eforturile, priceperea lup- 
■ntru înfăptuirea politicii 
Bului.
I statutul organizației noa- 
I se precizează că fiecare 
Ibru al U.T.M, este obligat 
■murească maselor largi ale 
letului politica Partidului 
Icitoresc Romîn, și a guver- 
I R.P.R. să popularizeze ho- 
lile P.M.R. și să lupte pen- 
Iraducerea lor în viață. „Id- 
lea Tineretului Muncitor — 
[rată în Statutul U.T.M. — 
I membrilor săi să lupte ne
at pentru traducerea in via- 
Ihotărîrilor partidului și gu- 
lului“. De aceea U.T.M. cere 
Ibrilor săi, cadrelor, sale, să 
leze profund, sistematic, cu 
kverență și conștiinciozitate 
firile partidului, să și le în- 
pscă în întregime și să-și 
te toate forțele pentru apli- 
b lor în practică.
L există îndatorire mai mare 
Iru un utemist, pentru un.tî- 
fconstructor al socialismului 
L aceea de a duce la inde- 
A sarcinile trasate de par
ale a înfăptui politica parti- 
i. Căci politica partidului 
lehipează interesele și oa
lele întregului nostru popor 
Icitor. înfăptuirea acestei po- 

înseamttă' realizarea celor
I îndrăzneț visuri ale noa- 
I înseamnă făurirea unei vieți 
blșugate. Lup ti nd alături de 
Igul popor muncitor, pentru 
ptuirea politicii partidului, 
etul nostru iși. îndeplinește 
mai importantă datorie fața

■toporul muncitor, contribu- 
■prin aceasta la clădirea pro- 
■ui său viitor fericit și lu
lls.
■porul muncitor s-a convins 
I proprie experiența ca sin
ii partid care a luptat și 
■î cu consecvență și cu de- 
■ment țâra margini pentru
■ rea unei vieți mai bune ce
le muncesc, singurul partid I a dovedit prin lapte ca nu 
■aște interese mai inalte de- 
■nteresele celor ce muncesc I Partidul Muncitoresc Ko-

Jirticlul marxist-leninist al 
li muncitoare din RomTnla J singurul partid din istoria I noastre care a apărat și Jă cu adevărat interesele po- 
Jlui muncitor ; el este singu- I partid care s-a dovedit in J să organizeze și sâ eon
ii cu succes masele ia iupta 
Iru transfoimarea socialista 
li-cietății pentru infringerea 
■nanilor poporului muncitor. 
Itb conducerea partidului s-a 
lit și s-a întărit alianța din- 
Iclasa muncitoare și (ărani- I muncitoare, care a izbutit 
■lunge pe moșieri și pe ca- 
Jiști de la putere, să fău- 
Ica putereapopulară. Dato- I aplicării cu- consecvență a 
licit înțelepte a P.M.R,, a iup- 
Jlasei muncitoare în alianță 
larănimea muncitoare, țara 
Jtră a devenit, dintr-un stat 
Its, înrobit marilor puteri ini- 
laliste din Apuș, un stat li- 
Iși independent, cu o econo- 
lin plină dezvoltare. Dintr-un 
Ir lipsit de drepturi și ex- 
Itat, poporul nostru a deve- 
I liber, stăpin pe soarta sa, 
Itructor al unei vieți noi, so-

■rcare victorie repurtată sub 
Eucerea partidului in lupta 
Iru construirea noii orînduiri 
Irîns și mai puternic în jurul 
lidului masele largi ale os
iilor muncii, care-și exprimă 
fiecare zi, în fiecare ceas, în- 
ferea în partid prin hotărîrea 
Lvîntul cu care înfăptuiesc 
Itica partidului.
lare este explicația că poli- 
| partidului este urmată de 
I mai largi mase ale oame- 
|r muncit ?
lolitica partidului este îhfăp- 
L cu avînt de către masele 
licitoare deoarece ea oglin- 
lle interesele vitale ale po- 
Llui și corespunde intruto- 
lacestor interese. Obiectivul 
Iticii partidului, politică în- 
leiată pe cerințele legii eco- 
pice fundamentale a socialis- 
lui este ridicarea continuă a 
Llului de trai material și cui-
■ al oamenilor muncii din 
■noastră.
Politica partidului constituie 
a vitala a regimului nostru 

hocrat-popular ; ea cuprinde 
[te laturile vieții de stat, eco- 
pice, sociale, culturale, mobi- 
[ază masele populare la iupta 
itru construirea socialismului, 
[n rezoluțiile și hotărîrile con- 
[selor P.C.R și apoi . ale 
[i.R în hotărîrile Comitetului 
ntral s-a stabilit șt se stabi
le politica partidului, in iie- 
e etapă dată, in fiecare din 
tblemele pe care le ridică 
etica construcției socialiste, 

[pă cum se știe, cel de-al 
tea Congres al P.M.R. și ple- 
rele C.C. al P.M.R. care s-au 
ut după congres, au stabilit 
politica partidului tn etapa 

:uala. este politica continuei 
giri și dezvoltări a economiei 
haliste, a industrializării so
liste și ridicării permanente 
nivelului de trai al poporului,

In ajutorul celor ce învață 
în cercurile pentru studierea 

Statutului U. T. M.
politica atragerii micii producții 
de mărfuri pe calea socialismu
lui; politica ofensivei neîntre
rupte a socialismului asupra ca
pitalismului.

In elaborarea politicii sale, 
partidul pornește de la cunoaș
terea realității concrete, de la 
cunoașterea legilor obiective ale 
dezvoltării sociale. Aplicînd în 
mod creator învățătura marxist- 
leninistă, studiind și folosind 
creator experiența U.R.S.S. și a 
celorlalte țări socialiste, parti
dul interpretează just fenome
nele ce apar în viață și poate 
prevedea din timp direcția des
fășurării evenimentelor. Caiac- 
terul științific al politicii parti
dului face ca activitatea mase
lor largi populare, desfășurată 
pe baza acestei politici să fie 
încununată de cele mai rodn ce 
rezultate.

Partidul și guvernul au ur
mat și urmează consecvent li
nia generală de industrializare 
socialistă a țării ca o premisă 
obligatorie pentru asigurarea 
bazei tehnice materiale a socia
lismului, pentru înflorirea eco
nomiei și asigurarea ridicării 
continue a nivelului de trai ma
tei ial și cultural al celor ce 
muncesc-

Poporul nostru muncitor vede 
în politica partidului de indus
trializare socialistă verigi prin

LECȚIA o V-o 
(partea I»a)

cipală în lupta pentru făurirea 
unei vieți mereu mai Îmbelșu
gate. Metoda socialistă de in
dustrializare constă in dezvol
tarea cu precădere a industriei 
grele și in primul rind a in
dustriei constructoare de ma
șini. De ce trebuie procedat ast
fel ? Din industria grea fac 
parte principalele ramuri indus
triale : industria siderurgică, in
dustria metalurgică și a con
strucțiilor de mașini, industria 
extractivă (cărbune, petrol, mi
nereu de fier etc.) industria chi
mică, industria energetică. Dez
voltarea acestor ramuri, este, pir- 
ghia principală pentru progre
sul întregii economii naționale, 
deoarece ele asigură mașini, u- 
tilaj și numeroase materii pri
me pentru celelalte ramuri. A- 
vîntul industriei grele creează 
condițiile pentru o trainică dez
voltare a industriei ușoare — 
adică a ramurilor care produc 
bunuri de larg consum (indus
tria textilă, industria alimenta
ră, industria încălțămintei, in
dustria lemnului, industria sti
clei și altele). De asemenea in
dustria grea produce tractoare 
și felurite mașini moderne ne
cesare pentru mecanizarea agri
culturii și asigură astfel condi
ții materiale pentru trecerea la 
marea producție agricolă socia
listă.

Politica partidului de indus
trializare socialistă a țării, de 
dezvoltare cu precădere a indus
triei grele cu pivotul ei — in
dustria constructoare de mașini 
— politică înfăptuită cu însu
flețire de masele largi ale oa
menilor muncii a asigurat li
chidarea înapoierii economice 
moștenite de la burghezie, a- 
vîntul tuturor ramurilor econo
miei naționale, continua ridicare 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Poporul nostru este 
plin de mîndrie patriotică pen
tru faptul că, datorită politicii 
înțelepte a partidului și guver
nului, in țara noastră a putut fi 
făurită și dezvoltată o industrie 
grea puternică, cu ramuri noi, 
moderne, care constituie pivotul 
în jurul căruia înflorește întrea
ga economie națională Produc
ția industriei petrolifere a de
pășit cu mult cea mai înaltă 
producție realizată in Rominia 
burghezo-moșierească ; a luat o 
amploare deosebită industria 
chimică, ca și alte ramuri in
dustriale Au fost făurite ra
muri industriale noi, care în 
Romînia veche nu existau : pro
ducția de utilaj petrolifer și mi
nier, de tractoare, industria ma
selor plastice, industria extrac
ției de uraniu și altele. Volu
mul producției noastre siderur
gice e de 7 ori mai mare de- 
cît cel din 1938 ; întreaga pro
ducție de energie electrică a 
anului 1938 se realizează ac
tualmente în mai puțin de două 
luni, producția industriei bunu
rilor de larg consum e de peste 
două ori mai mare în compara
ție cu cea din 1938 — anul cu 
cel mai înalt nivel de producție 
din timpul regimului burghezo- 
moșieresc.

Producem de peste două ori 
mai mult oțel și de două ori mai 
multe laminate decît In 1955. In
dustria construcțiilor de mașini 
care stă la baza progresului teh
nic în întreaga economie na
țională produce anul acesta de 
peste două ori mai mult dedt tn 
1955 ; în industria chimică pro
ducția crește în I960 de 2,3 ori 
față de 1955.

Dezvoltarea tn ritm rapid a 
industriei permite ca directivele 
trasate de Gongresul al 11-lea *1 
partidului car* prevăd creșterea 

producției globale industriale cu 
60-65 la sută in anii 1956—1960 
să se realizeze, iar la numeroase 

; produse industriale — oțel, mo
toare electrice, tractoare și alte 
mașini, zahăr, ulei și alte pro
duse de consum — să fie depă
șită creîndu-se condiții favora
bile pentru obținerea unor 
ritmuri mai înalte de dezvoltare 
în anii următori.

Din exemplul politicii partidu
lui la sate se poate vedea de a- 
semenea deosebit de limpede 
spiritul creator în care partidul 
nostru aplică legile generale ale 
construcției socialiste la condi
țiile specifice ale țării noastre. 
Calea transformării socialiste a 
agriculturii în țara noastră a 
fost trasată de partid prin rezo
luția adoptată la ședința plena
ră a C.C. al P.M.R. din 3—5 
martie 1949.

Partidul desfășoară politica de 
transformare socialistă a satului, 
de atragere a milioanelor de 
mici producători individuali, pe 
calea convingerii, pe făgașul so
cialismului. Ca urmare a muncii 
politice intense desfășurate de 
partid, a preocupării Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru crea
rea bazei tehnice-materiale ne
cesare agriculturii socialiste, 
grijii pentru pregătirea cadrelor 
de specialitate oamenii mun
cii de la sate au obținut 

rezultate remarcabile în în. 
făptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al 11-fea al P.M.R. 
cu privire la creșterea și conso
lidarea sectorului socialist al a- 
?;riculturii. Convingîndu-se prin 
apte, prin exemplul viu al uni

tăților socialiste fruntașe că nu
mai marea gospodărie socialistă 
le poate asigura o viață de bună
stare, mase tot mai largi ale ță
rănimii muncitoare au pășit cu 
hotărire și încredere, pe baza li
berului consimțămînt, pe calea 
arătată de partid. Sectorul so
cialist al agriculturii cuprindea 
la 1 martie a.c. 76,6 la sută 
din suprafața arabilă a țării și 
76,4 la sută din totalul familiilor 
țărănești. Aceasta e expresia în
făptuirii victorioase a politicii 
partidului la sate, expresia juste
ței depline a acestei pdfjjnci.

Sprijinindu-se pe dezvoltarea 
rapidă a construcției socialiste Ia 
orașe și sate, puterea populară 
a putut trece, in martie 1959, la 
desființarea completă a rămăși
țelor oricăror forme de exploata
re a omului de către om la s*e.

Modul In care partidul nostru 
a desființat exploatarea chiabu- 
reascâ reflectă incă o dată carac
terul profund creator al politicii 
sale, capacitatea sa de a aplica 
ferm învățătura marxist-lenlnistă 
în funcție de condițiile concrete 
existente în țara noastră.

Minunate sînt roadele politicii 
economice a partidului nostru. 
Mărețe sînt perspectivele pe care 
înfăptuirea acestei politici le 
deschide poporului nostru.

După cum se știe pe baza di
rectivelor Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
se elaborează și vor fi supuse 
dezbaterii Congresului al Ilî-lea 
Planul de dezvoltare economică 
pe șase ani (1960—1965) și schi
ța de dezvoltare hi perspectivă 
a economiei țării pînă in 1975.

Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în re
centa cuvîntare ținută la confe
rința organizației regionale de 
partid Cluj sarcina fundamenta
lă pe care partidul o pune tn 
fața poporului muncitor în pe
rioada 1960—1965 este termina
rea, în linii mari, a construirii 
socialismului, trecerea intr-o e- 
tapă nouă, aceea a desăvirșirit 
construcției/ socialiste.

Pășind spre viitoarele Înfăp
tuiri, poporul romîn știe bine, 
din experiența de pină acum, că 
în lupta sa nu este singur, că 
se bucură de colaborarea și aju
torul frățesc al țărilor prietene 
și în primul rînd de sprijinul 
neprecupețit, economic, tehnic și 
științific al' Uniunii Sovietice.

In Întreaga politică a partidu
lui șe reflectă grija profundă 
permanentă față de nevoile ma
selor muncitoare, îndreptarea e- 
forturilor spre ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
cultural al poporului muncitor.

Ga rAultat nemijlocit al dez
voltării țării noastre pe drumul 
socialismului s-au îmbunătățit 
necontenit condițiile de trai ale 
oamenilor muncii. Comparativ 
cu 1955, în 1959 salariul real al 
muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor a fost cu peste 30 
la sută mai mare, ceea ce în
seamnă că sarcina trasată de 
Gongresul al ll-lea al P.M.R. cu 
privire la creșterea salariului 
real a fost realizată și depășită 
cu un an mai devreme.

Datorită dezvoltării întregii 
economii naționale și sporirii 
continue a veniturilor oamenilor 
muncii, In anii regimului demo
crat-popular, a crescut simțitor 
consumul alimentar, de tabrăt 

căminte și încălțăminte al fami
liilor de muncitori și țărani

Partidul și guvernul nostru se 
preocupă în permanență de asi
gurarea unor cit mai bune con
diții de locuit oamenilor muncii. 
Noi și noi șantiere de construcții 
de locuințe se deschid în toate 
colțurile țării.

O importanță deosebită în 
creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii o au cheltuielile 
social-culturale pe care le efec
tuează statul nostru democrat- 
popular. An de an se cheltuiesc 
sume din Ce în ce mai mari pen
tru dezvoltarea învățămîntului, 
culturii, ocrotirii sănătății, spor
tului, odihnei etc.

Din cheltuielile social-culturale 
ale statului revin în medie pen
tru fiecare familie de muncitor 
peste 3.000 de lei pe an, sumă 
pe care, deși muncitorul n-o pri
mește in mină, se resimte în 
mod pozitiv îfl viața de toate zi
lele a familiei sale.

Un pas important pe calea ri
dicării continue a nivelului de 
trai al poporului îl constituie 
măsurile prevăzute de plenara 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie 
1959, care a hotârît un întreg 
ansamblu de măsuri privind ma
jorarea salariilor tarifare ale tu
turor categoriilor de salariați, 
reducerea impozitelor pe salarii, 
majorarea tuturor categoriilor 
de pensii precum și reducerea 
prețurilor de vînzare la peste 
2.600 de sortimente de produse 
industriale șj alimentare.

împreună cu întregul nostru 
popor muncitor tineretul nostru 
se bucură de condiții de viață 
mereu mai bune. Tineretului i 
s-au creat condiții de muncă din 
cele mai bune, condiții minunate 
de odihnă, cele mai largi posibi
lități de practicare a sportului.

Din olanul de construire a so
cietății socialiste elaborat de 
partid și înfăptuit de Întregul 
nostru popor muncitor, face 
parte integrantă revoluția cul
turală.

Ca urmare a politicii înțelepte 
a partidului și pe baza marilor 
realizări obținute in domeniul 
politic și economic, anii care au 
trecut de la eliberarea țării au 
marcat un avînt fără precedent 
in toate domeniile culturii noa
stre. o ridicare considerabilă de 
neînchipuit în trecut, a nivelu
lui de cultură'al maselor-

Analfabetismul — plagă ru
șinoasă a trecutului — a fost 
lichidat. In întreaga țară se 
desfășoară o uriașă activitate 
culturai-educativă de masă. Nu 
există comună fără cămin cul
tural, fără bibliotecă, fără echi
pă artistică de amatori. In lo
cul milioanelur de anaifabeți 
s-au format în acești ani mili
oane de cititori care frecven
tează cele peste 31.000 bib.io- 
teci populare. Mișcarea artistică 
de amatori cuprinde circa 
1.000 000 de oameni ai muncii. 
A crescut foarte mult numărul 
teatrelor, cinematografelor, in- i 
stituțiilor muzicale, muzeelor 
etc.

Alături de întregul popor, ti
neretul nostru se bucură din 
plin de minunatele comori ale 
culturii, ale artei. Largi posi
bilități de învățătură, condiții 
optime pentru a trăi o bogată 
viață cultural-artistică stau la 
dispoziția tinerei generații.

Ceea ce este esențial în uria
șa revoluție culturală din țara 
noastră este conținutul ei. Re
voluția culturală servește lup
tei maselor populare pentru con
struirea socialismului, servește 
mobilizării oamenilor muncii în 
producție, in activitatea econo
mica, contribuie la creșterea ca
pacității în munca productivă a 
fiecărui constructor al socialis
mului- Socialismul și comunis
mul pot fi construite numai de 
oameni culți și instruiți.

Problema formării cadrelor 
de constructori ai socialismului 
a constituit o preocupare per
manentă a partidului, a puierii 
populare. Prin grija partidului, 
din rîndurile tinerei generații se 
formează nenumărate cadre de 
muncitori, tehnicieni, specialiști 
în toate domeniile, înarmați cu 
temeinice cunoștințe de specia
litate, cu o înaltă calificare, cu 
un larg orizont cultural. Invă- 
țămintul de toate gradele a cu
noscut o dezvoltare impetuoasă. 
O mare dezvoltare cunoaște în- 
vățămintul mediu de cultură 
generală, tehnic și profesional. 
Numărul elevilor care învață în 
clasele a VIII-a, a Xl-a se ri
dică în prezent la peste 131.000 
iar cel al elevilor din școlile 
profesionale ajunsese în anul 
școlar trecut la peste 120000. 
O mare înflorire a cunoscut în 
anii puterii populare învățămîn- 
tul superior.

Grija nemărginită a partidu
lui și guvernului față de tînăra 
generație și-a găsit o nouă ex
presie în hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri din martie 1959 cu pri
vire la îmbunătățirea învăță- 
mîntului seral și îără frecvență 
de cultură generală și superior, 
care deschide noi posibilități ti
nerilor din fabrici, uzine, șan
tiere, de pe ogoare să poala în
văța fără să întrerupă munca 
în producție, să-și însușească 
o mai înaltă calificare. In pre
zent circa 100.000 de tineri mun
cesc în producție, totodată în
vață în școlile medii serale.

(va urma)

Un aspect din biblioteca câ- 
minului cultural din comuna 
Furculești, raionul Alexandria

Seară culturală 
închinată 

Republicii Indonezia
Studenții indonezieni care în

vață în institutele de învățămînt 
superior din București au orga
nizat sîmbătă seara, la Institu
tul de petrol, gaze și geologie, 
o seară culturală consacrată vi
zitei în țara noastră a preșe- 
dintelui Republicii Indonezia, dr. 
Sukarno.

Au participat și numeroși stu- 
denți romîni și cadre didactice 
din învățămîntul superior.

Gu acest prilej au luat cuvin- 
tul prof. ing. Sergiu Rașeev, 
rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie din București 
și studentul indonezian Soebar- 
dzo.

Studenții indonezieni au inter
pretat cîntece din patria lor.

Au fost prezentate apoi filme 
documentare indoneziene.

(Agerpres)

Campionatele europene de tenis de masă

Succese aie jucătorilor romîni
ZAGREB 9 (Agerpres). —
In penultima zi a campiona

telor europene de tenis de masă, 
jucătorul romîn Radu Negulescu 
a realizat un veritabil tur de 
forță, calif ici ndu-se in finala 
probei de simplu bărbați după 
ce a eliminat din cursă trei re
dutabili jucători maghiari. Ne
gulescu l-a intrecut intr-un mea 
entuziasmam pe Sido cu 3-2 (21- 
13, 16-21, 18-21, 21-10, 21-15)
apoi a ciștigat cu 3—1 (21-10, 
17-21, 21-15, 21 13) la Pignitzky 
și în semifinale l-a învins pe 
Foeidi cu 3—0 (21-17, 21-14,
21-19). Adversarul său in finală 
va fi chiar deținătorul titlului 
european, Zoltan Berczik (R.P. 
Ungară) care a învins în semi
finală pe Freundorfer (R.F. Ger
mană) cu 3—0.

In finala probei de simplu 
femei se vor Intilni sportivele 
maghiare Koczian și Kerekes. 
lată și citeva rezultate din pro 
ba de dublu mixt: Rozeanu. Ne
gulescu (R.P.R.) — Schandorf, 
Lindval (Danemarca) 3—0; Pi
tică, Go vaci (R.P.R.) — Tram-

Astăzi la posturile 
de radio

Posturile noastre de radio vor 
transmite astăzi, incepind din 
jurul orei 17,30, repriza a doua a 
meciului de fotbal dintre echi
pele bucureștene G.C.A. și Ra
pid. Transmisia se va face pe 
programul I.

Muncitoarele Maria Luca șl Aneta Horvct de la întreprinderea 
forestiera pentru industrializarea lemnului din Reghin, lucrează 

la șlefuirea ramelor pentru ghitare.
Foto : AGERPRES

O dispoziție 
a Consiliului de Miniștri

Potrivit unei dispoziții a Con
siliului de Miniștri, ministerele 
și alte organe centrale, precum 
și comitetele executive ale sfa
turilor populare, care au în su
bordine unități de deservire sau 
activități și servicii ce implică 
relații cu populația, vor orga
niza tn 3—4 zile pe săptămină 
program de lucru și după-a- 
miază.

I N F O R
Consiliul de Miniștri a apro

bat Protocolul semnat la Buda
pesta cu privire la lucrările se
siunii a Xil-a a Comisiei hidro
tehnice romino-ungare pentru r»-

Manifestări consacrate aniversării 
nașterii iui V. I. Lenin

In Capitală și în tară conti
nuă să aibă loc numeroase ma
nifestări consacrate aniversării 
a 90 de ani de Ia nașterea lui 
V- 1 Lenin.

★
Sîmbătă seara, la lectoratul 

pisz, Teran (Iugoslavia) 3—0; 
Alexandru Cobîrzan (R.P.R.) — 
Ivanova, Karaneșev (R.P. Bul
garia) 3—0; Rozeanu, Negules
cu (R.P.R.) — Knappe, Pleusel 
(R.D.G.) 3-1; Pitică, Covaci 
(R.P.R.) —Lida, Kalinski (R.P. 
Polonă) 3—2: Alexandru, Co- 
birzan (R.P.R.) — Haltman, 
Lemke (R.D.G.) 3—1.

Angelica Rozeanu și Maria 
Alexandru s-au calificat in fi
nala probei de dublu femei, în
vingând cu 3—2 (21—.o 10—21, 
21 — 11, 16—21, 22—20) pereche* 
maghiar* Lantoș Kerekeș- du
cătoarele noastre vor intilni In 
finală cuplul Koczian. Mate 
(R. P. Ungară) care î intrecut 
cu 3—1 pe Rowe, Best (Anglia).

Finalele au loc astăzi.

Campionatul 
mondial de șah

MOSCOVA 9 (Ațerprec). —
Cea de-a 12-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial de 
care urma si aibă loc la 9 

aprilie a foat amina ti din cauza 
îmbolnăvirii lui Mihail Bot
vinnik Aceasta partidă ae va 
desfășura la 12 aprilie.

Scorul meehdui ia urma dis
putării a 11 partide este de i’/j- 
A’.j în favoarea marelui maestru 
Mihail Tal Pină la sfirșitnl 
meciulai mai suit de disputat 13 
partide.

(Agerpres)

în felul acesta oamenii mun
cii nu vor mai fi nevoiți să iasă 
din producție pentru îndeplinirea 
unor obligații cetățenești ca:
mutații, luări în evidență, obți
nerea unor acte oficiale etc.
sau pentru satisfacerea obliga
țiunilor privind serviciile comu
nale, gaz, electricitate, a<pă,
combustibil etc., iar deservirea 
lor de către organele de stat se 
va îmbunătăți.

M ▲ T I E
glementarea problemelor hidro
tehnice referitoare la apele care 
formează sau întretaie frontiera 
de stat.

central al Societății pentru răs- 
pîndirea științei și culturii din 
Capitală, Mircea Nicolaescu rec
torul Institutului de științe eco
nomice „V. I. Lenin” din Bucu
rești a expus conferința „Actua
litatea învățăturii leniniste des

pre construirea socialismului”.
A urmat filmul „Aici a trăit 

Lenin‘‘.
★

In centrele muncitorești Mo- 
reni, Azuga. Boldești, Doicești, 
Comarnic și altele din regiunea 
Ploești, au loc în aceste zile 
conferințe despre viața și acti
vitatea marelui Lenin. Conferin
țele sînt urmă te de filme artis
tice inspirate din viața lui Le- 
nin: „Povestiri despre Lenin", 
„Aici a trăit Lenin”.

★

Numeroși oameni ai muncii 
au ascultat sirnbătă seara, în 
sala Teatrului de Stat din Galați, 
conferința despre „Lenin și cul
tura" ținută de Victoria Dinu. 
In continuare, actori ai teatru
lui au recitat versuri în care 
este oglindită personalitatea 
marelui dascăl al omenirii.

în numeroase biblioteci raio
nale, comunale și sătești din re
giune au fost organizate vitrine 
și standuri cu opere ale lui V.I. 
Lenin-

W
La Fabrica de zahăr ,,Bernat 

Andrei" din Tg Mureș a vor
bit despre viața și activitatea 
marelui Lenin, losif Udvarhelyi, 
președintele sfatului popular o- 
rașenesc. In încheiere studenți 
ai Institutului de teatru „Szent- 
Ryorgyi Istvan ‘ din localitate, 
au prezentat un spectacol.

(Agerpres)

------•------

Sosirea la București 
a unei deiegaiii 

engleze
Sîmbătă 9 aprilie a sosit la 

București o delegație engleză 
condusă de K. S. Weston, secre
tar adjunct la Ministerul Finan
țelor. Delegația urmează să ducă 
discuții privind unele probleme 
financiare și comerciale dintre 
Marea Britanie și R.P. Romînă.

La sosire delegația a fost în- 
tîmpinatâ de tov. Al. Bogdan, 
director în Ministerul Comerțu
lui, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului și Banca de 
Stat a R.P. Romîne.

A fost prezent, de asemenea, 
ministrul Marii Britanii Ia Bucu
rești, dl. R. D. J. Scott-Fox.

(Agerpres)

ANUNȚ
Pentru a da posibilitatea 

obsolvenților fostelor școli 
tehnice de grad mediu co
mercial, care n-au trecut exa
menul de diploma sau baca
laureat comercial, să-și com
pleteze studiile medii, se or
ganizează conform aprobării 
Ministerului înv ață mint ului și 
Culturii, o ultimă sesiune le 
examen de diplomă în peri
oada 5—12 septembrie i960.

Acest examen se va ține la 
următoarele școli.

1. La Grupul școlar comer
cial „N. Krețulescu' din 
București, Bd. Hristo Botev 
nr. 17, raionul Tudor Vladi- 
mirescu, pentru secțiile de 
specialitate :

a) Evidența contabilă co
mercială.

Pe urmele 
izvoarelor 

de economii
(Urmare din paf. l-a)

canice v.or putea fi acționate d* 
acest electromotor. Treaba asta 
o vor face în timpul loc liber 
secretarul organizației U.T.M, 
care e inginer mecanic, și cîțiva 
tineri de la atelier. Toate aces
tea vor face ca kilogramul de 
porumb-siloz să coste numai 
0,05 lei, în loc de 0,07 lei cît e 
planificat, ceea ce înseamnă 
30.000 lei economii.

Tinerii au mai hotârît să inj 
trețină prin muncă voluntară di
ferite culturi pe o suprafață de 
30 hectare, reducind prețul, de 
cost la produsele de pe acest te
ren cu 6 la sută faiță de cel pla
nificat. în acest scop s-au creat 
două echipe de cî-m.p Cu cei mai 
buni tineri, care vor acționa ra
pid în perioadele de vîrf. Echipe 
și brigăzi de tineret s-au creat 
și în alte sectoare.

In această acțiune tinerii me
canizatori ocupă șj ei un loc de 
frunte. Gercetînd cu grijă, gos« 
podărește, toate posibilitățile, ei 
au ajuns la concluzia că pot eco
nomisi 28.000 lei. Pentru aceasta 
ei au început o întrecere sub lo
zinca : „Să economisim cel pu
țin 1.000 de lei pe fiecare tractor 
convențional". Pentru îndeplini! 
rea acestui angajament mecani
zatorii și-au stabilit în întrecere 
cîteva reguli precise: să se 
ajungă la locul de muncă pe cel 
mai scurt drum, să se efectuez* 
întoarcerile la capătul tarlalelor 
cît mai în scurt, combustibilul 
să ajungă la tractor numai pe 
circuit închis, fără să se risipeasj 
că o picătură.

Nici șoferii gospodăriei n-an 
rămas deoparte ae preocupările 
tinerilor pentru obținerea de eco
nomii. Ei au stabilit să folo! 
sească raționai capacitatea vehi
culului, evitînd deplasările în gol,’ 
să fie depășit planul pe kilome- 
tru-tonă, să prelungească durata 
între două reparații generale de 
la 65.000 km. oît este planificat, 
la 90.000 km. și cu consum mi
nim de combustibil.

Șoferii au mai găsit Insă și 0 
altă sursă de economii. De mul
tă vreme în gospodărie există 
un morman de cauciucuri data 
la reformă. Șoferii le-au întors, 
le-au cercetat și au stabilit; 40 
din ele pot fi vulcanizate. Gostă 
doar 200 de lei bucata, cu mult 
mai ieftin decît unul nou.

S-au mai găsit și alte resur! 
se de economii. Au socotit tine
rii și au calculat, că aplicîndu-șe 
aceste măsuri, vor fi economisiți 
aproape 100.000 lei peste suma 
planificată pe gospodărie.

Toate aceste măsuri stabilite 
au devenit pentru fiecare utemist 
și tînăr muncitor din’ gospodărie 
o sdreină permanentă de orgâni, 
îație, un adevărat program de 
acțiune. Gonduși permanent de 
organizația -de. partid; utemiștii 
și tinerii din gospodărie au ra
portat deja biroului de partid și 
conducerii gospodăriei primele 
rezultate. Astfel, tinerii mulgă
tori au îndeplinit planul la lap. 
te pe primul trimestru al acestui 
an cu 6 zile mai devreme. Edri- 
pele de cîmp au însâmînțat 
suprafețele de care răspund și 
au îngrijit în mod voluntar 15 
hectare cu grîu. Prin reducerea 
prețului de cost al reparațiilor 
mașinilor agricole s-au obținut 
3.000 lei economii. S-au trimis 
la vulcanizare cele 40 de cau
ciucuri, care vor fi în curînd trt 
gospodărie; prin folosirea aces
tora se va face o economie de 
aproape 30.000 lei. In mod vo
luntar, mecanicii au instalat un 
motor de 25 cai putere pentru 
electrificarea sectorului zootehnie 
din secția Giupa. Evidența zil
nică pe oare o țin membrii co
mitetului U.T.M, prin controlul 
efectuat la locul de muncă al 
fiecărui tînăr, arată că pînă n 
cum s-au obținut economii în 
valoare de peste 40.000 lei.

Sub oonducerea organizației 
de partid, organizația U.T.M, 
utemiștii și tinerii din gospodă
ria de stat Rătești sînt hotărtțl 
să dea viață tuturor măsurilor 
stabilite în adunarea generală.

ÎJV CURÎND!

Buletine-abonament
la PRONOEXPRES

Pe aceste buletine se parti
cipa la toate concursurile dkv 
tr-o luna. Formularele sînt gra
tuite.

Economisiți timp și bani par- 
ticipînd la concursurile Prono- 
expres pe buletinele-abonament

b) Evidența oontabila in
dustrială.

c) Merceologia produselor 
alimentare.

d) Merceologia produselor 
industriale.

e) Statistică comercială.
2. La Grupul școlar comer

cial din Tg. Mureș, strada 
Bernady nr. 7, Regiunea Au
tonomă Maghiară, pentru sec
ția „Evidența contabilă co- 
mercială" în limba romînă și 
in limba maghiară.

Cererile de înscriere, la 
care se va anexa actul de 
studii, se vor depune la șco
lile mai sus menționate pînă 
la data de 31 mai 1960.



Ședința Comisiei 
permanente a C. A. E. R 

pentru construcții

Uniunea Sovietică propune 
să se studieze aspectele economice

ale dezarmării
Memorandumul adresat Comisiei economice a

de la cea de-a 
Comisiei econo-

prin slăbirea

! GENEVA 8 (Agerpres). — 
TASS i A. S. Cisteakov, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
țe lîngâ secția pent'u Lurcp a 
.O.N.U., a înmînat lui S. Tue- 
mioja, secretarul executiv al Co
misiei economice a O.N.U. pen
tru Europa, un memorandum al 
guvernului sovietic în legătură 
cu cea de-a 15-a sesiune a co
misiei economice a O.N.U. pen
tru Europa care se va descinde 
la Geneva la 20 aprilie a.c.

in memorandumul guvernului 
6ovietic ,,cu privire la măsurile 
de dezvoltare continuă a econo
miei tuturor țărilor europene și 
de întărire a colaborării intre 
țările europene și celelalte țări 
,din lume4* se arată că: perioada 
care s-a scurs ‘ *
14-a sesiune a 
anice a O.N.U. pentru Europa 
s-a caracterizat 
încordării internaționale.

Pornind de la aceasta, se 
spune jn memorandum, guver
nul sovietic prezintă spre exa
minare celei de-a 15-a sesiuni a 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa următoarele pro
puneri îndreptate spre lărgirea 
continuă a colaborării economice 
și tehnico-științifice între țările 
europene.

Guvernul sovietic propune 
să se studieze posibilități.e pro- 
lec.ării și construirii în comun 
de către țările europene a unor 
obiective industriale, inclusiv a 
unor mari construcții hidroener
getice care prezintă interes pen
tru țările europene, precum și 
să se colaboreze în dezvoltarea 
bazei de combustibil și energe
tice în Europa.

In memorandum se propune 
ca în cadrul Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa să se 
studieze aspectele economice ale 
dezarmării și, în primul rind, 
problema influenței pozitive a

Vizita președintelui Sukarno 
în R. P, Buigaria

SOFIA 9 (Agerpres). —BTA: 
La 8 aprilie președintele Repu
blicii Indonezia, dr. Sukarno, 
care se află in Republica Popu
lară Bulgaria, a făcut o vizită 
la Prezidiul Adunării Populare.

Conducătorii de stat și de 
partid ai R.P. Bulgaria au dis
cutat intr-o atmosferă priete
nească cu președintele Sukarno 
și. cu persoanele care îl înso
țesc.

Cu prilejul vizitei sale în R.P. 
Bulgaria, președintelui Sukarno 
i-a fost înmînat de către preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare, D. Ganev, ordinul 
„Gh. Dimitrov". Inminînd ordi
nul, D. Ganev a relevat meritele 
președintelui Republicii Indone
zia în lupta împotriva colonia
lismului, pentru independența 
poporului indonezian și pentru 
pace între popoare.

Ministrul Afacerilor Externe, 
Subandrio și ministrul Dezvoltă
rii Industriei Populare, Suharto, 
au fost decorați cu ordinul „Re
publica Populară Bulgaria" cla
sa I.

Dr. Sukarno a mulțumii pen
tru înalta distincție.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă extrem de cordială.

★
In dimineața zilei de 9 aprilie 

D, Ganev, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare, T. Jivkov, 
membru al Prezidiului Adunării 
Populare, prim-secreta.r al C.C. 
al P.C. Bulgar, A. lugov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria i-a>u făcut o 
vizită președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno, la reșe
dința acestuia din palatul Vra« .

Președintele Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno

(Urmare din pag. l-a)
Flores și apoi în Sumatra 
Sud. El a fost deținut de colo
nialiști în închisoare sau în exil 
timp de 13 ani.

La 17 august 1945, înainte de 
a se fi semnat actul de capitu
lare a Japoniei, din împuternici
rea organizațiilor populare și în 
numele poporului indonezian, 
dr. Sukarno a proclamat inde
pendența Indoneziei și a fost 
ales președintele Republicii.

Autoritățile colonialiste olan
deze au încercat să nesocotească 
voința poporului indonezian. In 
timpul operațiunilor militare în
treprinse de colonialiști, dr. Su
karno a fost iar arestat și exilat 
in insula Bangka.

Lupta pentru independență a 
poporului indonezian, sprijinită 
de opinia publică mondială, nu 
mai putea fi însă înăbușită. In 
anul 1949 s-a încheiat acordul 
olandezo-indonezian prin care 
se recunoștea independența In
doneziei. în aclamațiile poporu
lui, care a ieșit victorios în lupta 
împotriva colonialismului, dr. 
Sukarno s-a întors în capitala 
patriei sale.

In anii care au trecut de la 
proclamarea independenței, In
donezia sub conducerea Preșe*

unei

dezarmării asupra dezvoltării 
comerțului intereuropean și a 
colaborării economice.

In raport este indicat ca pro
blema urmărilor economice ale 
dezarmării să fie examinată 
sub trei aspecte :

1. — Influența dezarmării a- 
supra dezvoltării comerțului in
tereuropean și mondial.

2. — ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate prin alocarea 
părți din mijloacele care pot fi 
eliberate ca urmare a dezarmă
rii.

3. — influența dezarmării a- 
supra dezvo.tării economiei țări
lor europene și asupra ridicării 
nivelului de trai al popoarelor.

In memorandum se propune 
să se convoace o conferință a 
miniștrilor Comerțului Exterior 
ai țărilor europene care ar pu
tea discuta o serie de măsuri 
capabile să contribuie la lărgi
rea comerțului exterior euro
pean și la lărgirea pieței regio
nale europene.

Guvernul U.R.S.S. propune sâ 
se analizeze o serie de proble
me îndreptate spre lărgirea con- 
tinuă a colaborării telinico-știin- 
țifice.

In prima etapă, se spune în 
memorandum, această măsură 
ar puiea fi înfăptuită, de pildă, 
prin crearea unui grup pe lingă 
secretariatul Comisiei Economice 
a O.N.U- pentru Europa, care 
ar coordona această activitate 
între comitetele comisiei și ar 
contribui la schimbul de infor
mații între organ:zațiile de cer
cetări științifice institutele de 
p-oiectare și celelalte instituții 
ale țărilor membre ale Comisiei 
Economice a U.N.U. pentru Eu
ropa.

Ar fi foarte util și rodnic să 
se facă invitații reciproce unor 
specialiști de frunte din diferite 
țări care sâ țină conferințe și 

la reședința guverna- 
„Lozeneț” (Sofia) au 
tratative la care par-

nia, răspunzînd vizitei făcute 
de președintele Indoneziei la 8 
aprilie, la Prezidiul Adunării 
Populare.

A avut loc o convorbire prie
tenească. In cursul Intîtairii. dr. 
Sukarno l-a decorat pe președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare, D. Ganev. cu cel mai înalt 
ordin militar indonezian — 
„Sakti44.

Apoi, 
mentală 
început 
ticipă : din partea Indoneziei — 
dr. Sukarno, președintele Re
publicii Indonezia, dr. Suban- 
drio, ministrul Afacerilor Exter
ne, Adam Malik ambasador cu 
misiune specială, dr. Suharto, 
ministrul Dezvoltării Industriei 
Populare, dr. Tamzil, directorul 
cabinetului președintelui; din 
partea Republicii Populare Bul
garia — D. Ganev, președintele 
Prezidiului Adunării Populare. 
T. Jivkov, membru al Prezidiu
lui Adunării Populare, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
A. lugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, G. Traikov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, J. Jivkov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, K- 
Lukanov, ministrul Afacerilor 
Externe, A. Dimitrov, președin
tele Comitetului pentru indus
trie și H. Dimitrov, ambasado
rul Bulgariei în Indonezia.

După tratativele cu conducă
torii de stat ai Bulgariei pre
ședintele Sukarno, însoțit de D. 
Ganev, a plecat cu avionul în 
cunoscuta stațiune balneară de 
pe litoralul Mării Negre—Varna.

dintelui Sukarno și-a consolidat 
independența, și-a apărat și întă
rit unitatea de stat, a obținut 
succese in dezvoltarea economiei 
și culturii.

Președintele Sukarno este unul 
din inițiatorii conferinței de la 
Bandung a țărilor Asiei și Afri
cii. Cuvîntarca sa, rostită la des
chiderea acestei istorice confe
rințe, a avut o deosebită însem
nătate.

Dr. Sukarno se pronunță cu 
fermitate pentru dezvoltarea co
laborării internaționale pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
pentru unitatea țărilor din Asia 
și Africa în lupta comună împo
triva colonialismului, pentru in
dependența popoarelor, pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru 
asigurarea păcii in lume.

Lucrările sale cum sini ,.Pen
tru o lndonezie liberă", „Apari
ția celor cinci principii" și al
tele, au fost incluse în culegerea 
„Indonezia acuză"., tradusă in 
numeroase țări, printre care și 
in R.P. Romînă.

Dr. Sukarno se bucură de . un 
deosebit prestigiu in țara sa și 
pe plan internațional. Vizita sa 
în țara noastră este așteptată cu 
profundă simpatie și cu viu in
teres de către poporul romîn.

de 
de

O.N.U. pentru Europa 
referate, să se facă schimb 
filme tehnico-științifice și 
noutăți ale literaturii tehnico- 
științifice de specialitate cu o 
anumită tematică.

După părerea guvernului so
vietic, se spune in încheiere în 
memorandum, discutarea proble
melor enumerate mai sus cores
punde necesităților imperioase 
ale țârilor europene. Adoptarea 
unor hotărîri pozitive în aceste 
probleme va contribui la lărgi
rea comerțului european și la 
colaborarea economică și teh- 
nico-științif:că.

Vizita lui A. I. Mikoian 
în Irak

al 
al

BAGDAD 9 (Agerpres). — 
TASS: La 9 aprilie, A. I. Mi
koian, prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., l-a vizitat pe genera
lul Abdel Kerim Kassem, pri
mul ministru al Republicii Irak.

Generalul Kassem l-a primit 
pe A. I. Mikoian la reședința 
sa oficială din clădirea Minis
terului Apărării.

Intre A. I. Mikoian și gene
ralul Kassem a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

în dimineața aceleiași zile, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și persoanele

Modrow propune pentru germani 
un referendum popular

BERLIN 9 (Agerpres). — Hans 
Modrow, prim-secretar al orga
nizației din marele Berlin a 
Uniunii Tineretului Liber Ger
man, luînd cuvîntul |a adunarea 
din raionul vestberlinez Neukolln, 
a cerut organizarea unui refe
rendum popular în problemele 
de importanță vitală pentru na
țiunea germană — împotriva

Succesele grupului de arfști romîni 
în Indonezia

DJAKARTA 9 (Agerpres). — 
După spectacolele pline de suc
ces din orașele Bandung, Sura
baya și Solo (insula lava) gru
pul de artiști romîni care se află 
în Indonezia a vizitat orașul Se
marang. Cu acest prilej a fost 
organizată o conferință de presă 
cu artiștii romîni la care au par
ticipat ziariști locali, precum și 
corespondenți ai unor ziare din 
alte localități. Ziariștii indone
zieni au pus numeroase întrebări 
despre viața culturală și artisti
că din R.P. Romînă.

Revista „The New Yorker" in
formează că un grup de muzi-
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BERLIN 9 (Agerpres). — în 
zilelz de 5 și 6 aprilie 1960 s-a 
ținut la Berlin o ședință extra
ordinară a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru construcții. 
La lucrări au luat parte dele- 
gațiie R.P. Albania, R.P. Bul
gar», R. Cehoslovace, R.D. Ger
mane, R.P. Polone, R.P. Remi
ne, R.P. Ungare și U.R.S.S.

Pe baza hotârîrilor luate 
Consfătuirea din februarie 
a reprezentanților partidelor 
inu niște și muncitorești din 
rile socialiste din Europa, 
privire la schimbul de experien
ță în dezvoltarea agriculturii, 
au fost examinate măsuri in ve
derea îmbunătățirii în țările 
membre a construcțiLor din me
diul rural. Au fost aprobate, re- 
co.nindîndu-se a se face schimb, 
documentații existente in diferi
te țări priv.-nd construcțiile agri
cole, îndeosebi proiecte-tip selec
ționate, prin aplicarea cărora 
se asigură o reducere considera
bilă a costului construcțiilor și 
a manoperei necesare pentru 
creșterea și întreținerea animale
lor.

S-a hotărît convocarea la So
fia, în cursul acestui an, a unei 

care îl însoțesc, au făcut o vizi
tă generalului Najib Er-Rubay, 
președintele Consiliului suvera
nității Republicii Irak.

între A. I. Mikoian și gene
ralul Najib Er-Rubay a avut 
loc o convorbire prietenească.

A 1. Mikoian a depus apoi o 
coroană la Monumentul Soldatu
lui Necunoscut, ridicat în cinstea 
victimelor revoluției, care și-au 
dat viața în lupta pentru liber
tatea și independența ~ 
cii Irak.

Pe străzile orașului 
oaspete a fost salutat 
dură de grupuri mari de locui
tori ai Bagdadului.

Republi-

înaltul 
cu căi-

înarmării atomica, pentru înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania, 
temă : 
ferința 
timpul 
participe activ 
triva primejdiei 
clarat el,

Adunarea a avut ca 
„Tineretul berlinez și con- 
la nivel înalt”. A sosit 
cînd tineretul trebuie sâ 

la lupta împo- 
atomice, a de-

A avut loc de asemenea o în- 
tîlnire prietenească cu membrii 
organizației culturale locale.

In insula lava, ultimul spec
tacol a fost dat în ziua de 9 
aprilie în orașul Bogor, după 
care artiștii romîni au plecat în 
insula Sumatra.

Ziarul „Tempo" din Semarang 
a subliniat în cronica sa că gru
pul artiștilor romîni a contri
buit prin intermediul artei Ier la 
apropierea dintre poporul romîn 
și indonezian. Spectacolul 
la Surabaya a fost în parte 
diodifuzat. 

consfătuiri în problemele cons
trucțiilor agricole.

Au fost examinate de aseme
nea : stadiui aciuai și orienta
rea in viitor a dezvoltării pro
ducției de materiale de construc
ții eheiente, in pnmul rind a a- 
colora pe bază de materii prime 
sintetice; măsurii? in vederea 
imbunătățrii substanțiale a in
dicatorilor calitativi in domeniul 
construcțiilor și industriei mate
rialelor de construcții.

A avut loc un schimb prealabil 
de vederi asupra modului de or
ganizare a colaborării in legă- 
lură cu problemele dezvoltării in 
perspectivă a .....................
țările membre 
20 de ani.

Ședința s-a 
ritul strinsei 
înțelegerii reciproce.

------- ------•—

construcțiilor în 
în următorii 15—

desfășurat in 
colaborări și

spi- 
al

In

O învestitură 
șubredă

ROMA 9 (Agerpres). — 
cursul nopții de vineri spre sîin- 
bătă a avut loc in parlamentul 
italian votul de învestitură. Cu 
300 de voturi contra 293 noul 
guvern prezidat de Fernando 
Tambroni a obținut învestitura.

Pentru guvern au votai 272 
de deputați democrat-creștini, 24 
neofasciști și 4 monarh:ști in
dependenți.

înainte de votare o serie de 
lideri ai Partidului democrat- 
creștin, membri în guvern și în 
conducerea partidului, au decla
rat ca își vor „revizui poziția" 
dacă voturile neofasciștilor vor 
fi determinante în obținerea ma- 
iorității. Intrucît guvernul Tam- 
broni a obținut majoritatea nu
mai dato.-itâ voturilor neofasciș
tilor, Giulio Pastore, ministru în 
cabinetul Tambroni, Nullo Bi- 
aggi, subsecretar de stat la In
dustrie, Fiorentino Sulio, minis
trul Transporturilor și Giorgio 
Bo. ministru fără portofoliu pen
tru reforma administrației 
blice. au demisionat din 
vern în semn de protest.

pu- 
gu-

Conferinja de presă 
a lui Herfer

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
TASS : La 8 aprilie, la Liepar- 
tamentul de Stat al S.U.A. a 
avut loc o conferință de presă 
a secretarului de stat ,Herter. în 
cadrul acestei conferințe de pre
să atenția a fost concentrată a- 
supra problemelor pregătirii con
ferinței la nivel înalt, dezarmă
rii și încetării experiențelor nu
cleare.

Răspunzînd la numeroasele în
trebări ale ziariștilor, Herter a 
comunicat că săptămîna viitoare 
vor începe la W ashington o se
rie de consfătuiri ale miniștrilor 
Afacerilor Externe ai puterilor 
occidentale pentru a pune de 
acord poziția acestor țâri la a- 
propialele tratative la nivel înalt.

In cursul conferinței de presă, 
secretarul de stat a declarat că 
poziția S.U.A. față de încetarea 
experiențelor nucleare nu s-a 
schimbat în urma tratativelor 
dintre președintele Eisenhower și 
premierul englez Macmillan. Po
trivit declarației lui Herter, gu
vernul S.U.A. este de acord să 
se stabilească un moratoriu asu
pra exploziilor nucleare subte
rane de mică putere numai pînă 
la expirarea împuternicirilor ac
tualului președinte.

Secretarul de stat a refuzat să 
comenteze rezultatele preliminare 
ale lucrărilor Comitetului celor 
10 țări pentru dezarmare.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
După cum relatează ziarul 

Pravda”, sub raportul extrac
ției de minereuri de fier, Uniu
nea Sovietică a întrecut S.U.A. 
în anul 1959 și s-a situat pe pri
mul loc în lume.

In 1959 au fost date în ex
ploatare de două ori mai multe 
capacități pentru extracția de 
minereuri de fier decît în 1958, 
iar în acest an se prevede să se 
dea în exploatare atîtea capa
cități cît au fost puse în func
țiune într-o perioadă de aproape 
cinci ani.

Chemările C. C. al P.C.L
de 1 Mai

sus

„un

MOSCOVA 9 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a dat publici
tății chemările pentru 1 Mai 
1960 — Ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii.

„Trăiască solidaritatea de 
luptă a oamenilor muncii din 
toate țările — chezășia invinci
bilității cauzei păcii, democrației 
și socialismului! Și mai 
steagul internaționalismului 
letarT, se spune intr-una 
cele 97 de chemări.

In chemări se adresează 
salut frățesc tuturor popoarelor 
care luptă pentru independență 
națională, pentru pace, democra
ție și socialism".

C.C. al P.C.U.S. adresează cu
vinte de salut în cinstea unității 
și coeziunii indestructibile a 
partidelor comuniste și muncito- 
rești, in cinstea învățăturii atot
biruitoare a marxism-leninismu- 
lui — puternică armă ideologică 
a oamenilor muncii din toate ță
rile.

Mai multe chemări ale C.C. al 
P.C.U.S. sînt consacrate luptei 
pentru pace „Pacea înseamnă 
viață — se spune intr-una din 
chemările adresate popoarelor tu
turor țărilor. Demascați cu ho
tărî re pe ațițătorii la război im
perialiști ! Luptați pentru pacea 
și securitatea popoarelor, pentru 
excluderea pentru totdeauna a 
războaielor din viața societății !*

Intr-o altă chemare adresată 
popoarelor din întreaga lume se

Sentința rușinoasă 
de la Diisseldorf

DOSSELDORF 9 (Agerpres). 
— La 8 aprilie a luat sfîrșit 
procesul de la Dusseldorf inten
tat unor fruntași ai mișcării 
vest-germane pentru apărarea 
păcii.

Acest proces politic rușinos a 
început la 19 noiembrie anul 
trecut fiind pus la cale de au
toritățile de la Bonn pentru a 
înăbuși mișcarea pentru pace și 
a înlătura obstacolele ce stau 
în calea reînarmării Germaniei 
occidentale.

La procesul de la Diisseldorf 
a fost demonstrată convingător 
totala inconsistență a acuzațiilor 
ticluite de procuratură din ordi
nul primit de la Bonn împotri
va Comitetului vest-german al 
luptătorilor pentru pace și con
ducătorilor săi. Acest proces a 
stîrnit un puternic val de pro
teste în întreaga lume.

Dezvelirea monumentului 
de la Nyiregyhaza închinat 

ostașilor romîni
BUDAPESTA 9. — De la co

respondentul Agerpres : La Nyi- 
regyhaza. localitate unde la sfîr- 
șitul lui octombrie, începutul lui 
noiembrie 1944 vitejii oastași ro
mîni, alături de eroicii ostași 
sovietici au luat parte la luptele 
pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist, a avut loc sîm- 
bată dimineața într-un cadru so- 
Itfinn dezvelirea monumentului 
închinat celor 308 ostași romîni 
căzuți aici.

La solemnitate au fost de față: 
Rozsa Iren^ reprezentanta Minis’ 
terului de Externe al R.P. Un
gare, generalul maior Gyorgyenyi 
Daniel — din partea Ministeru- 

cieni americani de seamă și alți 
fruntași ai vieții publice în frun
te cu cunoscutul violonist Isaac 
Stern duc o luptă dîrză pentru 
a nu permite dărîmarea săli 
Camegie-Hall, una din cele mai 
vechi săli de concert americane 
în care au evoluat mulți muzir 
cieni cu renume mondial.

Stern se află în fruntea „Co
mitetului cetățenesc pentru apă
rarea sălii Carnegie-Hall”, din 
care fac parte Fritz Kreissler, 
Van Cliburn, Leopold Stokow- 
sky și după cum scrie revista, 
„aproape toți muzicienii de sea. 
mă“, precum și d-na Eleanor 
Roosevelt și alții.

Comitetul condus de Stern, a 
înființat „Societatea Carnegie- 
Hall”. Această societate își va 
asuma sarcina de a repara și ad
ministra Carnegie-Hall și va plăti 
taxe municipalității New Yorku- 
lui. Ea va strînge fonduri pentru 
a cumpăra Carnegie-Hall de la 
proprietarii ei care intenționea
ză s-o dărîme și să construiască

ATENA. — La Curtea de Apel 
din Atena a început judecarea 
recursului lui M Glezos și L. 
Kirkos, directorul ziarului „Av- 
ghi“, care au cerut anularea re
centei hotărîri a Tribunalului din 
Atena.

BERLIN. - La Berlin a fost 
dat publicității un comunicat al 
'Ministerului Afacerilor Externe 
al R.D.G cu privire la faptul că 
un avion de transport de națio
nalitate necunoscută a pătruns 
în spațiul aerian a' R.D.G. în
tr-o regiune situată la su-d-vest 
de Rostock. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D.G subliniată că 
aceasta constituie o nouă încăl
care gravă a spațiului aerian al 
R.D.G., în scopul de a provoca 
incidente, menite să exercite o 

subliniază că propunerile Uni
unii Sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală des
chid omenirii calea spre salva
rea de nenorocirile războiului și 
de povara înarmărilor. Această 
chemare se încheie cu cuvintele: 
„Luptați pentru traducerea in 
viață a măreței idei a dezarmă
rii generale și totale!“

Popoarele tuturor țărilor sînt 
chemate de asemenea să obțină 
lichidarea totală a „războiului 
rece" și slăbirea continuă a în
cordării internaționale, să lupte 
pentru încetarea tuturor expe
riențelor și pentru interzicerea 
armelor atomică și cu hidrogen, 
să ceară încheierea cît mai grab
nică a Tratatului de pace cu 
Germania și lichidarea regimu
lui de ocupație din Berlinul oc
cidental

„Salut frățesc marelui popor 
chinez, care construiește socia
lismul. — se spune într-una din 
chemări. Trăiască prietenia și 
colaborarea veșnică și indestruc
tibilă dintre popoarele sovietic 
și chinez — bastion puternic al 
păcii in lumea întreagă !“

Chemările adresează de ase
menea un salut frățesc oameni- 
lor muncii din R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria. R. Cehoslovacă. 
R.P D. Coreeană. R. D. Germană 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. D. Vietnam,

„Salut frățesc oamenilor mun
cii din Republica Populară Ro- 
mină. care construiesc socialis
mul ! Trăiască prietenia și co.

Sala tribunalului era arhipli
nă. Cind tribunalul a dat citire 
sentinței, ușile erau păzite de 
polițiști înarmați. Walter Diehl, 
membru al Consiliului Mondial 
al Păcii a fost condamnat la un 
an închisoare, Erwin - Eckert, 
membru al Consiliului Mondial 
al Păcii, — la nouă luni închi
soare, Gerhardt Wohlrat, mem
bru al Comitetului luptătorilor 
pentru pace din R.F. Germană 
— șase luni închisoare, pasto
rul Johannes Oberhof — la trei 
luni închisoare, muncitorul Gu
stav Tiefes — la cinci luni în
chisoare, Erich Komp ’la — la 
500 mărci amendă.

Toți oamenii cinstiți de pe 
glob vor afla cu adîncă indig
nare de această sentință ruși
noasă care constituie o nouă 
pată neagră pentru autoritățile 
vest-germane șl justiția lor-

al C.C.

parte
ambasadorul

un
de

laborarea veșnică de 
nat dintre popoarele 
romîn !*

„5ă se dezvolte și 
rească prietenia dintr 
le sovietic și iugosla\ 
sul luptei pentru pac 
lism", — se spune în 
adresată oamenilor 
Republica Populară 
Iugoslavia.

Adresînd un sah 
marilor popoare inc 
donezian, C.C. al P.C 
mă la întărirea prieter 
laborării dintre aceste 
popoarele Uniunii So 

„Libertate tuturor 
asuprite din țările 
dependente". — se sp 
marea adresată pop 
Africa „care luptă îm 
lonialismului pentru 
independență național

Alte chemări dc 1 
consacrate prieteniei 
rării dintre popoarel 
Sovietice și popoarel 
Franței. Finlandei, Al

„Salut fierbinte 
muncii și tuturor f< 
gresiste din Republi< 
Germană, care lupt; 
reînvierii militarismuli 
mului ! Să se întăre; 
nia dintre popoarele 
german !"

Adresindu-se oamer 
din Uniunea Sovieti 
P.C.U.S. îi cheamă j 
nească și să depășe; 
septenal, să obțină un 
ternic avînt al econo 
rii și bunăstării 
U.R.S.S.. întărirea 
puterii patriei social is 
spre noi victorii in 
comunismului4*.

„Oameni ai muncii 
și sate ! Intr-o perio 
foarte scurtă să obțin 
in întrecerea pașnică 
lismul. Să ajungem c 
să intrecem Statele 
Americii în ceea ce p 
ducția pe cap de locu 

„Comuniști și coi 
Fiți în avangarda lup 
lui popor pentru înde 
tărîrilor congresului . 
al P.C.U.S., pentru 
comunismului în U.R

„Trăiască comunist 
torul luminos al în 
niri!", se spune îr 
chemărilor.

Continua pr< 
intentat a 

12 democrați

lui Apărării, precum și repre
zentanți ai autorităților locale,, 
în frunte cu primul secretar al 
Comitetului județean de partid, 
Benkei Andras, membru 
al PM.S.U.

La solemnitate a luat
Vasile Pogăceanu,
R.P. Romine la Budapesta.

Monumentul reprezintă 
ostaș romîn cu o ramură 
măslin.

După intonarea „Internaționa
lei", cei care au luat parte la 
solemnitate au vizitat morminte
le eroilor clasei muncitoare din 
localitate și a ostașilor romîni 
din cimitirul din apropiere.

în locul ei o întreprindere co
mercială. După cum informează 
„The New Yorker", Stern a de
clarat unui corespondent al re
vistei : „Nu puteam să nu ac
ționez pur și simplu pentru că 
din punctul meu de vedere dă- 
rîmarea acestei clădiri ar fi ab
surdă. Amintiți-vă că Ceaikovski 
a dirijat aici la începutul anului 
1891. Amintiți-vă de Paderewski 
și Șaliapin.

ATENA 9 (Age 
TASS : La 9 aprilie 
Iul militar din Ater 
decă procesul intent; 
democrați greci, acuz 
bit în apărarea cauze

Exprimîndu-și prot 
gătură cu sarnavoln 
rităților, acuzatul Ei 
declarat că poporul 
îndoiește de patriotis 
niștilor. întreaga ist 
de ani a Partidului 
din Grecia, a spus 
luptă închinată popo 
triei și libertății, pen 
pace. Partidul comui 
pentru normalizarea 
tice în tară, pentru 
sa, pentru înapoierea 
lor politici în Grecia, 
făptuirea prin niijloi 
a unor prefaceri den 
interesul poporului g

Procesul intentat d 
greci continuă să fi 
bat de opinia publică 
și procesul intentat 
scria la 9 aprijj^ ziai 
„.Atinaiki4*, acesta est 
ces legat de acuzații 
la care.-, lipsesc spioi 
critică guvernul grec 
nu a permis prezent 
străini la judecarea i 
a recursului lui Glezi

Un „compri 
din care Obe 
pleacă în ,,coi

Agenția France Presse relatea
ză că vulcanul Etna din Sicilia 
devenit activ la 6 aprilie, și-a 
continuat erupția în următoarele 
48 de ore. Pînă în prezent lava 
incandescentă s-a revărsat pe 
versantul de nord-est al vulcanu
lui pe o lungime de 100 metri. 
Din craterul vulcanului continuă 
să țîșnească coloane mari de

influență negativă asupra des
tinderii încordării internaționale.

JOHANNESBURG. - La 9 a< 
prilie a fost săvîrșit la Johan, 
nesburg un atentat împotriva 
primului ministru al Uniunii Sud- 
afr’cane, Verwocrd. După cum re. 
latează agențiile de presă, aces- 
ta a fost grav rănit și internat, 
de urgență la spital ; medicii 
subliniază că situația sa este se
rioasă

Numeroase ziare occidentale 
subliniat că politica rasistă a 
Verwoerd întîmpină opoziția 
numai a maselor populației 
culoare, ci și a numeroși ce

tățeni albi. Corespondenții agen
țiilor de presă subliniază de alt
fel că atentatorul este alb.
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BONN 9 (Agerpre 
cercurile po-litice loca 
în „concediu4’ a lui ( 
ministrul vest-germ; 
problemele persoanele 
tate, este apreciată în 
nim ca fiind, de fapt, 
La Bonn se consider; 
lucru stabilit că el n 
lua portofoliul minist 

Această acțiune a 
Hinder nu a fost o su

Demascarea crime 
beritinder a dat o Iov 
prestigiului guvernt 
nauer-

„Cazul OberlUnder" 
tat o deosebită impo 
legătură cu cererea pa 
opoziție P.S.D.G. de a 
tui o comisie specială 
stagului pentru anchi 
cutului lui OberiUnde 
din anul 1933. Cercet; 
tei comisii puteau si 
dezvăluiri care nu 
cîtuși de puțin lui ( 
și protectorilor lui ini 
ultimele două zile, rei 
ții U.C.D. și P.S.D.G 
aproape în continuu tr 
urma cărora a fost r< 
„compromis”. Repr 
U.C.D. au promis să-l 
Ober.bnder în „concet 
ce va însemna de far 
rea lui, iar conducătorii 
au renunțat de a mai 
propunerea de a se c< 
comisie parlamentară 
chetă.

După cum se arată 
trimițîndu-1 pe Oberii 
„concediu” cercurile 
țoare de la Bonn au r< 
implicit dreptatea și jt 
cuzațiilor formulate 
lui.


