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SPARTACHIADA DE IARNĂ 
A SAT ELOR

VINE IARNA! In curînd, întinderile 
nemărginite ale patriei vor îmbrăca 
peste tot haină nouă și aibă. Atunci, 

săniuțele vor zbura pe derdelușuri du- 
cînd în zbor copii și tineri cu fețe îmbu
jorate, pe crestele munților vor coborî în 
iureș schiorii, iar patinoarele vor fi asal
tate de sute și mii de tineri dornici să se 
întreacă pe luciul de sticlă al gheții. In 
țara noastră, sporturile de iarnă se bucură 
de o mare popularitate în mijlocul tine
rilor.

Ca și în ceilalți ani, tinerii sportivi din 
satele patriei noastre vor putea participa 
în acest anotimp la un bogat program 
sportiv de iarnă. Cea mai importantă 
competiție sportivă rezervată tinerilor de 
la sate este însă Spartachiada de iarnă a 
satelor.

Spartachiada de iarnă a satelor, orga
nizată de Uniunea Tineretului Muncitor 
împreună cu C.C.F.S. și asociația spor
tivă Recolta, are ca scop atragerea ma
selor de tineri țărani muncitori în prac
ticarea organizată a sporturilor de iarnă 
și întărirea colectivelor sportive sătești. 
Spartachiada de iarnă a satelor va con
tribui în același timp la atragerea spre 
trecerea normelor G.M.A. de iarnă a unui 
număr și mai mare de aspiranți, la des
coperirea și promovarea de cadre tinere 
talentate, necesare dezvoltării mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noastră.

Spartachiada de iarnă a satelor va 
începe la 24 decembrie, odată cu desfășu
rarea primei etape și va cuprinde con
cursuri de schi, șah și săniuțe, con
cursuri care se vor desfășura în cinci 
etape : etapa pe comune, pe centre de 
comune, pe raion, etapa pe regiune și fi
nala pe țară la schi și șah.

La întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a satelor pot participa toți ti
nerii din mediul sătesc fără nici o clasi
ficare sportivă, tineri din gospodăriile a- 
gricole de stat, stațiunile de mașini ’șl 
tractoare, gospodării agricole colective, 
precum și tineri cu gospodării individuale.

In aceste zile, înaintea începerii desfă
șurării concursurilor Spartachiadei de 
iarnă a satelor, în întreaga țară tinerii 
țărani muncitori fac intense pregătiri. 
Numai în satele regiunii Bacău, tinerii 
țărani muncitori și-au confecționat anul 
acesta prin m'jloace proprii’aproape 200 
de schiuri. Urm:ndu-le exemplul, mulți 
tineri țărani muncitori din regiunea Pi
tești, Regiunea Autonomă Maghiară, 
folosesc din plin resursele locale confec- 
ționîndu-și schiuri, săniuțe sau șahuri.

Și în raionul Timișoara pregătirile pen
tru desfășurarea întrecerilor Spartachia
dei de iarnă a satelor sînt în toi. De cu- 
rînd, în raion au luat ființă 20 de centre 
de schi pe lingă care a fost repartizat 
un mare număr de instructori voluntari. 
Numeroși sînt și tinerii colectiviști din 
comunele Sînmartinul Sîrbesc și Diniaș 
care au terminat revizuirea săniuțelor și 
schiurilor, repararea acestora, iar acum 
așteaptă cu nerăbdare începerea concursu
rilor.

Inițiată și organizată de Uniunea Ti
neretului Muncitor, Spartachiada de iar
nă a satelor trebuie să găsească un mare 
răsunet și sprijin în mijlocul utemiștilor, 
al organelor U.T.M. și C.F.S. Folosind 
experiența anilor trecuți, organizațiile de 
bază U.T.M. sătești, au datoria în pri
mul rînd să ducă o intensă muncă de 
popularizare a Spartachiadei. Pentru a- 
ceasta, trebuiesc folosite toate mijloacele, 
ca de exemplu : gazetele de stradă, sta

Așa procedaoză utemiștii
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Am coborît din tren la Drăghiei-re- 
giunea Pitești. De ia gară drumul m-a 
dus printr-o pădurice de pomi fructi
feri, plantație tinără a gospodăriei de 
stat Clucereasa, secția Drăghiei. La 
această secție am cîțiva vechi prieteni 
la care mă gindeam să mă duc. Bă- 
trînul meu prieten Nicolae Sandu lip
sea de astă dată, dar eu cunoșteam pe 
mulți dintre oamenii de la gospodărie 
din povestirile moșului.

In acea zi m-a întîlnit tinărul cres
cător de vite Ion Șchiopu. Și încotro 
putea el să mă ducă în primul rînd 
dacă nu la locul său
explicat unele taine ale muncii sale. 
Astfel, am aflat că in fiecare lună vițeii 
de sub îngrijirea lui depășesc cu mult 
greutatea. Tot atunci mi-a mărturisit 
care este cheia succeselor lui: cărțile 
de zootehnie îi sînt un bun sfătuitor.

— Hrănesc vițeii numai cu lapte 
muls proaspăt, cald. Așa scrie în cărți 
și așa le place și lor.

Am aflat multe în ziua aceea de la 
tinărul zootehnician și el mi-ar fi po
vestit și mai multe, dar treaba-i treabă. 
Conducîndu-mă către grajdul de vite 
mari, Ion Șchiopu mi-a amintit că mai
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de muncă? Mi-a
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țiunile de radio amplificare, conferințele, 
discuțiile individuale cu tinerii etc

In munca de popularizare și organizare 
a Spartachiadei de iarnă a satelor, un 
mare ajutor practic îl pot da tinerii învă
țători, directori ai căminelor culturale, 
activiști ai asociației sportive Recolta 
precum și instructorii sportivi voluntari. 
Numai desfășurind o largă muncă de 
popularizare a Spartachiadei, organiza
țiile de bază U.T.M. vor putea să asigure 
atragerea unui mare număr de utemiști și 
tineri în întrecerile de schi, șah și să
niuțe.

O atenție deosebită trebuie acordată de 
către organizațiile de bază U.T.M. an
trenării la întreceri încă din prima etapă 
— și cea mai importantă, etapa pe comu
ne — a unui mare număr de con- 
curenți. De numărul mare al tinerilor 
care se vor prezenta la startul primelor 
întreceri depinde succesul competiției. 
Fără îndoială că printre primii țărani 
muncitori care se vor prezenta la startul 
întrecerilor Spartachiadei vor fi tinerii 
din cadrul colectivelor sportive sătești, 
tineri care au avut pînă acum posibilita
tea să cunoască avantajele practicării în 
mod organizat a culturii fizice și sportu
lui.

Alături de aceștia, organizațiile de bază 
U.T.M. trebuie să lupte pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor țărani muncitori la 
startul întrecerilor, acordînd în mod spe
cial atenție atragerii a cît mai multor fete.

In întreaga (ară iau ființă în aceste zile 
comisiile de organizare a Spartachiadei 
de iarnă a satelor. Odată înființate, a- 
ceste comisii trebuie să ia măsuri și să 
înceapă de urgență pregătirea și amena
jarea pfrtiilor de schi și săniuș, folosind 
sprijinul conducerilor unităților din care 
fac parte — G.A.S., S.M.T., G.A.C. etc. 
Aoestea se pot face folosind posibilitățile 
locale precum și sprijinul direct al ute
miștilor și tinerilor.

In strînsă colaborare cu colectivele 
sportive ale asociației Recolta organiza
țiile U.T.M. trebuie să lupte pentru mobi
lizarea tinerilor la concursuri în zilele 
fixate, pentru asigurarea materialelor 
tehnice necesare, a arbitrilor precum și a 
tuturor măsurilor necesare bunei desfășu
rări a întrecerilor.

Utemiștii de la sate au datoria să par
ticipe fiecare la această importantă com
petiție sportivă. Ei trebuie să fie în a- 
celași timp agitatori înflăcărați ai Spar
tachiadei, mobilizatori perseverenți ai tu
turor tinerilor săteni pentru a participa 
la întreceri încă de la prima etapă, etapa 
pe comună.

Au mai rămas puține zile pînă cînd 
arbitrii vor anunța începerea desfășurării 
primelor concursuri din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a satelor. Utemiști și ti
neri sportivi de la sate 1 Folosiți din plin 
zilele rămase pentru a termina pregătirile 
în vederea desfășurării cu succes a între
cerilor acestei importante competiții spor
tive 1

Primele întreceri din cadrul Spartachia
dei de iarnă a satelor trebuie să consti
tuie un prilej de bucurie, de adevărată 
sărbătoare, pentru tinerii sportivi de la 
sate.

Utemiști și tineri de la sate! Partici
pați cu toții la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă, luptați pentru a face din această 
sărbătoare sportivă a satelor un nou pri
lej de ridicare pe o treaptă superioară a 
culturii fizice și sportului din satele pa
triei noastre I 

are să-mi spună ceva și că înainte de 
a pleca să trec pe la el.

Ceea ce am văzut la grajdul de vite 
mari a fost de asemenea interesant. 
Furajele pregătite special, împrăștiau 
un miros plăcut. Tinărul mulgător 
Constantin Popa nu prea mi-a vorbit 
despre realizările lui, dar nici nu era 
nevoie. Curățenia care domnea în 
grajd, vitele bine îngrijite arătau în 
mod convingător dragostea cu care el 
muncește. De la vacile pe care le are 
in grijă, mulge 
litri lapte peste

„Aceste fapte 
utemiști — mă 
sînt ei utemiști oare ?'

Și tocmai cînd mă pregăteam sa pun 
întrebarea, Ion Șchiopu mi-a luat-o 
înainte : . . •

— Ți-am promis că la plecare o să-ți 
spun o veste.

Cu ochii strălucind de bucurie mt-a 
povestit cum cu cite va zile în urmă el 
și Constantin Popa au fost primiți in 
organizație.

Buni tineri! Adevărați utemiști I

zilnic între 112 și 1’2 
plan.
sînt demne de niște 

gindeam eu. — Dar

IA POALELE MUNȚILOR
Străjuit de munți și străbătut de apele 

cristaline ale riului Bistrița, satul Gureni 
<Ln regiunea Craiova prezintă călătorului 
un minunat peisaj.

Veacuri de-a rîndul în acest colțișor de 
țară, codrii seculari și-au cântat din frunze 
doina iar liniștea nopții n-a fost întreruptă 
dealt de clntecul cocoșilor de munte În

tinat de al celor din sat. Cele cîteva zeci 
de familii de țărani muncitori se înde
letniceau cu ce apucaseră din bătrâni — 
cu pomicultura, viticultura și creșterea 
vitelor. Munca le era grea înainte. Nu 
li se răsplătea truda nici cu cît să-și as- 
timpere gurile înfometate ale copiilor.

Intr-o dimineață senină cei din sat au 
auzit o pocnitură ca de tunet, al cărei 
ecou pierdut in văi s-a lovit de munți. 
De pe muntele din dreapta riului Bistrița 
a început a se rostogoli la vale primii 
bulgări ai pietrei de var.

Poalele munților „Vîrtoapele" și „Că- 
ciulata" au devenit azi adevărate șantiere 
ale muncii pașnice. ,

începutul nu a fost ușor. Primul cup
tor de ars varul dădea randament mic, 
dar s-au construit alte 4 cuptoare noi. 
Varul da aci a luat drumul spre mă
rețele construcții ale socialismului, spre 
șantierele unde se construiesc locuințe, 
școli, cămine culturale.

Tihna codrilor seculari a fost întreruptă. 
Pe lingă cuptoarele de var a fost instalată 
o linie decovil pe care vagoanele circulă 
fără întrerupere, o moară care este acțio
nată de apă, un gater și 4 circulare ac
ționate de o locomobilă, un scoc de peste 
2 km. lungime pe care zilnic coboară sute 
de steri lemne de foc.

La sectorul Gurent al combinatului fo
restier al U.R.C.A.D. Tg. Jiu se fasonează 
lemnul, se fac doage, spițe și chiar multe 
lucruri mărunte de care au nevoie oa
menii.

Țăranii muncitori din Gureni au deve
nit în parte muncitori la cuptoarele de 
ars var și mai ales la combinatul fores
tier. Ei muncesc cu multă dragoste. De 
pildă, la fasonarea lemnului pentru foc 
ei au îndeplinit .încă de la 1 octombrie 
planul pe întreg anul și acum dau lemn 
de foc în contul anului 1955. Corhănitorii 
Marin Ion, Ursea Pavel și Aron Gheorghe 
sînt mindria combinatului; ei își depășesc 
zilnic normele de lucru cu 60—80 la sută.

Nu de mult, apele riului Bistrița, 
poalele munților, șantierele au fost scăl
date în lumina razelor primelor becuri 
electrice. La 4 vărării, la punctele de ex
tragere a pietrei de var, la moară, gater, 
circular, la podul nou construit, peste tot 
au fost instalate becuri electrice.

Satul Gureni s-a trezit la viață.
Corespondent 
I. ȚEPELUȘ

-O-
Semnarea Planului de Munci 

penfru aplicarea 
Acordului Cultural 

romîno-maghiar pe anul 1955
Comisia Mixtă Culturală romîno-ma- 

ghiară s-a întrunit intre 2-8 decembrie 
a. c. la Budapesta. Ca rezultat al tratati
velor, duse intr-un spirit amical, s-a sem
nat la 8 decembrie Planul de Muncă pen
tru aplicarea Acordului Cultural pe anul 
1955.

Planul de Muncă a fost semnat din 
partea maghiară de către Non Gyorgy, 
locțiitor al ministrului Culturii Poporului 
din R.P.U., Iar din partea romînă de că
tre Nicolae Belu, locțiitor al ministrului 
Culturii din R.P.R,

(Agerpres)

POPORUL ROMÎN IȘI VA APĂRA PACEA ȘI LIBERTATEA
Un mare număr de cetățeni ai Capitalei 

au fost prezenți joi după amiază, în sala 
„Filimon Sîrbu", la darea de seamă pu
blică a delegației poporului romîn care a 
participat la recenta sesiune de la Stock
holm a Consiliului Mondial al Păcii.

Se aflau in sală oameni ai muncii de 
diferite categorii, de profesiuni felurite — 
muncitori, intelectuali, reprezentanți ai 
cultelor, funcționari, gospodine.

„Să luptăm activ pentru securitate co
lectivă in Europa și pace în lumea în
treagă" — lozinca înscrisă cu litere mari, 
albe, pe fundalul scenei însuflețea nu
meroasa adunare.

La masa prezidiului au luat loc tova
rășii : acad. P. Constantinescu-Iași, prof, 
univ. Lotar Rădăceanu, prof. univ. Flo- 
rica Mezincescu, acad. prof. Ștefan Milcu, 
Cristea Pantazi, Sanda Rangheț, Ana 
Lungu, Costache Antoniu, artist al po
porului din R.P.R., preot Alexandru Io- 
nescu, vicar al Arhiepiscopiei București
lor, Maria Bolovan, mamă eroină, mem
bră a Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., Simion Simo
nian, mic meseriaș, membru al Comitetu
lui Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R.

Deschizînd adunarea, acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., a subliniat că în mo
mentul de față se desfășoară in întreaga 
țară o puternică acțiune de protest îm
potriva manevrelor întreprinse de cercu
rile occidentale agresive în vederea reîn
vierii militarismului german.

A luat cuvintul prof. univ. Lotar Ră
dăceanu, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., conducătorul delegației romîne la 
sesiunea de la Stockholm a Consiliului 
Mondial al Păcii.

Problema principală a sesiunii de la 
Stockholm — a spus vorbitorul — a fost 
aceea a asigurării păcii și securității Eu
ropei. S-a arătat că încheierea de către 
puterile occidentale a acordurilor de la 
Londra și Paris reprezintă o nouă și gravă 
primejdie pentru cauza păcii șl a viito
rului Europei. In ipatele acordurilor de

Minerii din sectorul III
„Trenul duce-n goana lui 
Normele minerilor..."

Două versuri de cîntec care aparțin 
realității. Ele-nseamnă depășire de 
plan, străduință in muncă, avînt, cu
rajul celor care înving adincurile pă- 
mîntului scoțînd la lumină tot mai 
mult cărbune, tot mai multă „piine" 
pentru industria noastră.

O discuție 
la comitetul raional

— Să-l desființăm, tovarăși?
— îl desființăm, tovarășe Furdui; 

nu poate face față planului, nu-1 poate 
depăși.

— Ba nul —De astă dată tinărul me
canic Cilcev Francisc, sărise în sus ca 
ars in ședința comitetului raional. Atîta 

. timp cit sectorul III tineret de la mina 
Vulcan a fost bun, nimeni n-a avut de 
obiectat nimic. Cit a fost fruntaș pe 
Valea Jiului .nimeni n-a pus problema 
desființării sectorului III. Iar acum — 
aceasta se întimpla prin septembrie — 
cînd sectorul e sub plan, „hai să-1 des
ființăm !“ Nu, tovarăși, nu ! Tinerii din 
acest sector trebuiesc ajutați, îndrumați 
și mal departe ! Ei vor recuceri locul 
de cinste numai dacă și noi, îi vom 
ajuta mai mult, le vom acorda încre
derea necesară ! Eu sînt de părere ca 
sectorul III să rămînă și mai departe 
sectorul tineretului ; de va fi bine sau 
de va fi rău, noi sintem și trebuie să 
fim alături de ei !

Dar sectorul III n-a realizat planul 
nici pe septembrie... Cauza ? N-a avut 
pregătirile făcute din luna august pen
tru luna septembrie...

— Dar planul pe luna octombrie de 
ce n-a fost îndeplinit ?

— Pentru că... nu s-au făcut pregăti
rile din luna septembrie pentru luna 
octombrie.

Și povestea asta ar fi mers și mai de
parte, dacă conducerea sectorului III 
tineret, ajutată efectiv de organizația 
de partid și de comitetul U.T.M. n-ar 
fi terminat odată cu aceste „scuze" tre- 
cînd la îndeplinirea planului la toți in
dicii.

Puțul 7 Noiembrie
In cinstea Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie puțul principal de la 
mina Vulcan a fost numit puțul „7 No
iembrie", iar în zi
lele lui noiembrie, 
cînd vagoneții ie
șeau la suprafață 
semnalistul și mași
nistul de la puț aveau 
de lucru mai mult ca 
orieînd. De la ori
zontul 480, acolo 
unde lucrează secto
rul III tineret, ve
neau șiruri întregi 
de vagoneți încărcați 
cu cărbune, ce scli
pea la lumina pu
ternică a becurilor 
electrice din galeria 
principală.

— Allo, suprafața?
— Allo, da, subte- 

ranule I
— Ascultă lones- 

cule, cite „goale" ai 
la suprafață?

— Vreo 20 1
— Dă-le drumul 

repede jos, că avem 
vreo 30 pline 1

Zi de zi tot mai 
muiți vagoneți de 
cărbune urcau la su
prafață. Lucrau gru
pele de tineret, con"' 
duse de tov. Korac
cyony Rudolf, Ra- 
porteanu loan, Sa
pitco loan, Nicoară 
loan și Boyte Pavel.

Utemlstul GHEORGHE 
ZAHARIA din echipa to- 
varășulul Boyte Pavel, lu
crează in contul anului 
1957.

Florile 
întrecerii..,

Cînd o brigadă de 
mineri primește flori 
pentru o realizare 
frumoasă, atunci e- 
ceste flori, se nu
mesc „florice Intrece- 

Darea de seamă publică a delegației poporului romîn 
la sesiunea Consiliului Mondial al Păcii

la Londra și Paris, popoarele văd reapă- 
rind acel monstru care în ultimele 4 de
cenii a făcut Europa să sîngereze de două 
ori; militarismul german.

De aceea, în cadrul sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii, a găsit un puternic ecou 
propunerea guvernului sovietic, făcută cu 
puțin timp înainte de deschiderea sesi
unii, în legătură cu convocarea conferin
ței europene în problema securității co
lective și a păcii in Europa.

Prof. Lotar Rădăceanu a subliniat apoi 
că recenta conferință de la Moscova des
chide o nouă și importantă etapă în lupta 
pentru făurirea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa.

Amatorii de aventuri războihice să știe 
că orice încercare de turburare a vieții 
noastre pașnice se va izbi de forța de 
granit a celor 900 milioane de oameni 
din lagărul democratic, în frunte cu marea 
și invincibila Uniune Sovietică. Dacă ați- 
tătorii la război vor îndrăzni să dezlăn
țuie o agresiune împotriva popoarelor la
gărului democratic, ei vor primi o ase
menea ripostă incit însăși existența sis
temului capitalist va rămîne o simplă 
amintire. Experiența a două războaie 
mondiale arată limped3 că numai acesta 
ar putea fi rezultatul unui al treilea război 
mondial.

Poporul nostru — a 
bitorul — este atașat 
ideii păcii și securității 
conștient de faptul că 
decit orieînd, este necesară sporirea în
zecită a vigilentei și luarea unor măsuri 
concrete — in colaborare cu toate statele 
iubitoare de pace, în frunte cu Uniunea 
Sovietică — pentru a apăra în mod si
gur, Împotriva unei eventuale agresiuni, 
libertatea și independența sa națională, 
munca sa pașnică, care are drept scop 
înflorirea economiei și culturii, ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

arătat apoi vor- 
din toată inima 
colective. El este 
acum, mai mult

rii“... Nu de mult, grupa lui Boyte Pavel a 
primit asemenea flori. Ea dă cărbune în 
contul anului 1957. în brațele vînjoase ale 
comunistului miner Boyte au fost 
In ziua de 6 noiembrie flori, un 
frumos „florile întrecerii".

Pînă în momentul de față mina 
are 3 grupe care lucrează in contul anului 
1957. E vorba despre grupele tovarășilor Io- 
van Andronic, Vizi Andrei, Boyte Pavel, 
grupe care și-au închinat aceste succese ce
lui de al II-lea Congres al P.M.R.

Cîteva cuvinte
despre cele două trenuri

întrecerea socialistă e în toi. Grupa Iul 
Raporteanu Ioan în 14 zile, a înaintat mult 
mai mult decit prevedeau sarcinile de plan, 
grupa lui Koraccyony Rudolf in prima jumă
tate a lunii noiembrie a dat 18 vagoane de 
cărbune peste plan, grupa lui Nicoară 16 
vagoane de cărbune peste plan, a lui Boyte 
11 vagoane de cărbune, a lui Sapitco 3 va
goane, a lui Ciurea 9 vagoane, ș.a.m.d...

Făcindu-se socoteala, după 13 zile de lu
cru, s-a constatat că sectorul III tineret a 
dat patriei două trenuri de cărbune peste 
plan — fiecare tren cu 62 vagoane 
124 de vagoane de cărbune.

„Trenul duce-n goana lui 
Normele minerilor..."

Numai normele ? Da de unde ! Și depăși
rile,' rezultat al unei munci entuziaste, al 
dragostei față de patria noastră care are 
nevoie din ce în ce de tot mai mult căr
bune. Sectorul III tineret de la mina Vulcan 
este acela care a trimis industriei noastre nu
mai în jumătate de lună 2 trenuri peste plan 
după care vor urma altele!

Nu de altceva... dar poate că ar mai .În
drăzni" cineva de la raion să mai întrebe:

— Desființăm „sectorul tineretului" ?
Cele două trenuri de cărbune, reprezintă 

cuvintul tinerilor mineri Sapitco loan, Do- 
roftei Teodor. Zaharia Gheorghe... al tineri
lor ingineri Plavicheanu Dumitru și Arabad- 
jan Ovanez, care conduc acest sec
tor cu pricepere și cu multă dra
goste. Ajutați continuu de comitetul 
organizației U.T.M. în frunte cu se
cretarul, tovarășul Reteringhe Va- 
sile, sectorul III tineret va merge

înainte.
In mină există o tra

diție scumpă : orice an
gajament trebuie înde
plinit. Tinerii din sec
tor nu vorbesc despre 
acest lucru, dar el stă
ruie în gîndul fiecă
ruia. La ieșirea din șut 
fiecare își privește to
varășii din noul schimb 
cu o liniștită și încre
zătoare mindrie: „Noi 
ne-am îndeplinit planul 
azi. — Aveți grijă I"

Șl cu siguranță că ti
nerii mineri nu se vor 
face de rîs. Ei știu că 
planul anual trebuie În
deplinit la timp.

Corespondent 
ANATOLIE PANIȘ

Inginerul utemlst OVA- 
NEZ ARABADJAN, șef 
adjunct al sectorului.

Inginerul utemist DU
MITRU PLAVICHEANU, 
șeful sectorului.

In expunerea sa, acad Șt. Milcu a sub
liniat că, de la tribuna sesiunii Consi
liului Mondial al Păcii, a răsunat încă- 
odată cererea insistentă a popoarelor da 
a se ajunge însfîrșit Ia o înțelegere în 
problema dezarmării și a interzicerii ar
melor de exterminare în fnasă. Partici- 
panții la sesiune au ascultat cu mare in
teres raportul în privința efectelor dis
trugătoare ale armelor nucleare, prezen
tat de savantul englez E. Burhop, pro
fesor de fizică nucleară la Universitatea 
din Londra.

Exprimînd sentimentele unanime ale 
popoarelor, sesiunea de la Stockholm a 
adresat marilor puteri apelul de a-și 
dubla eforturile pentru a ajunge la un 
acord în problema importantă a dezar
mării, a interzicerii armelor de extermi
nare în masă și a folosirii în scopuri 
pașnice a energiei atomice.

Oamenii de știință și cultură din țara 
noastră — a încheiat acad. Șt. Milcu — 
se alătură cu căldură acestui apel, expri- 
mindu-și voința de a continua in condiții 
pașnice studiile și cercetările lor, în 
slujba vieții, a progresului societății, a 
ridicării nivelului de trai material și cul
tural al poporului, fără teama că mîine 
laboratoarele și institutele științifice în 
care muncesc vor fi ținta bombelor uci
gașe.

Preotul Al. Ionescu a arătat în expu
nerea sa că la lucrările recentei sesiuni 
de la Stockholm a Consiliului Mondial al
Păcii au luat parte — ca invitați sau ca 
delegați — foarte mulți reprezentanți ai 
diferitelor confesiuni din lume.

Diversitatea cultelor religioase repre
zentate Ia sesiune a dovedit încăodată că 
nobila idee a păcii și conviețuirii pașnice 
între popoare, promovată de Consiliul 
Mondial al Păcii, a înfrățit sub flamurile 
el slujitori ai bisericilor și credincioși 
din lumea Întreagă. 3

așezate 
buchet

Comunistul IOAN RA 
PORTEANU, conduce o 
brigadă de tineret de la 
pregătiri. Lucrează In con
tul anului 1956.

Vulcan

URSU DUMITRU, teh
nician miner.

IN FRUNTE 
CU COMUNIȘTII
Țăranii cu gospodării mici și mijlocii din 

numeroase comune ale raionului Gi- 
lort, și-au dat seama că sporirea neconte
nită a producției agricole la hectar, stă în 
aplicarea metodelor agrotehnice înaintata. 
Pentru a aplica aceste metode agrotehnice 
este necesar ca lucrările agricole să se 
facă pe tarlale întinse și cu mijloace me
canizate. Convinși că lucrîndu-și pămintul 
cu mijloace mecanizate, obțin recolte bo
gate, 14 familii de țărani cu gospodării 
mici și mijlocii din satul Busuioci și-au 
unit laolaltă o suprafață 20 hectare, 
inființind întovărășirea agricolă „7 No
iembrie".

De asemenea și în satul Țăndăleștl, din 
comuna Tg. Logrești, a luat ființă de cu- 
rind o întovărășire agricolă. Această în
tovărășire cuprinde un număr de 17 fa
milii de țărani muncitori cu gospodării 
mici și mijlocii, cu o suprafață de 15 hec
tare.

Primii care s-au .înscris în această înto
vărășire sînt comuniștii: Ana Belcum, 
Gheorghe Ilinca, Gheorghe Grigore, Con
stantin Zidaru, Ion Bîrca și Nicolae 
Stanciu.

-•'ck. Corespondent 
TEOFIL SILVE

....53...-
In contul anului viitor
Muncitorii, tehnicienii și inginerii din 

gospodăria agricolă de stat Variaș, re
giunea Arad, au depus toată stăruința 
pentru a termina la timp muncile agricole 
de toamnă.

Anul acesta, în urma aplicării regulilor 
agrotehnice, ei au obținut recolte mari la 
hectar. De pildă, în urma însămînțăril 
porumbului în cuiburi așezate în pătrat, 
ei au recoltat cite 5.000 kg. la hectar.

Aceste realizări au fost un imbold In 
munca conducerii gospodăriei și a tracto
riștilor, care în campania .însămînțărilor 
de toamnă au însămînțat 1000 hectare 
peste plan. în această muncă s-au eviden
țiat în mod deosebit tractoristul Barbu 
Nicolae care își depășește zilnic norma cu 
130 la sută și tractoriștii Kiș loan și Mo- 
renciu Nicolae care și-au îndeplinit pla
nurile anuale.

Corespondent 
MARTIN TRAIAN

Tov. Florica Mezincescu, membru în 
Consiliul Mondial al Păcii, a vorbit des
pre importanța rezoluțiilor cu privire la 
convocarea unui Congres Mondial al re
prezentanților forțelor iubitoare de pace, 
precum șl cu privire la problemele acti
vității culturale a mișcării-.mondiale pen
tru pace.

Consiliul Mondial al Păcii a ho
tărât convocarea In luna mai 1955 
a unui mere Congres Mondial al 
reprezentanților tuturor forțelor iubi
toare de pace. Acest mare congres 
trebuie să fie precedat de manifestări 
asemănătoare pe plan național, de o mare 
campanie în toate țările,. în jurul sarci
nilor politice cele mai importante ale 
momentului actual, adică lupta pentru 
orientarea politicii statelor spre destin
dere, dezarmare și securitate colectivă.

In încheiere, prof. Florica Mezincescu, 
a arătat că sarcina ce revine mișcării 
pentru pace din țara noastră este de a 
desfășura o largă acțiune de popularizare 
a documentelor sesiunii de la Stockholm, 
de întărire a muncii comitetelor de luptă 
pentru pace și totodată de a mobiliza ma
sele pentru întărirea patriei noastre, pen
tru înflorirea ei continuă și sporirea ca
pacității ei de apărare.

Cuvîntările au fost deseori întrerupte de 
aplauze puternice. Marele , număr de par
ticipant la adunare și-au exprimat prin
tr-o manifestație călduroasă adezfuriea to
tală față_ de hotărîrile Consiliului Mon
dial al Păcii, față de Declarația guverne
lor participante ia conferința de la Mos
cova a statelor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa.

Cei prezenți Ia adunare , au adoptat cu 
puternice ovații o moțiune prin care in 
numele partizanilor păcii din țara noas
tră, se declară pe deplin de acord cu ho
tărîrile sesiunii de la Stockholm a Con
siliului Mondial al Păcii și cu Declarația 
guvernelor participante la conferința de 
la Moscova a statelor europene pentru 
asigurarea păcii și securității ân Europa, 
document de însemnătate istorică și care 
exprimă limpede forța și tăria lagărului 
păcii, democrației și socialismului, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

(Agerpres)



Se nasc eroii de care avem nevoie •)
(Urmare din numărul 1749)

Există însă o anumită relație — aceea 
dintre Filip și Matei — a cărei dezvoltare 
nu poate să nu te pună pe gînduri. Ea se 
desfășoară vădit în dezavantajul eroului 
pozitiv. Pentru a o discuta trebuie să ne 
ocupăm, chiar cu prețul unei paranteze 
mai lungi, de inginerul agronom Matei.

Om de o energie sufocantă, reflectată 
într-un limbaj violent (invective ustură
toare* imprecații, vocative dure, niciun 
diminutiv, nici o gingășie) dinamic, apa
rent aspru dar de o sensibilitate copleși
toare atunci cînd se relevă (scena întîlni- 
rii cu sora oropsită a lui Răghină) — Ma
tei nu e intelectualul apolitic și indiferent, 
pînă la urmă cucerit de viață — cu care 
sintem obișnuiți din multe romane ale 
noastre. In zugrăvirea intelectualilor apo
litici, se pleca in romanele noastre de la 
un antumi irtaiferent.sm, de la o anume 
plasare a intelectualului undeva, mai ds- 
parte de viață, ceea ce făcea ca in mo
mentul „iluminării" lui să apară o oare
care premeditare din partea autorului, 
care îl cam „aducea" in viață... Aici e o 
viziune nouă adusă de Galan : Matei nu 
e ieparte de viață nici un moment ; dim
potrivă, ii simte intreaga vibrație, anga
jat pînă la ultimul nerv.

Dinamismul lui, patima cu oare se 
aruncă in muncă ascund insă numai pen
tru superficiali tragicul existenței sale. 
Matei e un inginer dezamăgit, învins, 
odată, de mult, de viața meschină din Ro- 
- .r.ia burghezo-moșierească. I-au rămas 
■- - .-.ci răni morale, ideologice care se în- 
- : încet și greu — brutalitate față de 

-;-.er.i, reducerea problemelor vieții la 
t - tul „baliverne"; ca un îndrăgostit in

to:!, Matei nu și-a pierdut energia, pa
ra pentru muncă, a iubit mai departe 
=. oricire dureri i-a mai provocat — 
rum uneori un om nu se poate des- 

. de femeia iubită care îl înșeală. Cri- 
s-au grăbit să vadă în Matei numai 

..-.ziner vechi, cu apucături de vechil 
rt.eresc care trebuie reeducat. Noi ere- 

:r.sâ că procesul complicat urmărit 
re Galan la Matei e mai substanțial, nu 
u reduce la „metodele lui Matei cu oa- 
■enii muncii", ci merge în profunzime la 

.rea unui rapbrt între viața noastră 
t:-ă și cicatrizarea rănilor lui Matei, tipic 
o -,:rj o anume categorie a intelectuali- 
ri-ri Ne dă dreptate însăși felul cum re- 
z; vă Galan acest proces : el nu se gră- 
::; e a-1 pune pe Matei sub tutela comu- 
r _1 ui Filip p.entru a primi lecții de com- 
;-.-.tre civică înaintată: discuțiile cu Fi- 
L; — oricît pun în relief superioritatea 
: : ;.:rar noastre de viață — nu au, ele
■ darul de a domoli asperitățile
; ri ia grosolănie, ale lui Matei. Simbioza 

Matei și Filip, „descoperită" de Du- 
tt-’.ru Mircea, e superficială totuși și lasă 
.-. umbră tocmai drama lui Matei, privind 
s’suc desigur, Matei îl ajută pe Filip în 
munca pentru ridicarea fermei, ba chiar, 
uue-ori el înfăptuiește acțiunile directoru- 
i-i Dar toate accstea-s la suprafață și, 
repetăm, nu dezvăluie drama lui Matei, 
:.:r:r.d totodată din vedere procesul de 
= -.ugere a rămășițelor vechiului din con- 
;i..nțs agronomului. Rezolvarea începe nu 
s’.l: prin simbioza cu Filip ci prin acea 
presiune care se exercită pe cît de fin, pe 
a::r de convingător asupra inginerului, 
Presiunea vieții noi, în relațiile ample, 
pline de căldură, pe care le-a creat între 
oamenii noștri. In clipele cele mai vio
lente de grosolănie, expresii virulente 
acestei drame, Matei primește — spre sur
prinderea lui — replica vieții noastre, în 
tot ceea ce are simplu și demn, opus ca
tegoric brutalului și meschinului, capabil 
să vindece chiar pe cei mai sceptici. Acea
stă replică eficace îl aduce pe Ma
tei la înțelegerea „curei de tîmpenie" pe 
care o trăiește de atîta amar de vreme— 
S-au schimbat raporturile în viață, înțe
lese recalcitrantul Matei tot mai clar, 
Mitu Cîrstei vizitiul e din foarte multe 
puncte de vedere cu 7 trepte peste el, exi
stă ceva — Gheza bătrînul poate, acest 
mindru Marin Doi poate, sau Avram Moț 
„hodorogul" ăsta care l-a însoțit în in- 
specția-fulger pe pămînturile fermei și 
care, spre uimirea sa, știe tot atîtea cît știe 
el, ditai inginer, sau poate asesorii aceia 
populari de la Călărași, de existența că
rora nici nu știa și care i-au tras așa o 
lecție despre cinstea noului aparat de stat, 
poete toți aceștia la un loc, cu Filip în 
cap, sau poate altceva, numit „organiza
ție de partid" — oricum ceva demn și fru
mos, cu totul nou pentru el (nu, nu o bali
vernă) care-1 înconjoară, care-1 asaîțează, 
trăgîndu-1 literalmente spre un alt ori
zont, mai amplu, mai luminos. Viața noa
stră în tot ceea ce are nou înmoaie cica
tricele tari ale lui Matei. Nici o preme
ditare din partea romancierului ; nici o 
„prelucrare" stîngace, nici „o cîrpăceală" 
greu digerabilă încredere deplină ia viață, 
în forța ei de a transforma cele mai dure 
caractere, în tendința ei partinică, am în
drăzni să spunem...

Și acum să revenim la raporturile 
Filip-Matei. Critica (vezi remarcabi
lul articol al Georgetei Horodincă din 
„Romînia liberă" ■— 5 septembrie 
1954) a interpretat această relație ca o în
cercare pozitivă de a-1 reliefa pe Filip, de 
a sublinia înaltele sale calități morale de 
comunist. Dar vai 1... cu cît inginerul cîș- 
tigă simpatia cititorului, cu atît Filip i se 
pare — în limitei? comparației cu Matei 
propusă chiar de autor — mai uscat, mai 
scorțos, o personalitate mai puțin atrăgă
toare. In ciuda intențiilor autorului. Ma
tei, deși are de o mie de ori mai multe 
păcate, ne e mai simpatic, mai aproape. 
Cum se explică această nereușită a lui 
Galan ?

O explicație ispititoare ar fi cea dată 
de Dumitru Mircea : romancierul l-a cu
mințit pe Filip, i-a scăzut din dinamismul 
cu care a acționat la început și desigur 
astfel l-a depărtat de cititor ; dimpotrivă, 
lui Matei nu numai că nu i s-a furat 
spontaneitatea, dar el a preluat, susține 
Dumitru Mircea, și dinamismul lui Filip 
Ispititoare explicație, la prima citire, dar 
inconsistentă dacă o privești mai dea- 
proape A ți-o însuși înseamnă din nou 
a privi static, a pierde din vedere pro
blemele grele care și le-a pus autorul în 
legătură cu eroul său principal Lui V. 
Em. Gațan nu-i e propriu dozajul farma
ceutic : atîta chibzuință — atîta dina
mism, ca eroul pozitiv să nu fie nici prea

* V. Em. Qalan: „Bărăgan" (E.S.P.L.A.)

Noi aso
Tot mai mulțî țărani muncitori din 

Regiunea Autonomă Maghiară pornesc cu 
însuflețire la întemeierea de noi asociații 
de producție agricolă pentru cultivarea 
diferitelor, plante tehnice și legume. Ast-
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prea, nici foarte foarte. Filip nu a cedat 
ca atare nimic lui Matei, mai ales că 
Matei e privit la aceeași tensiune, într-o 
dezlănțuire continuă a energiei, care pe 
unii i-a și supărat. (Vezi același articol al 
lui Dumitru Mircea, ca și cronica lui Eu
gen Campus). Romancierul a încercat re
flectarea unui proces complicat, de care 
foarte puțini scriitori s-au apropiat: ma
turizarea . proulul pozitiv.. Mai domnește 
multă.., metafizică In acest domeniu, chiar 
în romane valoroase ale literaturii noas
tre. Profund legat de dialectica vieții 
Galan a părăsit o optică închistată, rigidă 
și ș-a ridicat la înțelegerea eroului’ său 
în însuși procesul de modelare a carac
terului, ori cît de pozitiv ar fi dintru în
căput acest caracter In această lumină e 
de la sine înțeles că autorul ar fi păcătuit 
dacă .îl privea pe Filip doar ca un om 
energic, dinamic, radical, cum se dezvă
luie în primele pagini. Inevitabil, după 
alungarea violentă a lui Răghină, proble
mele fermei îi cer mult mai mult calm, 
reținere, echilibru. Inevitabil, cu cît pă
trunde mai adine în viața de zi cu zi a 
fermei, Filip face tot mai puțin apel ’a 
dinamismul, la elanul său (fără a le ex
clude), obligat să-și formeze incet-încet 
noi cunoștințe, să analizeze mai profund 
și mai ponderat, să prevadă mersul lu
crurilor, să stăruie în judecăți, ferindu-se 
să acționeze după primul imbold al ini
mii, cum a făcut atît de firesc față de 
Răghină. E un proces tipic pentru acti
viștii noștri de partid, intrați rapid și 
cu elan într-o muncă nouă și necunos
cută.

Iată cum alături de transformarea dra
matică a lui Matei, autorul aduce proce
sul de mare interes pentru noi al matu
rizării lui Filip, proces desigur mult mai 
puțin „spectaculos" și cu rrtai puține 
„efecte". Ce se observă însă urmărind 
această comparație propusă de V. Em 
Galan ? Procesul lui Filip nu are plasti
citate artistică ; e o maturizare „uscată", 
rece, fără nerv. Avem impresia că aici, 
în reliefarea acestui proces foarte dificil, 
autorul a fost trădat de propria sa con
cepție despre erou ; aici a apărut latura 
ei slabă- Prins în acea rețea de relații cu 
cei din jur, in veșnică comparație cu Ma
tei și cu ceilalți, niciodată față în față cu 
el însuși, copleșit de sarcini, Filip nu are 
răgaz „să respire", să se ridice o clipă 
măcar deasupra muncii și să mediteze la 
el, la drumul lui. Orizontul de viață, de 
idei, sufletesc nu se lărgește ; nu-și gă
sesc în Filip un ecou convingător greu- 
țările construcției. Se resimte aici lipsa 
unei analize psihologice profunde.

Transformarea lui Matei are în schimb 
o incontestabilă forță artistică. Nu ne lă
săm furați de exploziile lui verbale, de 
pitorescul lui. Drama lui are plasticitate, 
are emoție, tensiune — adică tocmai ce-i 
lipsește lui Filip. Un singur exemplu: 

.Matei, întîlnindu-se cu sora lui Răghină, 
,are revelația zguduitoare a mediocrizării' 
întregii sale vieți, a „balivernizării" ei, 
am spune. Un singur ecou biografic, de 
mare frumusețe, mărind irezistibil sim
patia noastră față de inginer. Asemenea 
răsucire interioară, asemenea punct dra
matic, <je Pildă, lipsește din păcate in 
creșterea lui Filip. E foarte elocventă în 

. această direcție lipsa unei biografii bo
gate care să albă răsunet, implicații în 
maturizarea eroului. Relațiile Iul Filip cu 
Cristina — cu tot începutul dragostei lor, 
în tumultul anului 1945, transmițînd căl
dură și delicatețe — au stingăcii vizibile, 
momente deajuns de ieftine — sosirea 
Cristtnei la Lespezi cu mica criză de ge
lozie — surprinzătoare față de seriozita
tea și bunul gust cu care autorul rezolvă 
majoritatea situațiilor?(Ar fi însă dogma
tic să limităm viața sufletească a lui Fi
lip la relațiile cu soția sa. Cum am arătat, 
sint multe probleme vitale pe care Filip 
le trăiește intens, integrîndu-le în viața 
sa personală, dîndu-i relief).

Oricum, cititorii așteaptă ca în volumul 
doi, autorul să se aplece cu mai multă 
atenție asupra personalității lui Filip, să-i 
îmbogățească expresivitatea, desăvîrșlnd 
victoria obținută în acest prim volum.

Am insistat inlr-atit asupra lui Anton 
Filip și asupra raporturilor sale cu cei
lalți eroi pentru că prin ei, prin aceste re
lații, Galan a reușit în cea mai mare mă
sură să „prindă" ceea ce se cerea de atîta 
vreme și se va mal cere literaturii noastre 
— ritmul epocii noastre, febrilitatea ei, 
mai presus de toate — sensul Să nu ne 
amăgim ; problema aceasta fundamentală 
n-a fost rezolvată de Galan prin aceea că 
a cuprins doar trei săptămini extrem de 
bogate in fapte de viață. — dindu-ne aoel 
farmec al unității de timp concentrate., 
Șl nici arta cu care povestește Galan — 
nervos, rapid, PPațe prea rapid, jchifflbihd 
pe nesimute plen utile. sdeaele. cu un rvrc 
simț al ;,intrărilor" șl „itșirilpr" — pici 
ea nu-i hotărîtoare deși aduce o bună 
contribuție. Galan a înțeles că febrilul 
vremilor noastre este asigurat de puterea 
cu care se dezvoltă noul, infringind orice 
obstacole, de influența lui extraordinară 
azi, de forțele proaspete pe care le des
cătușează, atrăgindu-le magnetic în orbita 
lui, de presiunea pe care o exercită ne
încetat asupra pozițiilor vechiului

Apariția lui Anton Filip are forță de 
torpilă ; el pătrunde vijelios, fără nici o 
introducere prealabilă In viața fermei, în 
viața oamenilor cinstiți ca și în viața duș
manilor Galan subliniază cu voluptate 
momentele acestea de erupție ale noului 
care cucerește — invincibil — poziții pu
ternice

Spiridon Nedelea, țăran bătrîn. munci
tor și tenace pe care nu-1 poți cîștiga cu 
una cu două, o leacă sceptic in privința 
bunului mers al satului, e cucerit totuși 
fără rezerve de Filip, deși l-a auzit doar 
cîteva minute și atunci trăgînd cu urechea 
ia ușa primăriei și privind cu un singur 
ochi prin crăpătură Filip înfrunta pe 
conducătorii tiranici ai satului, cei care, 
după cite știa Nedelea, aveau pîinea și 
cuțitul — și numai această scenă uimitor 
de nouă (să fie pus cu botul pe labe no
tarul !) aproape că-1 amețește pe calmul 
Nedelea. Tot ceea ce urmează are o sa
voare emoționantă: Nedelea aleargă la 
Dipcă Giorovan să-i spună ce-a văzut și 
ce-a auzit la primărie; vrea să-i redea 
vorbele lui Filip, dar prea e entuziasmat 
ca să nu le umfle, așa, puțin, ba chiar 
puțin mai mult — el, om în toată firea :

iații de producție
fel, în comuna Iernuțeni, raionul Reghin, 
17 familii s-au asociat pentru cultivarea 
sfeclei de zahăr și a legumelor, iar 5 fa
milii din Rușeni, raionul Tg. Săcu.esc, au 
format o asociație pentru cultivarea le
gumelor. Membrii asociațiilor vor putea 
iriga suprafețe cultivate cu legume, înlă- 
turînd pericolul secetei, care în mai multi 
ani a adus mari pagube cultivatorilor care 
nu puteau iriga culturile.

Dîndu-și seama de avantajele cultivării 
cartofilor în cuiburi așezate în pătrat, 11 

„Voi — cică — aici vă purtațl cu oamenii 
mai rău ca tîlharii de drumul mare ! Ho
ților 1 le striga..." Filip nu spusese aseme
nea vorbe, dar esența ideilor sale noi, cu
rajoase, comuniste — aceasta o pricepuse 
Nedelea și-l cîștigase definitiv, permițîrș- 
du-și — de ce nu ? — o relatare „per
sonală"...

Forța unor episoade ca înlăturarea liți 
Răghină și a bandei silit, ședința de le 
primărie, șș bizui» de asemenea pe afir 
marea „erbptlvă" a noului.

O importanță deosebită atribuim faptu
lui că Galan a reușit să ne dezvăluie ca
racterul de „front" închegat, masiv, ăl 
noului. Un asemenea „front" format dip 
oameni care nu șe cunosc prea bine -r- 
Filip și asesorii, Marin Doi și Mindirigiț, 
de pildă — oameni uniți însă prin edu
cația primită de la partid, „frontul" ldr 
încercuiește pozițiile înapoiate ale ingi
nerului Matei și le presează convingător, 
aduclndu-l pînă la acel moment tulbu
rător pentru drama sa, cînd simte nevoia 
organizației de partid... în jurul lui Filip 
se string sigur cei mai buni oameni ș: ■ 
fermei, ai satului și toată această con- , 
centrare de forțe proaspete, trezite [a ' 
viață de comunistul nostru, asigură și su- i 
fiul de ofensivă neîntreruptă, a noastrf, 1 
care străbate romanul cu prisosință.

Trebuie subliniat — ca un fenomen eu l 
totul îmbucurător in romanul nostru ntju I
— umorul care izvorăște deseori din ase- ! 
menea scene în care noul covirșește ve- 1 
chiul, transmițînd cu vigoare acel opti- ; 
mism propriu zilelor noastre. Contabilei I 
Olteanu, de pildă, personaj dintre cefe 
mai reușite, e luminat mereu, cu o anu- i 
milă ostentație chiar,'prin contrastele sc$- i 
părătoare pricinuite de ciocnirea brusgă j 
a ideilor noi, energice ale lui Filip eu i 
personalitatea sa — timidă, retrasă, con
servatoare pînă la naiv (pentru Olteanu | 
nu există, bunăoară noțiunea de „tova- ■ 
răș". El scrie: „tractoristul nostru doip- ■ 
nul Ion N. Nicolae, domnul Mihail Pre- 
dan, mecanicul fermei..."). Galan se preo
cupă consecvent de sublinierea acestui 
umor și în afară de Siito și Remus Luța ; 
în schițele și nuvelele lor pici un alt pro- - 
zator al nostru credem că nu o face eu 
atîta pasiune.

Est? necșșar să-urmărim Cum mijloa- i 
cele artistice ale iui Galan sint adaptate I 
pentru reflectarea vieții în ritmul ei fe
bril. In general, despre arta lui Galan nu 
s-au șeris prea multe, deși oricine îai 
poate da seama că „Bărăgan" e opera 
unui scriitor de talent, cu personalitatea 
sa definită, cu stilul său original.

Galan, repetăm, nu vădește înclinări 
deosebite spre analiză, spre tablou, spre 
portret. El se (răbește a stahili contacte 
între eroi, pringîndu-i în acea largă rețqa 
de relații prin care viața curge nestînjț- 
nită, și apoi le dă cuvtntul. Lui Galan li 
place să-și audă eroii — e un auditiv. Ol
teanu ca portret fizic, de pildă, e insufi
cient. Cum începe să vorbească, ți-1 pre
cizezi. Apare eu totul pe neașteptate ta 
clipa în care Fillp, abia rețmîndu-și mj- 
nia Ii asculta pe Răghină și Horutiu: 
... văzînd că în birou este și un străip. 
zîmbi încurcat și, cu mina întinsă, por»: 
spre Filip.. " ,

— Iertați-mă că nu v-am observa],- 
Atunci eu cred că... Cred că sint cam 
căzut din lur îă I..... la ședința dumneaveș- 
stră. Ma nuntesc Ilie Olteanu și șină.. ' 
sînt... am imprejia- sau ar trebui »ă 
fiu... un fel de referent".

Dialogurile lui Gaîan sint pline de 
nerv, dramatice, constituind principala 
formă de nfanifestare a eroului, oglinzi 
sensibile ale fiecărei mișcări sufletești.

Nu se poate să nu te glndești «ă 
această artă a dialogului a fost deprinsă 
la școala lui Caragiale. Iți întărește in>- i 
presia aceasta, predilecția lui Gaîan
— dusă poate cam prea departe — pentru 
acel stil liber indirect (vorbire a autoru
lui cu cuvintele eroilor) căruia tot Cară- j 
giale i-a dat o strălucire neegalată. Stilul 
liber indirect este re- alături de dialog — 
mijlocul cel mai frecvent în romanul Ivi 
Galan pentru a transmite tensiunea eroi- i 
lor, pentru a menține tot timpul eontaț- j 
tul intre ei.

Deosebitul „șimț al vieți»'' care-1 caraț- Ș 
terizează pe V. Em. Ga'.an ca ș: pe ero»! 
său, se oglindește și țp apel mașțeș-jg ăl 
construirii qțiscdului. al cimentării epi
soadelor intr-o acțiune largă. In această 
direcție vrem să relevăm măcar logiqa 
simplă și prpftmdă a construcției generale 
care poariă.'am îndrăzni să spunem, pț- 
ce'.ga dialecticianului „de profesie". Con
strucția este bazată pe patru cercuri mari 
de episoade, corespunzind percă însăși 
etapelor în care Filip ia cunoștință de rea
litatea incoajurătoare. Dikw 9 plasare 
rapidă în cadnil general, drept introdu
cere. tcmtrala A.F.S.M.. A.F.S.M.-ul re
gional), Filip ja contact cu lumea fermej, 
ăpoj-etapa t doA — sațul, «tapa/ tjeBA- 
fenpțje d;| iurfîn c^e dirjurmr —tpfesa. 1 
Fiecare etapă e anunțată subtil de cea 
precedentă. Acea discuție" a ordinelor de 
repartizare de pildă țf-annnță de acum 
pe Vițcu și, Hectar Pană Grănicerul. Vi
zitele Iui Filip la Cringași și Bîrsani pre
gătesc ingenios apariția lui Lencu, sub 
oblăduirea căruia iși fac de cap, fiecare 
in felul său, cei doi directori...

Asupra caracterului stufos al construc
ției, ca și asupra caracterului dis
parat al episoadelor (Dumitru Mircea) 
credem că e riscant a te pronunța, avînd 
doar elementele date de primul volum. 
Abia In lumina evenimentelor din al 
II-lea volum se va putea aprecia dacă a 
fost sau nu necesar autorului să-l pără
sească vremelnic pe Filip pentru a ne 
pregăti în ultimele episoade ale volumului
— evoluția lui Erhan și a lui Matei, dacă 
au sau nu vreun rost în acțiune tracto
riștii lui Bucurașu...

în orice caz, ajungînd la sfîrșitul pri
mului volum al „Bărăganului" cititorul 
se interesează repede „ce face tovarășul 
Galan cu volumul II ? „E una din cele 
mai palpabile dovezi ale reușitei scriito
rului, fără jumătăți de măsură, deși mai 
întîlnești cite un critic (tovarășul Eugen 
Campus, în concluziile sale la roman) 
care se joacă cu termonii „o realizare pro
mițătoare, de care putem fi mindri pe 
drept cuvînt"... Adevărul e că cititorul nu 
s-ar prea mîndri cu „Bărăgan" dacă ar 
ti numai o promisiune. „Bărăgan" e un 
pas hotărît înainta în literatura noastră 
nouă.

RADU COSAȘU

agricolă
familii din comuna Catalina, raionul Tg. 
Săcuesc au format o asociație de produc
ție agricolă pentru cultivarea cartofilor.

In raionul Toplița, numai în ultimele 
zile au luat ființă 4 asociații de producție 
agricolă. La Monor s-a format o asocia
ție pentru cultivarea inului și a fasolei 
cuprinzînd 19 țărani muncitori. Asociația 
de producția agricolă pentru cultivarea 
inului din Sărmaș are 17 membri, cea din 
Stîncehi 10 membri, iar cea din orașul 
Toplița 9 membri.

„SCRISORI
CĂTRE REDACȚIE

A *
ÎMPOTMOLIȚI

dul pe țăranii, din 
partea locului. Din cauză că lipsea faeedt 
drum, oamenii erau nevoiți să înconjoare 
mult, pe un drum ocolit, pentru a ajunge 
la cimp și pentru a-și căra cerealele 
acasă.

ajuns la înțelegerea ca fiecare proprietar 
ce posedă pămint pe acest traseu să do
neze porțiunea <je te re*) necesară creării 
lui. Problema insă nu s-a rezolvșt. De-a- 
bia s-a reușit să se facă un drum îngust, 
o potecă.

In ultimii ani, sfaturile populare din co
munele Devesel și Crivina au luat ini
țiativa să construiască acest drum. Pen
tru aceasta s-au cărat pînă acum 450 
m.c. de piatră din cel 1.800 m.c. planifi
cați, s-a amenajat o porțiune din drum, 
dar lucrarea n-a fost dusă pînă la capăt. 
Așa cum se prezintă drumul acum, el nu
poate fi folosit pentru transport, mal ales 
pe vreme ploioasă. Nefiind pietruit, ca
rele se înfundă în noroi de nu mai pot 
ieși. Cu toată dorința țăranilor muncitori 
ca drumul să se termine, lucrările au stag
nat și nu se mai preocupă nimeni de 
această problemă, ea fiind dată uitării. 
Se vede treaba că președinții sfaturilor 
populare respective au uitat că o treabă 
începută trebuie și terminată și ș-au îm
potmolit și ei in noroi — în noroiul bi
rocratismului.

Ar fi de dorit să le amintească condu
cerea sfatului popular raional Vînju 
Mare, datoria lor de gospodari.

Corespondent 
ION TANASE

PROBLEMA FURCULIȚELOR
Pentru terminarea 

la timp a campaniei 
agricole de toamnă 
muncitorii din 
țiunea noastră 
depus eforturi, 
rezultatele au

sta- 
au 
iar 

_______ „ fost 
dintre cele mai bune. s.M.T. Horia, ra- 
ionul Hirșova șe numără printre stațiu
nile fruntașe. Cu toate acestea, la noi în 
stațiune mai sînt încă multe lipsuri.

Dacă dimineața, la servirea ceaiului, — 
de pildă —■ ar veni cineva care nu cu
noaște „specificul" nostru, va observa ime
diat cîtevș curiozități. Astfel muncitorii 
sint nevoiți să servească ceaiul... din cas
troane, fiindcă la cantină numărul căni
lor este mult prea mic.

în timpul prinzului alte curiozități îl 
sșteaptâ pe musafirul nostru. Dacă nu ne 
grăbim să venim repede la masă răminem 
fără loc sau fără castron, Și chiar atunci 
cînd biruim aceste obștacole, dacă am 
ajuns la fejul doi, jar trebuie să așteptăm :
nu sint furculițe.

In afară d» aceasta mai există o pro
blemă Care nu și-a găsit soluționarea pînă 
în prezent Printre muncitorii din sta
țiune sMt unii care, btfnavi faod, au ne
voie să respecte ua striat regim alimen
tar. Ei op pat respecta însă prescripțiile 
medicale deoarece nu Ii se pregătește mîn- 
dare corespunzătoare.

Cantina noastră e mare și frumoasă, dar 
n-a existat destulă preocupare și pentru 
dotarea ei cu vesela necesară și pentru
asigurarea mesei de regim.

Va mai trece oare mult timp pînă cînd 
conducerea S.M.T -ului Horia, respectiv 
tov. Guruțiu Gheorghe, directorul sta
țiunii, se va preocupa ca muncitorii să 
servească masa in condiții bune 7

Corespondent 
STANCH TUDOR

, Viitorul celor din
Nu de puține ori, primăvara și toamna, 

cînd zăpezile iși destrămau covorul sau 
cind zile in șir nori negri Iși cerneau 
ploaia măruntă, cei din Cîlnicu umblau 
tăcuți și cu ehipurile întunecate. 
Știau bine că apele rîurilor Cîl
nicu și Sirfmba, umflate de ploi după to
pirea zăpezilor, urmau să-și facă de cap, 
să se reverse stricîndu-le grădinile de le
gume, pășunile, lunca Pieptanilor și Ho- 
doreștilor ; peste 390 de hectare erau tot
deauna amenințate de inundație.

— Ce ne facem, măi oameni buni ? — 
Întrebau cu amărăciune Mărășescu Vasile, 
Giurescu Dumitru și mulți alții cînd țăra
nii muncitori din satele comunei lor se 
adunau la sfat. Păcat de recolte și de bu
nătate de locuri! Se pierd de pomană.

Oamenii tăceau posomoriți.
— De cind mă știu eu — le spunea ci- 

teodată cind se așezau la sfat, Gheorghe 
Ciocârlie — și am mai bine de 60 ani, ne-a 
tot păscut necazul cu revărsările astea. 
Mulți și-au dat cu părerea să nu mai se 
mânăm nimic pe tarlalele din marginea 
apei Cîlnicu, lunca Pieptanilor și a Ho- 
doreștilor. Dar cum să te înduri că-i pă
cat de atîta pămint rodnic. Iaca, eu sinț 
bătrîn dar tot mai trag nădejde să-i ve
nim de hac.

Despre aceste întimplări petrecute ani 
în șir și despre cuvintele lui Gheorghe 
Ciocirlie și-au amintit in una din zilele 
lunii trecute țăranii muncitori din Cîl
nicu, cînd toți s-au strîns la căminul cui 
tura! ca să discute mai pe larg despre 
proiectul de Directive ale celui de al II-lea 
Congres ai Partidului

S-a înscris la cuvînt Giurescu Dumitru. 
El vorbi cu bucurie in glas :

— Bine a spus moș Gheorghe că „pînă 
la urma urmei, o să-i venim noi de hac". 
Iată cum aici in ziar scrie limpede să por
nim lucrări de canalizare a apelor, cum 
ar fi la noi Cîlnicu, Strîmba și Tismana. 
Să dăm pămint mai mult pentru culturi. 
Și noi toți cîți sintem în satele co
munei noastre putem tace treabă bună în 
privința asta, Nu-1 chiar atît dș greu, nu
mai să punem cu toții umărul.

Utemistul Tudor Vasile, șef de echipă în secția evaporare a fabricii de 
tananțl „Argeșul‘‘-Plteștl, lucrează cu multă atenție. Datorită acestui fapt el exe
cută lucrări de bună calitate.

Iată-1 In fotografie verificînd cu exigență pompa de vacum a mașinii.

ÎN NOUA KAHOVKĂ
Mari transformări 

au loc la Kahovka pe 
Nipru, unde se cons
truiește un gigantic 
nod hidraulic. Lunca mlăștinoasă a de
venit un mare șantier de construcții. Prin 
scheletul armăturii se zăresc contururile 
digului deversor și ale ecluzei naviga
bile. în locul unde se ridică clădirea hi
drocentralei s-a început montarea pri
melor două hidroagregate.

S-au împlinit patru ani de la apariția 
Hotărîrii Guvernului Sovietic în legătură 
cu construcția nodului hidraulic de la Ka
hovka. Colectivul constructorilor a ob
ținut realizări însemnate în acești patru 
ani. Pe locul unde înainte era un sătu
leț s-a ridicat un oraș frumos, cu teatre, 
școli, străzi asfaltate, parcuri și scuaruri, 
un mare stadion și o bază nautică. In 
raion există cîteva sute de kilometri de 
cale ferată și autostrăzi. Pe o distanță 
de peste 100 de kilometri se întind li
niile de înaltă tensiune care trec peste 
Nipru.

In acești patru ani, constructorii au 
excavat peste 21 milioane metri cubi de 
pămint, au turnat în construcțiile prin
cipale sute de mii de metri Cub; de be
ton, la temelia construcției au fost înfipți 
pest'e 17 mii tone piloni de oțel.

Executarea acestei munci uriașe într-un 
termen atît de scurt a fost posibilă dato
rită tehnicii înaintate cu care industria 
a înzestrat șantierul. Drăgile electrice 
care au o productivitate de 500—1000 
metri cubi de pămint pe oră, excavatoare 
puternice, buldozere, screpere, macarale, 
sute de mașini cu o capacitate de 5—25 
tone și multe alte mecanisme se găsesc 
la dispoziția constructorilor hidrocentralei.

In Noua Kahovkă funcționează fabrici 
automate de beton, uzine de armătură și 
multe alte întreprinderi. Aproape 300 
de orașe din Uniunea Sovietică execută 
comenzi pentru această hidrocentrală.

Nodul hidraulic de Ia Kahovka are o 
mare însemnătate pentru economia na
țională a Uniunii Sovietice. Energia elec
trică ieftină furnizată de hidrocentrală 
va fi folosită pentru electrificarea agri
culturii și a industriei. Lacul de acumu
lare de la Kahovka, cu o capacitate de 
peste 19 miliarde metri cubi, va îmbună
tăți navigația pe Nipru : raioanele sece
toase din sudul Ucrainei precum și stepa 
din apropierea Mării de Azov și pămîn
turile din Crimeea vor putea fi irigate. 
Colhozurile și sovhozurile din fostele ra
ioane secetoase vor obține recolte bogate 
de cereale, bumbac, viță de vie, legume, 
fructe și alte culturi.

Aceste perspective însuflețesc pe con
structorii hidrocentralei. In Noua Ka

I. Vațcenko

— Da, are dreptate Dumitru, întări Con
stantin Turcilă. O să scăpăm de pacoste. 
Rodul pământului nou o să ne plătească 
tot ce ne-au furat pînă acum inundațiile. 
Putem ușor cîștiga peste 30Q hectare.

Prinși in vorbă, oamenii și-au spus pe 
rînd părerile. Ei iși cunosc comuna, satele, 
locurile și pămînturile, așa cum iși cu
nosc ogrăzile. Și știu ei bine ce rodește 
și ce nu. ’ , ,

— Eu zic că n-ar strica să facem împă
durirea ripilor Tismana, Strîmba și Cîl
nicu cu pomi fructiferi și salcâmi și să în- 
dr|p<ăm ^bpie apeteț ce ne străbat co
mună ca să curgă drept, să nu-și mal 
surpe malurile și să prevenim totodată și 
inundațiile — propuse Ion Mărășescu,

Oamenii aprobară cu toții.
— E bună propunerea, aprecie tovarășul 

Gh. Pirvu, președintele sfatului popular 
comunal. De pe urma canalizării apelor ce 
udă satele noastre, a îndreptării cursu
lui lor și a plantării de pomi pe rîpi, cele 
331 hectare care pînă acum au dat recolte 
scăzute sau chiar de loc, pot da recolte 
bogate. E bine să se planteze chiar cît 
mai mulți pomi fructiferi, fiindcă pămîn- 
tul comunei noastre e destul de priel
nic pentru aceasta.

— Așa-i, întări Nicolae Buligan cu bu
curie. La mine în grădină am meri, peri, 
pruni și gutui, care an de an sînt încărcați 
de rod. Și fiindcă am ajuns la această pro
blemă eu vă spun la toți cei de aici că in 
primăvară am sâ mai plantez 10—15 pomi 
fructiferi. Vreau să am o livadă frumoasă.

Cuvintele lui Buligan au fost începutul. 
După el și alții s-au hotărît să planteze 
pomi fructiferi în grădini și ogrăzi.

Discuțiile au trecut apoi pe nebăgate de 
seamă la creșterea animalelor

— In sat sînt vite multe și de rasă, dar 
cu hrana e totdeauna o problemă, grăi 
Mărășescu Vasile. Baza furajeră nu 
ajunge. Eu gîndesc, spuse el, că prin ca
nalizare» apei Tismana, se poale mări su
prafața cultivată cu furaje, ca să ajungă 
pentru capetele de vită ce le are comuna 
noastră.

— Și pe izlaz, iși mai dădu părerea E. 
Crețan, dacă desțelenim, putem cultiva 
nutrețuri;

Rînd pe rînd, cei strînși la sfat au scos

hovkă s-a format un 
colectiv compus din 
mii de constructori. 
Betonistul Serafim 

Nikulin, buldozeristul Ivan Masterov, 
excavatoristul Ivan Maslak și mulți alții 
au trecut printr-o mare șcqală la con
strucția noilor uzine, a hidrocentralei de 
pe Nipru, a Canalului navigabil Volga- 
Don și a multor alte construcții. Mulți 
constructori au căpătat o calificare în 
Noua Kahovkă. Pentru muncitori s-a 
deschis aici un institut hidrotehnic, o 
școală medie și alte școli.

„Acum 4 ani eu am venit pe șantier cu 
lopata — Iși amintește șeful brigăzii de 
bstoniștl Ivan Glușcenko. — Voiam să lu
crez la săparea groepei de fundație. De 
fapt, lucrările de pămint au fost îndepli
nite de excavatoare șl de pompele de 
noroi. Am devenit befonișt. După termi
narea cursurilor am condus o brigadă și 
cu ajutorul mașinilor construiesc un gi
gantic baraj de beton armat. Prin acea 
școală au trecut mii de constructori".

Numai în acest an, inovatorii din Nouă 
Kahovkă au prezentat peste 500 de pro
puneri de raționalizări, care fiind reali
zate au adus construcției a mare eco
nomie de timp și peste 2 milioane ruble.

De curînd, la construcțiile princi
pale se turnau în 24 de ore 3000 metri 
cubi de beton. Aceasta însemna un re
zultat bun. Acum în 24 de ore se toarnă 
pînă la 5000 metri cubi de beton. Acest 
rezultat se datorește folosirii tehnicii 
înaintate. Betonul se pregătește într-o 
fabrică automată, se aduce la groapa de 
fundație cu ajutorul mașinilor și se toar
nă cu ajutorul macaralelor, al trompelor 
vibratorii și al pompelor de beton.

Montorii și armatorii aplică pe o scară 
largă mecanizarea proceselor de produc
ție. Fabricile de armătură livrează con
strucții întregi, unele din acestea ating 
o greutate de 20—25 tone. Aceste con
strucții se transportă spre gropile de fun
dație în vagoane-platformă și sînt insta
late cu ajutorul macaralei portale. Be- 
toniștii folosesc blocuri imenșe de beton 
cu un volum de 6—7 mii metri cubi. în 
locul cofrajului de lemn al blocurilor se 
folosesc lespezi de beton armat, ale căror 
părți exterioare sînt totodată și fațada 
construcției. Toate acestea reduc într-o 
însemnată măsură termenul de execuție 
a lucrărilor, scad prețul de cost, îmbu
nătățesc calitatea construcției,

Cu fiecare zi crește scheletul armăturii, 
se îmbracă în beton armat construcțiile. 
Constructorii de pe acest șantier nutresc 
dorința fierbinte de a da curent electric 
de la hidrocentrala din Kahovka în 1955 
— CU un an înainte de termen .

Cîlnicu
la iveală bogățiile comunei Cîlnicu și au 
luat hotărîrile:

Se va canaliza rîul Tismana pe o dis
tanță de 7 km. începînd de la viroaga lui 
Luican pînă la moara Trocanilor; apoi 
rîul Cîlnicu pe o distanță de 3 km. de la 
podul Gîlcului pînă la vărsarea în apa 
Tismanel. Se va canaliza matca Strimbef 
pe o distanță de 1500 m., se va desch.i 
un canal pentru vărsarea apelor din rX, 
în rîul Tismana, ferindu-se de inundați 
pămînturile de pe valea Gura Văii Apă 
Se va canaliza matca văilor Dicker; s 
Vîlcea prin îndiguire. Pini ta -1 
1957 se vor planta vii tinere «t 
se vor completa golurile pe c su
prafață de 3 hectare în dealul F-s--- 
lui și 10 hectare in locul Turugi și 
Cornetelor. In locul suprafețelor cu ;: — 
bătrîni se va planta o suprafață oe M 
hectare livezi de nuci, peri, pr-ni, z rer- 
și duzi în dealul Seucâ șj va’.ea Urse aei 
cu duzi și nuci zona șoselelor craz-s ix 
acest scop se vor înființa peps:ere la 
satele Hodoreasca, Cîlnic și VL rea care W 
cinci ani vor da peste 180 000 ăe ~ zaa 
fructiferi. Baza furajeră dm taiere ZSi 
nicu, Vlădoi, Didilești, Peptar; se v» 
prin curățirea terenurilor d* 
păduri, desțeleniri de pășuni 
etc., pe o suprafață de peste '. X : li -1 
Reproducătorii obișnuiți v:r I - ‘tal 
cu reproducători de rasă. Ia sacsă 
la cotul Didileștilor către Canat Kaa. < 
va înființa un eleșteu cu peste p* M a* i 
Va mai lua ființă și o pcixact sa J I 
țin 50 stupi sistema:::, ta emul 
iești etc.

De atunci, cei din T t.-r- I
Craiova îșj văd coc.:: - ssa s»M8;C' | 
bogată, așa cum va arte» aan *—< * I 
cu pămint neinurdsz . . s-*— MV]
de legume și zarzai Msg. 
pomi fructiferi, t- v-n« r- - n 
grijite și bine

Da, așa va t St peaa — 
tîmplări ca are,;, se j ren» 
discuțiile vor £ trecxsa s flV 
vestirilor. câcJ tsa* .r-uKfc 
deveni fapte

Cana



Vom apăra cuceririle poporului
Ieri la orele 15, sala de festivități a 

nzinelor metalurgice „Mao Țze-dun“ din 
Capitală, era în întregime plină. A avut 
loc un însuflețit miting în care munci
torii, tehnicienii, Inginerii și funcționarii 
și-ău manifestat atașamentul față de De
clarația conferinței de la Moscova, înfie- 
rînd acțiunile mîrșave ale imperialiștilor 
de reînviere a militarismului german.

Tovarășul Hațeganu Mihail, profesor 
universitar și prorector al universității 
„C, I. Parhon", a arătat în cuvîntul său 
importanța conferinței de la Moscova 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa. El a spus printre altele, că for
țele păcii au obținut în ultimii ani suc
cese importante, Ca de pildă încetarea 
focului în Coreea și Vietnam.

Dacă puterile occidentale însă vor pune 
în practică acordurile de Ia Londra și Pa
ris, forțele păcii care sînt inai puternice 
astăzi ca oricînd vor ști să dea riposta 
cuvenită oricăror aventuri războinice.

„Cunosc bine ce Înseamnă război — a 
spuș tovarășul Nițoiu Dumitru, maistru 
sudor. Război înseamnă foamete, mizerie, 
bombe și victime nevinovate. Noi vrem 
să trăim în pace și să ne construim o 
viață fericită și liberă. Pentru aceasta

Vom ști să apărăm munca noastră pașnică
SIBIU (de la corespondentul nostru.) — 

In după amiaza uneia din zilele trecute, 
colectivul de muncitori ai fabricii de pos
tav „Libertatea" din Sibiu s-au întrunit 
într-un miting pentru a-și exprima 
adeziunea față de Declarația comună, a 
statelor participante la conferința de la 
Moscova, pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

Mulți dintre partieipanții lă miting au 
avut mult de suferit de pe urma celui de 
al doilea război mondial, dezlănțuit de 
fasciști. Pe fețele' tuturor se putea c ti 
ura față de actualele manevre ale impe
rialiștilor, care ufmaresc prin ratificarea 
acordurilor de la Londra și Paris, reînar- 
marea Germaniei occidentale și transfor
marea ei într-o bază militară de agresiune 
îndreptată împotriva lagărului păcii.

Prin cuvintele lor, muncitorii și-au ex
primat indignarea față de planurile răz
boinice urzite de imperialiști, de creare a 
unei armate vest-germane. Muncitorii 
fabricii au aprobat cu însuflețire Decla
rația comună e guvernelor participante la 
conferința de la Moscova pentru luarea 
de măsuri colective în vederea asigurării 
securității popoarelor europene în caz de 
ratificare a acordurilor de la Londra și 
Paris. In cuvîntul său, printre altele, tov. 
Sirbu Ioan a arătat că :

„Popoarele Europei, printre care ne nu
mărăm și noi, nu mai vor să sufere gro
zăviile unui nou război. Tocmai de aceea, 
noi susținem Declarația țărilor Europei

împotriva reînvierii militarismului german
BACĂU (de la corespondentul nostru).
După ce sirena a sunat încetarea lu

crului la fabrica de confecții din Bacău, 
peste B00 de muncitori, tehnicieni Și func
ționari s-eu întrunit într-un însuflețit 
miting în care și-au exprimat adeziunea 
față de Declarația conferinței de la Mos
cova.

Printre partieipanții la miting, se află, 
și tovarășă''Matăche Valerică, fruntașă în 
întrecerea socialistă, A venit aici pentru 
a-și arăta dorința de a lupta din toate 
puterile pentru menținerea păcii în Eu
ropa, pentru s-și arăta indignarea împo
triva reînvierii militarismului german.

După ce s-a dat citiră Declarației gu
vernelor țărilor europene, care au parti- 
cipat la conferința de la Moscova, nume
roși muncitori și funcționari luînd cu
vîntul și-au manifestat indignarea față 

însă vom fi totdeauna gata să răspundem 
celor ce ar atenta la ea“.

„Sînt mamă a doi copii — a spus to
varășa Cioncu Maria — și vreau ca copiii 
mei și toți capiii din țara noastră să că
iască în pace. Generația nouă a patriei 
noastre trebuie să trăiască, să studieze și 
să construiască țn pace. De aceea noi nu 
vom permite nimănui să le tulbure copi
lăria și tinerețea fericită.

Prin cuvinte calde și totodată pline de 
hotărîre, tovarășul Ion Rădulescu, mais
tru strungar, a ■ arătat justețea deplină a 
Declarației conferinței de la Moscova.

Cazangiul Răducu Grigore a spus prin
tre altele : „Eu am cunoscut din plin gro
zăviile războiului. Sînt sătul de ele și nu 
le mai vreau. La fel ca și mine gîndesc 
toți muncitorii din fabrica noastră. Noi 
vrem să construim mai departe, poduri, 
utilaje, cazane. Dar dacă cineva va în
drăzni să tulbure munca noastră pașnică, 
va avea aceeași soartă pe care a avut-o 
Hitler și hoardele lui criminale".

Partieipanții la miting, au votat apoi 
o moțiune prin care sprijină Declarația 
conferinței de la Moscova și se anga
jează să dep mă toate eforturile pentru 
întărirea continuă a patriei noastre.

(Agerpres)

care s-au întrunit recent In canitala 
U.R.S.S.

„Înfrățiți, tinerii romîni, maghiari și 
germani din fabrica noastră muncesc cu 
însuflețire pentru a da tot mai multe țe
sături oamenilor muncii, pentru viitorul 
lor luminos, a spus Săvescu Andrei, se
cretarul comitetului organizației de bază 
U.T.M. din fabrică. Acest lucru vrem s’.-l 
facem și pe viitor. De aceea, condamnăm 
energic manevrele imperialiștilor care 
pregătesc un nou război mondial. Noi vom 
lupta mai hotărîți, pentru dezvoltarea și 
înflorirea patriei noastre scumpe, iar în 
caz de nevoie vom ști să apărăm tot ce 
am cucerit11

„Urmările războiului au fost grave. Eu 
am fost deportat intr-unui din cele mai 
mari lagăre fasciste, a spus tov. Liberman 
Isidor. Sub ochii mei au fost maltratați și 
omorîți copii, femei și bătrîni. Suferințe 
ile neuitat, iată ce ne aduce războiul. 
Noi nu mai vrem să se întimple așa ceva".

Kașt Reghina și alte muncitoare, care 
și-au pierdut soții și copiii în cel de al doi
lea război mondial și-au manifestat indig
narea față de uneltirile ațîțătorilor la un 
nou război.

în moțiunea adoptată la încheierea mi
tingului, colectivul de muncitori ai fabricii 
protestează împotriva reînvierii militaris
mului german, luîndu-și angajamentul de 
a desfășura o rodnică activitate în pro
ducție pentru îndeplinirea planului de 
stat și de a fi gata oricînd să dea o ri
postă hotărîtă dușmanilor păcii.

de acordurile de la Londra și Paris care 
au drept scop reînvierea militarismului 
german.

„Noi luptăm pentru o viață înfloritoare, 
pentru pace, pentru înțelegerea între po
poare — a spus în cuvîntul său utemistul 
Mișu. Leibovicl. Sînt încă vii în aminti
rea noastră crimele comise de fasciști în 
cel de al doilea, război mondial și de aceea 
șl eu, ca tînăr, mă alătur întregului popor 
muncitor care nu va permite nimănui să 
aducă din nou chinurile și moartea asu
pra căminelor noastre, asupra muncii noa
stre pașnice".

La sfîrșitul mitingului, muncitorii fa
bricii de confecții din Bacău au adoptat 
într-o atmosferă entuziastă o moțiune de 
protest împotriva politicii puterilor occi
dentale de reînvierea militarismului ger
man.

La Comitetul Permanent 
pentru Apărarea Păcii 

din R. P. R.
Comitetul Permanent pentru Apărarea 

Păcii din R.P.R. a ținut miercuri după 
amiază o ședință in care a fost prezentată 
darea de seamă a delegației țării noastre 
care a participat la sesiunea de la Stock
holm a Consiliului Mondial al Păcii. La 
ședință, au participat membri ai Comite
tului Permanent, reprezentanți ai culte
lor religioase, președinți și secretari al 
unor comitete regionale șl raionale de 
luptă pentru pace, oameni ai artei și cul
turii etc.

Ședința a fost prezidată de acad, prof, 
P. Constantinescu-Iași, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R.

Acad. St. Miicu, membru al delegației 
țării noastre la sesiunea de la Stockholm, 
a prezentat darea de seamă asupra lucră
rilor desfășurate.

După expunerea făcută de acad. St. 
Miicu au urmat discuții.

Mitropolitul Sebastian Rusan a subli
niat că biserica ortodoxă romînă, adîne 
atașată ideii păcii și înțelegerii între po
poare. salută hotărîrile sesiunii de la 
Stockholm a Consiliului Mondial al Păcii 
și dezaprobă cu energie acordurile de la 
Paris și Londra care nu pot aduce decît 
nenorociri și pericolul unui nou război.

In același sens au vorbit rabinul șef 
M. Rosen, din partea cultului mozaic, 
consilierul V. Begu, din partea cultului 
romano-catolic și episcopul Vasken Bal- 
gian, din partea cultului armeano-grego- 
rian.

Au luat cuvîntul I. Bartha, secretar al 
comitetului de luptă pentru pace al Re
giunii Autonome Maghiare, Margareta 
Dănăilă, secretar al comitetului regional 
de luptă pentru pace Bîrlad, Sanda Gher- 
ghei, din partea comitetului regional de 
luptă pentru pace Galați, C. Gușatoiu, se
cretarul comitetului de luptă pentru pace 
al raionului Gh. Gheorghiu-Dej din Ca
pitală, Gh. David, secretar al comitetu
lui regional de luptă pentru pace Arad, 
Ilie Ionescu, din partea comitetului de 
luptă pentru pace al raionului Grivița 
Rcșie din București, Eleonora Tomici, se
cretar al comitetului regional de luptă 
pentru pace Timișoara, Gh. Stere, pre
ședintele comitetului de luptă pentru pace 
al Capitalei, L. Gheza, din partea comi
tetului regional de luptă pentru pace Ba
cău și alții, care au subliniat adeziunea 
unanimă a cetățenilor țării noastre la ho- 
tărîrîle sesiunii Consiliului Mondial al 
Păcii de la Stockholm și au arătat că 
oamenii muncii, în mii de adunări, cons
fătuiri, sfaturi ale păcii etc. și-au expri
mat voința de a se crea un sistem de 
securitate colectivă in Europa și hotărîrea 
de a lupta împotriva acordurilor de la 
Paris și Londra care dau din nou arma 
în mina militariștilor germani dornici de 
noi războaie. Oamenii muncii din țara 
noastră și-au arătat hotărîrea de a munci 
pentru ca patria noastră să fie puternică 
și să poată da unor eventuali agresori ri
posta cuvenită.

Filip Gelrz, deputat In Marea Adunare 
Națională, a subliniat că populația ger
mană din R.P.R., care a avut mult de 
suferit de pe urma politicii criminale de 
dezbinare dusă de regimul hitlerist și de 
regimurile fasciste din Romînla, se îm
potrivește cu hotărîre încercărilor de re
înviere a Wehrmachtului agresiv în Ger
mania occidentală.

La sfîrșitul ședinței, s-a adoptat în una
nimitate o moțiune către Consiliul Mon
dial al Păcii. De asemenea au fost tri
mise telegrame către forurile conducă
toare ale mișcării pentru pace din Franța, 
Anglia și Germania occidentală, exprimînd 
solidaritatea poporului nostru cu lupta 
popoarelor din acele țări împotriva rati
ficării acordurilor de la Londra și Paris, 
pentru crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa.

Incendiatorii să nu se joace cu focul
Consider că confe

rința care a avut loc 
de curind la Mosco
va, și la care au 
luat parte reprezen
tanții țărilor iubitoare de pace, în 
frunte cu marea Uniune Sovietică, are o 
însemnătate cu totul deosebită. Confe
rința a atras atenția popoarelor asupra 
uriașei primejdii pentru pace pe 
care o implică reînvierea militarismu
lui prusac. Acordurile de la Londra și 
Paris care oficializează remilitarizarea 
Germaniei occidentale, acorduri în con
tradicție cu prevederile hotăririlor de la 
Potsdam, stîrnesc îngrijorarea justificată 
a tuturor oamenilor de bună credință.

Declarația adaptată de conferința de la 
Moscova arată că statele participante la 
sus-numita conferință sînt ferm hotărîte 
să persevereze și de acum înainte în ho
tărîrea lor de a crea în Europa un sis
tema de securitate colectivă, fiind convinse 
că numai eforturile comune ale statelor 
europene pot asigura o pace trainică și 
îndelungată în Europa. In acest scop, ele

Sabin Drăgsi
Compozitor

fierbinte —

lagărelor fasciste,

Jumbier Arthur
activist al Comitetului orășenesc U.T.M. 

Pitești

Dragoste
îmi sînt încă vii 

în memorie crimele 
săvîrșite de fasciști 
în cel de al doilea 
război mondial. Din 
fragedă copilărie am 
cunoscut grozăviile 
unde cu cea mai sadică cruzime se exter
minau mii de vieți omenești.

La vîrsta de 10 ani, împreună cu fa
milia mea, am fost aruncați în lagărul 
Vapniarca. In acest lagăr, tatăl meu a 
fost omorît cu cea mai bestială cruzime 
de către fasciști, iar în urma schingiuiri
lor barbare, mama a rămas oarbă. Mi-a- 
mintesc cu groază că din cei peste 4000 
de deținuți, au mai rămas în viață doar 
400 și aceștia distruși fizicește. Cum poți 
oare uita toate acestea ? Cum poți uita 
sutele și miile de prunci aruncați de vii 
în cuptoarele de foc, în gropile comune. 
Cum se pot uita privirile sfîșietoare ale 
mamelor împușcate cu copiii în brațe. 
Dacă astăzi eu sînt în viață, acest lucru

Agresorilor le voi răspunde așa cum se cuvine
I. Perșinaru 

student la Institutul agronomic 
din Crafova

germani care

Nu-mi poate fi in
diferent dacă, nu 
peste multă vreme, 
tot felul de arme, 
chiar și bombe a- 
tomice, se vor găsi 
în mîinile revanșarzilor 
au semănat pîrjolul și moartea pe întin
sul continentului nostru, de două ori în 
jumătate de secol. Tocmai pentru aceasta 
urmăresc cu deosebită atenție manevrele 
puterilor occidentale care cu ajutorul a- 
cordurilor de la Londra și Paris, caută 
să asmuță fiara hitleristă asupra 
popoarelor iubitoare de pace. împreu
nă cu milioane de tineri ai patriei 
mele, nu pot să uit că și Romînia a fost 
de două ori sub ocupația militariștilor 
germani. Deaceea, în cuvântarea rostită 
de tovarășul Chivu Stoica la Conferința 
de la Moscova, am văzut exprimarea pro- 
riilor mele gînduri: în cazuj intrării în 
vigoare a acordurilor de la Londra și 
Paris, poporul romîn, alături de celelalte 
țări democratice, este ferm hotărît să fie 
la înălțimea datoriei sale și a răspun
derii ce îi revine în apărarea cauzei păcii,

sînt gata și de acum 
înainte să colabore
ze cu celelalte state 
europene care își 
vor exprima do

rința să urmeze această cale. Pentru 
desfășurarea acestor tratative este însă 
necesar ca puterile occidentale să re
nunțe la planurile lor monstruoase de 
refacere a mașinii de război germane.

Trebuie să fie clar — și acest lucru a 
fost subliniat în documentele conferinței 
de la Moscova — că țările iubitoare de 
pace nu vor aștepta nepregătite evoluția 
evenimentelor. Ne este nespus de dragă 
pacea, patria noastră, ne sînt nespus de 
dragi realizările pe care le-am obținut în 
anii puterii populare. De aceea amatorii 
de noi agresiuni trebuie să știe că, dacă 
s-ar încumeta să se ridice împotriva ță
rilor noastre, consecințele vor fi deosebit 
de grave pentru ei. Lagărul socialismului 
este astăzi mai puternic decît oricînd. 
Acest lucru trebuie să fie limpede. Incen
diatorii de războaie să nu se joace cu fo
cul 1

patriei noastre libere
se datorește parti
zanilor sovietici care, 
cu riscul vieții lor, 
ne-au eliberat din 
lagărul morții.

Să nu uităm, că 
reînvierea militarismului german în
seamnă o gravă primejdie pentru pacea 
Europei și a întregii lumi.

Ca tînăr al patriei noastre, mă alătur 
întrutotul și din toată inima hotărîrilor 
luate la conferința de la Moscova cu pri
vire la asigurarea păcii și securității co
lective a Europei. Voi depune toată pu
terea, toată munca și capacitatea mea 
pentru a contribui la educația comunistă 
a tineretului din orașul nostru, în așa fel, 
îneît în fiecare tînăr să crească puternic 
dragostea fierbinte fată de patria noastră 
liberă, îneît fiecare tînăr din orașul nos
tru să muncească din toate puterile pen
tru întărirea capacității de apărare a 
țării și să fie gata oricînd să apere scumpa 
noastră patrie acolo unde va fi nevoe.

hotărîți să stea de 
apărarea păcii. Și 
mii

în apărarea cuceriri
lor sale democratice 
și a muncii sale paș
nice. La fel ca mine, 
milioane de tineri din 
patria noastră, sînt 

veghe neclintiți pentru 
cu toate că mă despart 

de kilometri de studenții din 
Moscova, Varșovia sau Praga eu îi simt 
alături știind că împreună, sîntem mai pu
ternici. Gîndurile mele zboară însă mai 
departe: știu că și ,1a Paris, la Bonn sau 
la Amsterdam milioane de tineri simpli, 
cinstiți, nu vor să-și vîndă sîngele pen
tru satisfacerea poftelor imperialiștilor 
americani Ia dominația lumii. Ei luiptă 
activ împotriva reînvierii militarismului 
german și se pronunță cu hotărîre pentru 
securitatea colectivă a Europei. -

Vreau să închei scrisoarea mea luîn- 
du-mi angajamentul ea prin eforturile 
mele, mereu mal susținute în învățătură 
să răspund și în acest fel chemării de a 
întări patria, pentru a putea răspunde 
așa cum se cuvine în cazul în care aven
turierii războinici din apus vor atenta la 
viața noastră nouă.

Susținem din toată in ma 
istorica Declarație_ _

* ★
In întreaga țară au loc mitinguri 

însuflețite în care oamenii muncii sus
țin eu căldură Declarația conferinței 
de la Moscova.

Publicăm mal jos fragmente din cu- 
vîntărlle rostite în cadrul mitingurilor.

* *

Noi scriitorii de limbă germană știm 
foarte bine ce a însemnat fascismul. 
Monumentele din Jimbolia și Sinnico- 
laul Mic vorbesc despre lupta germa
nilor cinstiți din Rominia care și-au 
dat viața pentru a distruge hitlerismul. 
Scriitorii de limbă germană din R.P.R. 
vor ști să lupte pentru a impune pa
cea. pentru a trăi și mai departe ca și 
astăzi intr-o țară liberă.

HEINRICH SIMONIS 
scriitor de limbă germană din R.P.R.

★

Nu pot să nu iau cuvîntul la un ase
menea miting cină manifestăm pentru 
pacea și securitatea vieții noastre. Eu 
sînt unul dintre milioanele de oameni 
care au fost deportați in anii războiu
lui trecut de către hitleriști in lagă
rele de exterminare. Am fost trimiși 
in lagăr eu, mama, bunicii, o soră și 
toate rudele apropiate. Toți membrii 
familiei mele au fost exterminați. 
Mama și rudele au fost exterminate în 
camerele cu gaze de la Ausschwitz, 
sora mea a fost ucisă mai tirziu în 
lagărul de femei de la Riga, iar eu 
am indurat in multe lagăre tor
turi, foame, mizerie. Astăzi din nou 
pacea lumii este amenințată. Nu cred 
că există vreun om cinstit care să nu 
se ridice cu hotărîre împotriva acestor 
monștri ai omenirii. Sînt hotărît să 
lupt cu toate forțele mele și să nu-mi 
cruț nici viața dacă va fi nevoie, pen
tru apărarea celor mai sfinte cuceriri 
ale noastre.

ALEX. HEIM
tehnician, fabrica de încălțămint» 

„Kirov“ din București

★

Problemele dezbătute la conferință 
sînt de o mare însemnătate pentru 
poporul nostru care dorește să trăias
că în pace și să-și făurească un vii
tor luminos.

Alături de popoarele țărilor lagăru
lui democratic, poporul nostru are în
credere în forțele sale. Niciodată for
țele păcii, ale socialismului nu au fost 
atit de puternice, atit de unite ca 
acum. Nu există forță in lume în stare 
să întoarcă înapoi roata istoriei, să 
împiedice construirea socialismului in 
țările noastre. Poporul romin este ho
tărît să dea riposta cuvenită tuturor 
acelora care vor încerca să lovească în 
cuceririle sale democratice, in munca 
«a pașnică

GH. DIACONESCU 
ministrul Jur*”--!

★

Orice încercare a magnaților de 
peste ocean de a reînvia militarismul 
german se va izbi de voința de pace 
a popoarelor. Nov.ă ne e dragă pacea 
și vom ști s-o apărăm împotriva ori
căror amenințări venite din partea 
imperialiștilor.

ALEX. SZABO 
strungar la uzinele metalurgice 

..Unirea" din Cluj

FIECĂRUIA CEEACE I SE CUVINE
■Mașina aluneca de-a lungul șoselei- 

Coboram mereu pe o pantă dulce. Dea
supra drumului, crengile fagilor înnodau 
un tunel fără capăt. Toamna aprinsese 
un foc, minunat. în frunzele zidului viu 
pe lîngă care treceam. înaintam mereu, 
mereu... Un roșu aprins sau galben, un 
portocaliu stins alăturat străfulgerărilor 
vișinii — alunecînd eu repeziciune — În
chipuiau limbile unui foc pilpiind fără în
cetare...

Foc... foc... Se zbateau în amintire doua 
imagini într-atît da contrastante îneît 
numai cu greu se puteau alătura.

încă la intrarea în modesta casă de 
vară a lui Goethe din Weimar ne-a iz
bit frigul unei încăperi de mult timp ne
locuită — atît de deosebit de căldura 
plăcută a dimineții de toamnă în car.» 
soarele înălțase aburi străvezii din pî- 
riiașul liniștit ce se strecoară la margi
nea pajiștii largi. încăperile încremenite 
de zeci și zeci de ani. au început să pr n- 
dă însă viață de la primul contact cu 
lucrurile moarte ce-1 evocau pe Goethe, 
Și-atunci parcă, din deschiderea ușii ce 
dădea în camera sa de lucru, am văzut 
pornind seînteierile sobei triunghiulare, 
din tuci negru, înspre masa la care scria 
aplecat, in spre mobilele vechi atit de 
simple, înspre spinetul din care răsunau 
adesea lieduri sau înspre patul de cam
panie purtat in toate drumurile. La lu
mina tocului din cămin prindeau rolief 
desenele lui Goethe asupra împrejurimi
lor locuinței, redînd dragostea sa pentru 
natură și începeau parcă să ardă punc
tele hărții întocmită de el asupra cărbu
nelui din Ilmenau evocind mult’litera- 
litatea geniului său pus in slujba omu
lui și vieții.

...Mașina gonea mai departe stirnind 
covorul frun-'-lor arămii așternute pe 
șosea. Se rid’eau in aer coborind apoi in 
serpentine și vîrlejuri in care petele gal
bene și roșii se succedau ca Umble unri 
flăcări.

...Cealaltă im agine revenea cu cruzime, 
trezind încăodaiă durerea... Foc... O sală 
mare. In roșu și negru, Cărămizi roșii — 
cuptoare negre. Vizităm (se poate folosi 
oare un asemenea cuvînt atunci clnd 
este în (apt vorba de un pelerinaj?) mu-, 
zeul fostului lagăr fascist de la Buchen
wald Sintem un grup de bulgari, polo
neza, cehoslovaci, romîni, unguri, ger
mani. Si iată-ne în fața cuptoarelor — 

în fața porții de la Buchenwald

nimeni nu vorbește și doar ou greu, le 
privim.

Acum totul este stins, rece, curat... Dar 
nimeni n-ar atinge pereții cuptoarelor 
căci fiecare din noi simte arzînd încă aici 
o flacără mistuitoare, blestemată de 10- 
godnieile fiilor Poloniei și de bătrînii 
docheri ai Franței, de minerii cehj care 
și-au pierdut aci frații, și de copiii ucrai
neni cărora aceste cuptoare le-au .carbo
nizat părinții. Și noi înțelegem că fla
căra care a ars în aceste cuptoare era o 
parte a marii vîlvătăi a războiului im
perialist pe care au aprins-o nu acei ce 
ni’ iau torța lui Goethe și Beethoven, ci 
mcnopoliștii și militariștii germani care 
negau cultura și civilizația.

★
Am ajuns la Buchenwald într-o dimi

neață. De la Weimar — orașul lui Schil
ler și Goethe — de-a lungul numai al 
rltorva sferturi de oră, am urcat pe dru
mul unei șosele înguste cîteva dealuri ce 
ne lărgeau neîncetat perspectiva. Veselia 
deobicoi obișnuită în grupul nostru ce 
/izita frumoasa Republ'că Democrată 
Germană — încetase Fiecare se gindea. 
mii fumau, priveam — fără să ve

dem nimic — pe geamul mașinii Rețin", 
se bucura de priveliști poate mai fru 
moașa aici — In Turingia — inima verde 
a țării — decît în multe alte locuri ; es 
înregistra fagii desfrunziți alergind aproa
pe unul după altul, lăsind totuși să se 
întrevadă în spate largul orizont al cîm- 
oiilor, abia ondulate, ce înconjoară dea
lul ; o culcare cenușie-albă, pătată cu 
roșu doar de frunzele căzute — îneca 
în dimineața aceea de toamnă pădurile, 
dealurile, drumul.'.

Odată ajunși am coborît stingheriți, 
avitindu-ne privirile, rușinați parcă de 
datoria de a fi martorii unor locuri le
gate de faptele nesăbuite ale celor care 
au pătat numele de om.

După cîțiva pași ne-am aflat în fața 
porții lagărului : între două ziduri o re
țea de bare metalice care lăsau să se 
deschidă o poartă îngustă, pici de un me
tru. Totul vopsit într-o culoare cenușie, 
moartă. Pe poartă se află o inscripție: 
„Jedem das seine" (Fiecăruia — ceea ce 
i se cuvine). Sensul Inscripției l-am în
țeles abis mai tîrziu; pentrti moment ea 
ne-a servit o primă mostră a cinismului 
tr cișlilor pe care l-am întîlnit apoi în 
lagăr, la fiecare pas.

Stăteam lîngă poartă. Bătea un vînt 
rece, înghețat amintind că soarele era 
înșelător. Karl Straub — foșt lăcătuș în 
timpul existenței lagărului — un om mic, 
smochinit parcă — vorbește retrăind cu 
groază pentru a mia oară poate, momen
tele de neuitat, cu un glas profund, vi
brant : Era la 11 noiembrie 1938. La Paris 
fusese asasinat von Rath, atașat la am
basada Germaniei. In toată Germania se 
organizase un pogrom în cîmpurile de 
concentrare (Buchenwald fusese creat în 
1937 pentru 3000 de antifasciști germani, 
a avut loc o ceremonie specială. La Bu
chenwald sosea un convoi de 12.000 evrei. 
Zecile de S.S.-iștl ai lagărului i-au încon
jurat, așezîndu-i într-o coloană lungă. 
Apoi, sub amenințarea pistoalelor cu care ei 
trăgeau în masă, fără alegere, a zecilor 
de bastoane și bîte mînuite cu cruzime, 
miile de oameni au fost siliți să treacă 
doar în cîteva zeci de minute prin poarta 
îngustă de fier. A urmat o groaznică îm
bulzeală in care se împleteau strigătele 
celor împușcați din urmă și ale celor 
striviți de drugii porții cu ale celor căl
eați in picioare și omorîți. In aceste mi
nute în afara numeroșilor morți, 700 de 
oameni au înebunit. Erau printre aceștia 
profesori și tinichigii, croitori, negustori și 
oameni fără ocupație. Erau mulți bătrîni 
care ar fi dorit să-și încheie în liniște 
viața plină de frămintări și nefericire, 
fete care visau marea iubire a vieții lor 
— oameni care iubeau pacea, savanți și 
semi-analfabeți care deopotrivă respectau 
cultura, „Jedem das seine" ? 1 ? — Ce 
odios cinism !

Am ascultat povestirea cu ochii în pă- 
mînt. Căci nu se vorbea despre faptele 
barbarilor din urmă cu sute de ani, ci 
despre acelea ale unor pămînteni contem
porani.

Am pornit mai departe... călcam greu 
pe pămlntul care a supt atlta singe, care 
a fost martorul atîtor dureri și nelegiuiri.

Explicațiile continuau, le prindeam și 
abia cu greu le deslușeam sensul: Prin 
lagăr au trecut 250.000 de oameni, fii din
tre cei mai buni ai poporului german 
polonez, sovietic, cehoslovac, romin, ma
ghiar, au trecut evrei, creștini, luterani... 
Fiecare al cincilea om a murit în lagăr 
Fiecare al 5-lea...

Da, aci în afara victimelor bătăilor și 
muncii zdrobitoare, călăii instituiseră un 
sistem perfecționat de ucidere. Lîngă 
poartă am putut vedea cușca cu piroane 

în care erau ținuți închiși unii deținuți 
care se împotriviseră ordinelor bestiale — 
nu se mișcau o oră, cinci ore, o zi pină 
cînd nemaiputînd suporta zgârieturile con
tinue ale piroanelor ce-i înconjurau, se 
împlîntau singuri în ele pentru a-și curma 
chinul.

Lagărul de la Buchenwald era un lagăr 
de muncă. De aici, cu regularitate, erau 
trimise trenuri întregi de prizonieri „in
capabili de muncă", spre a fi gazați la 
Auschwitz și Lublin. Se găsiseră însă și 
„mijloace locale" pentru a-i ucide pe de- 
tinuții nevolnici: ei erau omorîți în mod 
„politicos" și „igienic11 printr-o injecție 
care introducea apă sărată sau aer într-o 
vină. Intr-un grajd se făcuse o instalație 
pentru „stabilirea înălțimii" ; în realitate 
insa acesta era pretextul pentru a îm
pușca pe condamnați. „Jedem das seine"? !7 
Nu este oare culmea cinismului ?

Povestirea continuă... e greu să-ți silești 
gîndurile să urmeze firul ei, e greu și să 
gîndești la asemenea fapte...

Trecem de-a lungul fostei alei princi
pale care mărginea barăcile. Acum se mai 
văd numai careurile rămase între cărări ; 
printre pietre a început să crească o iarbă 
tînără, de un verde oarecum palid, despre 
care nu s-ar putea spune că e nevinovat. 
Nu departe se întindeau corturile în care 
locuiseră 5.300 de polonezi din care s-au 
reîntors pe malurile Vistulei doar 6. 
Aceste corturi se învecinau cu grădina 
trandafirilor șl lacul pe care lebedele plu
teau spre plăcerea lisei Koch, soția pri
mului comandant al lagărului. Intre cor
turile din care polonezii erau adesea scoși 
noaptea pe ger, udați cu apă și puși să 
stea în post pînă înghețau — și lebedele 
lisei Koch — se afla un gard înalt, de 
sîrmă ghimpată, prin care trecea un cu
rent de 340 kw., 23 turnuri de gardă, legate 
prin acest gard — înconjurau lagărul.

...înaintăm tot mai greu. Grupul nostru 
s-a mărit, mult. Merg împreună cu noi 
școlari din Weimar, tineri muncitori din 
Jena și Erfurt. Mulți din ei s-au născut 
în anij cînd grozăviile din lagăr erau în 
toi. Triste zile de naștere !

Ne oprim în fața unei căsuțe scunde — 
un gard de piatră, și zidurile casei for
mează un unghi, După zecile de metri de 
pietre, moloz și zid cenușiu pe lîngă care 
am trecut, ne uluiesc zecile de flori așe
zate aci.

— In acest loc, la 18 august 1944, a 
■'ost ucis conducătorul Partidului Comu
nist din Germania, tovarășul Ernst Thăl- 
nann. Cuvintele călăuzei răsună dureros 
de sec. In mintea cui nu trăiește viu 
fhălmann ? In muzeul lagărului, într-o 
vitrină, se găsesc scrisori trimise tovară
șului Thălmann ; înaintea asasinării el 
primise o mie de felicitări și scrisori din 
Anglia, cinci mii din Olanda, zece mii din 

Cehoslovacia... înainte de a-1 ucide pe 
Thălmann, au trebuit omorîți trei soldați 
nemți care au refuzat să tragă în el. Și 
totuși, călăii au ucis în cele din urmă, pe 
unul dintre acești minunați oameni, eroi 
ai timpurilor noastre...

Coborîm treptele în liniște. O liniște 
care nu este numai dureroasă, sfîșietoare, 
ci plină de ură și indignare. Intrăm într-o 
cameră în care în fiecare seară erau omo- 
riți cîte 90 de deținuți, printre care și nu
meroși soldați germani care se împotrivi
seră ordinelor hitleriste. Camera are o 
singură fereastră puțin luminoasă. In în
căpere nu se află decît niște cuiere meta
lice prinse de-a dreptul în pereți. Deținuții 
erau introduși cu toții în încăpere. Se dă
dea drumul unui aparat care producea 
zgomot spre a acoperi strigătele. Primii 
45 urcau pe scaune și erau spânzurați — 
cînd aceasta mergea „prea încet11, S.S.-iștii 
foloseau o bîtă ce se află și acum în încă
pere. Ceilalți deținuți — mulți prieteni, 
rude sau cunoscuți de-ai celor spînzurați— 
erau siliți să-i dea jos, să-i urce în liftul 
special amenajat, urmînd apoi să le la 
locul. Și acum, pe zidul mut, se văd, la 
o jumătate de metru de la pămînt, ur
mele loviturilor picioarelor, ghetelor, pan
tofilor celor omorîți în spasmele spînzu- 
rătorii. Din lift cadavrele erau transpor
tate în lădoaie mari (pe care, cu un ci
nism de necrezut, criminalii avuseseră 
grijă să le prevadă cu orificli pentru 
scurgerea slngelui...) la cuptoarele care 
ardeau ziua și noaptea, neîncetat.

în această cameră, lingă cuptoarele 
stinse care au înghițit peste cincizeci de 
mii de oameni călăuza noastră a amintit 
cuvintele lui Goethe: „Omul trebuie să 
fie nobil șl bun pentru că numai aceasta 
îl deosebește de celelalte ființe". Un mo
ment de reculegere păstrat aci, într-o tă
cere îndurerată, ne-a ajutat să înțelegem 
tîlcul cuvintelor amintite. In sclipirile din 
privirile tinerilor din Erfurt și 'Weimar 
rare se aflau cu noi am înțeles că ei nu 
vor mai putea înfăptui asemenea crime.

Locul pereților cenușii l-a luat într-o 
altă cameră albul faianței. Ne-am obiș
nuit să asociem faianța lucioasă cu spi
talul in care oamenilor li se redă sănă
tatea, cu maternitățile în care se naște 
viața. Cu atît mai îngrozitor este să in
tri într-o asemenea încăpere care, departe 
de a fi dătătoarea de viață și sănătate, a 
fost martora unor schingiuiri, de o bestia
litate fără seamăn. Sînt aci „laboratoa
rele" lisei Koch, ale aceleia care sgîriind 
cu otravă oameni sănătoși făcea exame
nul acestor otrăvuri, ale aceleia care pro
dusese învelitoarea de cărți șl abat- 
jour-uri pentru lămpi din piele de om, ce 
pot fi și acum văzute — cu oroare — în 
muzeul lagărului. (N-ar mai trebui adău

gat decît că actualmente lisei Koch,. gu
vernul de la Bonn i-a redat nu numai li
bertatea, ci i-a asigurat și o pensie lu
nară).

Am părăsit încăperea plini de dezgust 
șl tristețe, cutremurați de o ură fără da 
seamăn pentru asemenea călăi.

Ieșind afară am respirat pînă în adîn- 
cul pieptului aerul curat. Cînd am privit 
din înălțimea dealului mi se părea că nu 
vîntul, ci reculegerea înclină într-o ple
căciune neasemuit de adîncă pădurile de 
fagi înconjurătoare, iar escavatorul pe 
care l-am întîlnit la plecare, scurmînd 
ruinele zidurilor lagărului, mi-a părut CU 
adevărat simbolic.

★

Mașina își continua drumul de-a lungul 
șoselei. Soarele își schimbase parcă locul 
de pe boltă în mii de sori ascunși în spa
tele frunzelor. Mă gîndeam......Jedem-das
seine". „Fiecăruia — ceea ce 1 se cuvine"; 
S-ar părea că fasciștii gîndiseră aici 
bine : comandanții lagărului au fost uciși, 
însuși lagărul distrus, servind acum nu 
cauzei urii și omorului, ci fiind o școală a 
urii împotriva războiului imperialist și a 
omorului. Martirilor luptei împotriva fas
cismului, popoarele le-au înălțat monu
mente și le păstrează amintirea ; elibera
torilor sovietici, și popoarelor, care pe rui
nele hitlerismulul au înălțat o lume nouă, 
a păcii, Întreaga omenire progresistă le 
mărturisește dragostea, recunoștința șl so
lidaritatea. „Fiecăruia — ceea ce i se cu
vine".

Nu toți pricep însă această lecție a is
toriei. Dovada ? Din nou, ca și în preajma 
celui de al doilea război mondial, mono- 
pojișlii americani — în primul rînd — re
învie militarismul german, autorul orori
lor de la Buchenwald, ca și al atâtor al
tora, dușmanul cel mai crunt al popoare
lor europene. Din nou se aud asemenea 
zbierete isterice: „Integrarea Germaniei 
suverane în sistemul defensiv al Europei, 
cu participarea militară pe care ea o im
plică este singurul mijloc rapid și sigur 
de a recuceri provinciile pierdute", „Tre
buie să pregătim oameni tineri care în
tr-o bună zi să poată contribui la recolo- 
nizarea răsăritului" (Adenauer) „Nu Ger
mania trebuie alipită la Europa, ci Eu
ropa la Germania" (1953. Hans Christof 
Seebohm, ministru în guvernul de Ia 
Bonn).

Popoarele iubitoare de pace, mai puter
nice decît oricînd, pot avertiza pe noii 
amatori de măceluri : „Fiecare va primi 
ceea ce i se cuvine".

FRED MAHLER
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Declarației făcuta de Ciu En-lai 
CU privire la acordul americano-ciankaișist
PEKIN 9 (Agerpres). — Agenția China 

Nouă transmite textul Integral al decla
rației făcute de Ciu En-lai, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze, cu privire la „tratatul de secu
ritate mutuală" încheiat între Statele 
Unite și Cian Kai-și.

Guvernul Statelor Unite, se spune în 
declarație, ignorind protestele și avertis
mentele repetate ale poporului chinez, a 
încheiat la 2 decembrie 1954 un așa-numit 
tratat de securitate mutuală cu clica tră
dătoare a lui Cian Kai-și, izgonită în Tai
van. Cu ajutorul acestui tratat, guvernul 
Statelor Unite încearcă să legalizeze ocu
pația armată a teritoriului chinez — Tai
van și folosind Taivanul ca bază, să-și ex
tindă agresiunea împotriva Chinei și să 
pregătească un nou război. Acest act con
stituie o gravă provocare militară împo- 
triva Bepdblicii Populare Chineze și îm- 
poUi.a poporului chinez. în numele gu- 
ie. nulii! Bepublicii Populare Chineze de
ci prin prezenta: Taivanul este un te- 
lHoriu chinez, iar Cian Kai-și este duș- 

chinez. Eliberarea Tai- 
•auului si lichidarea clicii trădătoare a 
Iri Cian Kai-și constituie o problemă care 
privește exclusiv suveranitatea Chinei și 
treburile sale interne și noi nu vom to
lera nici un fel de amestec din partea 

ur.ui stat străin. Amenințările război
ri re nu pot zdruncina hotărîrea poporu
le. chinez de a elibera Taivanul ; ele pot 
f--r să sporească indignarea poporului 
chinez. Clica trădătoare anti-populară 
c î-.ia-'șictă nu are nici un drept să în
cheie vreun tratat cu vreo țară. „Trata- 
•.. de securitate mutuală", încheiat între 
S i - e '.'r.i’.e și Cian Kai-și nu are nici 

fel de bază legală și este nul și neave- 
n-_ Acest tratat reprezintă o trădare a 
:-=f.-.-.'.:r suverane și teritoriale ale Chi- 
- ’ p: porul chinez se pronunță cu ho- 
Urtre împotriva lui. Dacă guvernul Sta- 
te ■ r Unite nu-și va retrage toate forțele

- z—.ate din Taivan, din insulele Pen- 
S <edio si din strîmtoarea Taivanului și 
~i ecntmua să se amestece .în treburile 

ale Chinei, el trebuie să-și asume 
rlrpznderea pentru toate urmările se- 
resse c=re decurg din aceasta.

.Tratatul de securitate mutuală" înche- 
-■ rcvemul Statelor Unite cu clica 

triiitoare ciankaișistă este în toate pri- 
~r:-rie un tratat de război și agresiune. 
*-:•?:. Li-mul american este dușmanul 

chinez. Guvernul Statelor Unite, 
■ ■ - nd să se împace cu înfrîngerea po- 
2Sâr_ sale Imperialiste în China, a ocupat 
ît —"e 1950 cu forța armată Taivanul, 
cerile țuind totodată războiul agresiv din 
Caceea, și de atunci el protejează clica 
trăda mare a Iui Cian Kai-și și călăuzește 
eemă clică în neîncetatele ei atacuri 

și acțiuni da distrugere împotriva 
"e continentale și a insulelor situate 

:*e-? lungul litoralului. în prezent, după 
fceetarea războiului din Coreea, cînd gu- 

Statelor Unite nu mai poate fo- 
tai acest război ca pretext pentru ocu- 
parea mai departe a Taivanului, el a re- 
r.— fățiș la ticluirea unui „tratat de se- 
c-.-ritate mutuală" cu Cian Kai-și în sco
te. acaparării fățișe a teritoriului chinez 
Taivan și a insulelor Penhuledao.

-Tratatul de securitate mutuală" înche- 
îat între Statele Unite și Cian Kai-și nu 
poate fi denumit în nici un sens un tra- 
tat defensiv ; acesta este un tratat vădit 
agresiv. Cercurile agresive din Statele 
Vnite și adepții lor caută să lase impre
sia că acest tratat are un caracter defen- 
siv. dar aceste încercări nu pot ascunde 
cit-oși de puțin esența lui agresivă. Tai
vanul este teritoriu chinez și acest fapt 
a fost recunoscut de guvernul Statelor 
Unite prin acorduri internaționale ca 
Declarațiile de la Cairo și Potsdam și 
Actul cu privire la capitularea Japoniei, 
pe care S.U.A. și-au pus semnătura. Eli- 
berarea Taivanului este pentru poporul 
chinez o chestiune internă a Chinei și 
guvernul Statelor Unite a recunoscut din 
nou în ianuarie 1950 drepturile suverane 
ale Chinei asupra Taivanului și a decla
rat că nu intenționează să se amestece 
în conflictul civil din China. In prezent 
guvernul Statelor Unite construiește în
tăriri și crează baze militare pe teritoriul 
chinez Taivan și pe insulele Penhuledao, 
care se află la o depărtare de 5000 de 
mile de Statele Unite ; el protejează clica 
.trădătoare a lui Cian Kai-și, respinsă de 
poporul chinez de 600.000.000 de oameni ; 
el caută să împiedice poporul Chinei să 
elibereze teritoriul său — Taivanul. Ac- 
ționînd în acest fel, guvernul Statelor 
Unite comite flagrante acte de încălcare 
a normelor internaționale, acaparează un 
teritoriu chinez, atentează la suveranita
tea Chinei și se amestecă în treburile In
terne ale Chinei — acțiuni care în nici 
un caz nu pot fi caracterizate ca defen
sive.

Pe de altă parte, pentru poporul chi
nez este un adevărat act de apărare eli
berarea teritoriului său — Taivan, asi
gurarea suveranității sale naționale șl in
tegrității sale teritoriale.

Odată, militariștii japonezi au prezen
tat, de asemenea, ocuparea de către ei a 
Chinei de nord-est în 1931 ca un act de 
autoapărare. Totuși nimeni nu i-a crezut. 
Este îndeobște cunoscut că acapararea te
ritoriului unei alte țări, încălcarea suve
ranității unei alte țări și amestecul în 
afacerile interne ale unei alte țări, în
seamnă săvîrșirea unor acte de agresiune. 
Poporul chinez, călit în lupta victorioasă 
împotriva agresiunii militarismului japo
nez, nu va tolera niciodată agresiunea 
americană săvîrșită sub pretextul apărării 
împotriva insulei Taivan și a insulelor 
Penhuledao (Pescadores) aparținînd Chinei.

„Tratatul de securitate mutuală" înche
iat între Statele Unite și Cian Kai-și este 
un tratat care are drept scop intensifi
carea agresiunii și pregătirea unui nou 
război. El nu are nimic comun cu men
ținerea păcii. Cercurile agresive din

Urzelile S. U. A. în Indochina
— Declarația lui Fam Van Dong —

HANOI 9 (Agerpres). — Agenția Viet
nameză de Informații transmite : Fam 
Van Dong, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Vietnam, a adre
sat lui V. M. Molotov și Anthony Eden, 
care au prezidat conferința de la Geneva 
o declarație în legătură cu misiunea ge
neralului Collins în Indochina.

Declarația este însoțită de un memoriu 
al înaltului Comandament ăl Armatei 
Populare Vietnameze.

Fam Van Dong cere celor doi președinți 
ai conferinței de la Geneva să transmită 
copii după aceste documente țărilor care 
au participat la conferința de la Geneva.

In declarația lui Fam Van Dong se 
spune printre altele:

S.U.A. și adepții lor, formulează tot felul 
de argumente pentru a ascunde țelurile 
militare ale acestui pact. Totuși, aceste 
țeluri nu pot fi ascunse. Este bine cu
noscut că de la începerea agresiunii ar
mate împotriva Taivanului, guvernul 
S.U.A. ajută clica trădătoare ciankaișistă 
și o instigă la raiduri războinice și la ac
țiuni de distrugere împotriva .Chinei con
tinentale și că el nu și-a slăbit niciodată 
eforturile în această direcție. Guvernul 
S.U.A. încearcă in prezent să legalizeze 
prin acest tratat ocupația Taivanului de 
către forțele maritime militare și aeriene 
militare americane și să-și asigure drep
tul de a-și staționa trupele terestre „în 
Taivan, în insulele Pescadores și în 
preajma lor" în vederea menținerii unei 
baze militare americane în Taivan.

In acest tratat, guvernul S.U.A. face o 
încercare fățișă de a împiedica prin ame
nințarea cu războiul eliberarea Taivanu
lui de către poporul chinez și totodată 
prevede o nouă agresiune împotriva „al
tor teritorii" ale Chinei, în afară de 
Taivan.

Nu încape nici o îndoială că semna
rea „tratatului de securitate mutuală" 
între S.U.A. și Cian Kai-și a făcut să 
crească primejdia extinderii agresiunii a- 
mericane împotriva Chinei.

în declarația sa din 1 decembrie, John 
Foster Dulles, secretarul de stat al S.U.A., 
a spus fără ocol că acest tratat consti
tuie o nouă verigă a așa-numitului sis
tem de securitate creat de Statele Unite 
în Pacific. Aceasta dovedește că cercu
rile agresive din Statele Unite intențio
nează nu numai să ocupe Taivanul și să 
extindă agresiunea împotriva Chinei, dar 
și să pregătească un nou război. Primej
dia de război în Asia de sud-est a cres
cut ca urmare a tratatului de la Manilla, 
încheiat recent în urma uneltirilor Sta
telor Unite.

Este limpede că cercurile agresive ale 
Statelor Unite se străduiesc acum să 
creeze un sistem agresiv în răsărit, le- 
gînd tratatul dintre S.U.A. și Cian Kai-și 
de tratatul de la Manilla și de alte tra
tate militare în Asia și în zona Pacifi
cului. Aceste acțiuni alo cercurilor agre
sive din S.U.A. sînt coordonate cu ac
țiunile lor în Europa, unde ele au inspi
rat încheierea acordurilor de la Paris, 
unde reînvie militarismul german și ex
tind sistemul de agresiune în Occident. 
Scopul lor este de a adinei scindarea lu
mii, de a înrobi popoarele din aceste re
giuni și de a accelera pregătirea unui 
nou război mondial.

Din cele expuse mai sus rezultă că 
scopul urmărit de guvernul S.U.A. în 
acest „tratat de securitate mutuală" nu 
este pacea, ci războiul. în fond, cercu
rile agresive americane copiază vechea 
tactică care a fost folosită de militaris
mul japonez în agresiunea sa împotriva 
Chinei.

Există însă unii oameni care doresc ca 
poporul chinez să uite învățămintele is
toriei și să accepte ocuparea Taivanului 
de către Statele Unite. Poporul chinez nu 
va uita însă niciodată suferințele care au 
fost urmarea incidentului de la Mukden 
din anul 1931; el nu va uita niciodată 
nici faptul că incidentul de la Liukou- 
țiao din 1937 a fost o urmare a incidentu
lui de la Mukden. Popoarele din 
Asia și din țările zonei Pacificului în a 
căror memorie este încă viu incidentul 
din anul 1941 de la Pearl-Harbour, nu 
vor uita niciodată cit de dezastruoase au 
fost urmările politicii de împăciuire față 
de agresiunea militariștilor japonezi. Tot 
astfel nici popoarele din Europa nu vor 
uita niciodată că tocmai politica de la 
Miinchen care a lăsat mină liberă milita
rismului german în agresiunea lui, a_ fost 
aceea care a dus la cel de al doilea război 
mondial. Greșelile istoriei nu trebuie să 
se repete. Poporul chinez se pronunță cu 
hotărîre împotriva acestui tratat încheiat 
.între S.U.A. și Cian Kai-și în scopuri 
războinice, care primejduiește securitatea 
și pacea în Asia ; el se pronunță cu ace
eași hotărîre și împotriva acordurilor de 
la Paris care periclitează securitatea Eu
ropei și pacea în întreaga lume.

Tratatul de securitate mutuală", înche
iat între S.U.A. și Cian Kai-și, a agravat 
încordarea in Extremul Orient. Sînt unii 
care consideră că acest tratat va duce la 
slăbirea încordării în Extremul Orient, 
ceea ce nu corespunde cîtuși de puțin 
realității. Dezlănțuind războiul agresiv 
împotriva Coreei și Intensificînd inter
venția în Indochina, guvernul Statelor 
Unite a procedat totodată la ocuparea mi
litară a Taivanului. De aceea, de la bun 
început acest act a fost o parte din pla
nul general de creare a încordării în Ex
tremul Orient.

In urma armistițiului din Coreea și 
restabilirii păcii în Indochina, atmosfera 
încordată din Extremul Orient a început 
să se destindă. După conferința de la Ge
neva, în scopul micșorării continue a în
cordării din Extremul Orient, noi am de
clarat din nou limpede că Statele Unite 
trebuie să-și retragă toate forțele armate 
din Taivan, din insulele Penhuledao și 
din strîmtoarea Taivanului și să înceteze 
amestecul lor în treburile interne ale 
Chinei. Guvernul Statelor Unite însă nu 
numai că nu și-a retras toate forțele sale 
armate din Taivan, insulele Penhuledao și 
din strîmtoarea Taivan, dar dirijează 
efectuarea de către clica trădătoare a lui 
Cian Kai-și a unor incursiuni aeriene și 
acțiuni de distrugere și mai nesăbuite 
împotriva Chinei continentale. Crearea 
permanentă a încordării — aceasta este 
politica consecventă a guvernului State
lor Unite. Tocmai forțele armate ale Sta
telor Unite sînt acelea care în decurs de 
mulți ani au violat în repetate rînduri 
spațiul aerian și apele teritorial» ale Chi
nei, și nu forțele armate ale Chinei vio
lează spațiul aerian și apele teritoriale ale 
Statelor Unite; tocmai Statele Unite sînt

Guvernul Statelor Unite a trimis re
cent la Saigon pe generalul Lawton Col
lins în calitate de ambasador american 
pe lingă guvernul lui Ngo Dinh Diem. 
Potrivit propriilor cuvinte ale generalului 
Collins, misiunea specială care i s-a în
credințat are drept scop să „acorde spri
jinul necondiționat al S.U.A. guvernului 
Ngo Dinh Diem" și „să-1 ajute prin toate 
mijloacele posibile". Acest ajutor constă 
în primul rînd în „instruirea trupelor ar
matei vietnameze de către o misiune 
americană1* și „înzestrarea acestei armate 
cu echipament care în proporție de 90% 
să fie de proveniență americană".

Astfel, scopul agresiv al tratatului de 
la Manilla începe să se concretizeze în 

acelea care strecoară în China continen
tală spioni pentru desfășurarea unei acti
vități subversive, și nu China est» aceea 
care desfășoară vreo activitate subversivă 
împotriva Statelor Unite. în perioada ar
mistițiului din Coreea părțile coreeană și 
chineză au îndeplinit în mod cinstit acor
dul de armistițiu și acordul de repatriere 
a prizonierilor de război, în timp ce Sta
tele Unite au încălcat acordul de repa
triere a prizonierilor de război, reținînd 
cu forța peste 20.000 de prizonieri de 
război coreeni și chinezi, pe care i-au for
țat să intre în armatele lui Li Sin Man și 
Cian Kai-și și nu au prezentat nici pînă 
astăzi nici un fel de date în legătură cu 
aceștia. Cit despre restabilirea păcii in 
Indochina, China, în ceea ce o privește, 
a garantat îndeplinirea acordurilor de la 
Geneva, în timp ce Statele Unite nu nu
mai că au refuzat să garanteze aceste 
acorduri, ci dimpotrivă au încheiat tra
tatul de la Manilla și fac pregătiri in ve
derea înarmării și instruirii trupelor bao- 
daiste pentru a submina acordurile de la 
Geneva. In prezent, străduindu-se să in
tensifice primejdia de război și să pro
voace o nouă încordare in Extremul 
Orient, guvernul Statelor Unite a înche
iat acest tratat de război și agresiune 
cu clica trădătoare a lui Cian Kai-și. Toate 
acestea arată că răspunderea pentru fap
tul că încordarea în Extremul Orient nu 
slăbește, revine pe de-a-ntregul Statelor 
Unite.

Carta Organizației Națiunilor Unite in
terzice în mod categoric orice atentat îm
potriva integrității teritoriale și indepen
denței politice a oricărei țări. Acest prin
cipiu constituie baza păcii intre țări. Tra
tatul încheiat de guvernul Statelor Unite 
cu clica trădătoare a lui Cian Kai-și, ase
menea celorlalte așa-numite tratate de
fensive ticluite de Statele Unite, cuprinde 
de obicei afirmarea fidelității față de 
scopurile și principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. Totuși, toate aceste așa- 
numite tratate defensive sînt diametral 
opuse scopurilor și principiilor Organiza
ției Națiunilor Unite. Aceste tratate pot 
duce numai la război ; ele nu pot con
tribui la coexistența pașnică a țârilor. 
Aceste tratate constituie o batjocorire a 
Cartei Organizației Națiunilor Unite; ele 
nu pot contribui la înfăptuirea scopurilor 
și principiilor Cartei Organizației Națiu
nilor Unite și la menținerea păcii in lu
mea întreagă. în opoziție cu aceasta, Re
publica Populară Chineză sprijină în mod 
consecvent principiile apărării drepturilor 
naționale și respectării reciproce a suve
ranității naționale și integrității terito
riale.

Cele cinci principii ale coexistenței 
pașnice, în apărarea cărora se pronunță 
împreună China, India și Birmania co
respund pe deplin scopurilor Cartei 
O.N.U. Noi sîntem ferm convinși că de- 
îndată ce țările lumii vor susține aceste 
cinci principii se vor strădui să creeze 
și să lărgească zonele de pace și se vor 
abține de la provocarea de scindări, sta
tele cu diferite sisteme sociale vor putea 
coexista în pace și va fi posibilă crearea 
unui sistem de pace și securitate colectivă. 
Conferința de la Moscova a țărilor euro
pene, care a avut loc recent, a depus 
mari eforturi în această direcție și a gă
sit sprijinul țărilor iubitoare de pace și 
popoarelor lumii.

Totuși, cercurile agresive ale Statelor 
Unite și adepții lor fac tot ce le stă in 
putință pentru a submina cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice, și pentru a 
împiedeca crearea unui sistem internațio
nal de pace și securitate colectivă, înrău
tățind prin aceasta in permanență actuala 
situație internațională atît în Răsărit cit 
și în Apus.

Noi considerăm că toate țările iubitoare 
de pace și popoarele lumii sînt datoare 
să pună capăt înrăutățirii situației inter
naționale și să-și dubleze eforturile în 
vederea asigurării păcii internaționale.

în numele acestui țel, poporul chinez 
declară solemn următoarele în fața lumii 
întregi:

Taivanul este teritoriu chinez. Poporul 
chinez este ferm hotărit să elibereze Tai- 
vanuL Numai salvînd Taivanul de tirania 
clicii ciankaișiste trădătoare poporul chi
nez va putea asigura unitatea deplină a 
patriei sale și va crea o nouă garanție 
păcii în Asia și în lumea întreagă. Toate 
propunerile cu privire la crearea așa- 
numitului „stat independent" Taivan, 
cu privire la „neutralizarea** Taivanului 
sau la trecerea Taivanului sub „tutelă", 
înseamnă în fond dezmembrarea terito
riului Chinei, un atentat la suveranitatea 
ei și un amestec in treburile ei interne 
și sînt din această cauză absolut inaccep
tabile pentru poporul chinez. Pentru a 
îmbunătăți situația în Extremul Orient, 
a înlătura primejdia de război împotriva 
Chinei și a asigura pacea în Asia și în 
lumea întreagă, guvernul S.U-A. trebuie 
să retragă toate forțele sale armate din 
Taivan, din insulele Penhuledao și din 
strâmtoarea Taivan. Nu există nici o jus
tificare pentru faptul că Statele Unite au 
trecut peste întinderile oceanului și au 
ocupat teritoriul chinez Taivan.

Poporul chinez este hotărit împotriva 
războiului, dar el nu poate fi intimidat 
prin amenințări de război și nici forțat 
să se supună. Dacă cineva va impune po
porului chinez războiul, poporul chinez va 
da intervenționiștilor și provocatorilor 
contralovituri hotăritoare.

Poporul chinez dorește cu ardoare 
pacea, totuși el nu va cerși niciodată 
pacea cu prețul teritoriului și suverani
tății sale. Sacrificarea teritoriului și a su
veranității poate duce numai la o nouă 
agresiune. Aceasta nu poate asigura o 
pace adevărată. Poporul chinez înțelege 
că pacea poate fi apărată numai prin re
zistența opusă agresiunii.

8 decembrie 1954.

Vietnamul de sud odată cu sosirea misiu
nii generalului Collins.

Ajutorul acordat de guvernul S.U.A. 
clicii lui Ngo Dinh Diem este încă o do
vadă că cercurile guvernante ale S.U.A., 
sînt hotărite să-și intensifice intervenția 
în treburile interne ale Vietnamului, să 
împiedice aplicarea acordurilor de la 
Geneva și să pregătească dezmembrarea 
definitivă a Vietnamului.

Poporul vietnamez și guvernul R. D. 
Vietnam se opun cu tărie acestor violări 
extrem de grave ale acordului de la 
Geneva, a căror dovadă incontestabilă o 
constituie activitatea generalului Collins 
și declarațiile sale.

Pentru asigurarea păcii și securității In Europa!
„Există posibilitatea unui drum 

pentru restabilirea unității 
Germaniei'*

BERLIN 9 (Agerpres). — Ziarele vest- 
germane continuă să comenteze pe larg 
lucrările conferinței de la Moscova a ță
rilor europene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa.

„Părerea că realizarea acordurilor de la 
Paris va contribui la pregătirea reunifi- 
cării Germaniei își pierde acum,după con
ferința de la Moscova, orice temei", scrie 
ziarul burghez vest-german „Die Welt".

„Există însă totodată, posibilitatea de a 
se găsi un drum care să ducă la restabi
lirea unității germane, continuă același 
ziar. Ultimeie note și declarații sovietice 
confirmă acest lucru. De aceea propune
rile sovietice trebuie examinate cu cea 
mai mare atenție și trebuie să se facă încă 
o încercare în vederea reunificării țării.

Occidentul și-ar face lui însuși și Ger
maniei un mare serviciu dacă ar trage în
vățăturile cuvenite din conferința de la 
Moscova și dacă ar păși pe o cale nouă de 
rezolvare a problemei germane".

„Vrem să învățăm, 
nu să mărșăluim!“

BERLIN 9 (Agerpres). — „Acela care se 
ma; îndoiește încă de atitudinea reală a 
populației vest-germane în problema 
reînarmării nu are decît să asiste la dez
baterile publice ce au loc în orașele vest- 
germane și la mitingurile în cadrul că
rora populația își exprimă împotrivirea 
față de politica de reînarmare a guvernu- 
lui Adenauer", scrie ziarul „Frankfurter 
Rundschau". „într-adevăr, continuă zia
rul, ceea ce se întîmplă astăzi in orașele 
Germaniei occidentale, fie că este vorba 
de puternice centre industriale ca Essen, 
Dusseldorf, Hamburg, fie de marile centre 
culturale ca Gottingen, Heidelberg etc., 
oglindește în mod limpede ostilitatea me- 

: reu crescîndă a celor mai diverse pături 
’ ale populației vest-germane față de re- 
inarmare.

| Tineretul din Gelsenkirchen a organizat 
i o demonstrație împotriva remilitarizării, 
i străbătind străzile orașului cu pancarte pe 
■ care se puteau citi cuvintele: „Jos cu re- 
• cruțarea forțată", „Vrem să învățăm, nu 
să mărșăluim".

Duminică a avut loc la Solingen un 
! mare miting al tineretului din acest oraș 
în cadrul căruia a luat cuvîntul un repre
zentant al tineretului din Marburg (R. D. 

! Germană). Participanții la miting au adop- 
; tat o rezoluție exprimînd hotărîrea lor de 
, a nu deveni niciodată mercenari într-o 
nr ’3 armată germană revanșardă.

Miș ca rea împotriva remilitarizării a luat

Glasul tineretului vest-german

Poporul german se ridică hotărit la luptă Împotriva uneltirilor puterilor occi
dentale care vor să transforme Germania occidentală într-o nouă bază de agresiune.

Tineretul vest-german își unește și mai mult rindurile în cadrul luptei pentru 
unitatea patriei sale. In fotografie : Tineri din orașul Koln demonstrînd împotriva 
acțiunilor dușmănoase ale puterilor occidentale. Pe pancartă se pot citi cererile 
tineretului vest-german, care sînt in același timp ale întregii populații din Germania 
occidentală: „Tratat de pace, unitate ȘÎ piine".

Ptocesul Partidului Comunist din Germania
BERLIN 9 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 7 decembrie, tribunalul vest- 
german din Karlsruhe a reluat procesul 
înscenat la cererea guvernului de la Bonn 
în scopul interzicerii Partidului Comunist 
din Germania.

în ședința tribunalului din 7 decembrie 
a luat cuvintul reprezentantul guvernului 
de la Bonn, Kaufmann. El a încercat să 
respingă tezele expuse de reprezentantul 
Partidului Comunist cu privire la obli
gativitatea și puterea de lege a acor
dului de la Potsdam pentru autori

SCURTE ȘTIRI
★ La Leningrad s-a deschis o consfă

tuire unională consacrată problemelor 
sporirii fertilității solului în regiunile 
lipsite de cernoziom din partea europeană 
a U.R.S.S.

★ La 8 decembrie a sosit la Moscova 
A. Najjar, trimisul extraordinar și minis
trul plenipotențiar al Libanului în U.R.S.S.

★ La 7 decembrie, în sala arhiplină a 
teatrului „Princess" din Londra, s-a des
fășurat cu mare succes spectacolul dat da 
baletiștii sovietici care vizitează Anglia 
la invitația Asociației Anglia-U.R.S.S.

★ După cum relatează ziarul „Oster- 
reichische Volksstimme", Elser, deputat al 
opoziției populare austriace, a cerut în 
Parlament în numele a sute de mii da 
țărani cu gospodării mici și muncitori 
agricoli înfăptuirea reformei agrare în 
Austria.

★ Guvernul de la Bonn a refuzat să 
elibereze viza de intrare jucătorilor echi
pei de hochei a asociației sportive ceho
slovace „Spartak", care la invitația clu
bului sportiv vest-german „Krefelder 
Eislaufverein" urma să dispute două me
ciuri în orașul Krefeld.

★ După cum transmite agenția sud-co- 
reeană Habton Thonsin, la Seul a luat 
ființă o nouă grupare politică anti-lisîn- 
manistă „Palciok Cihok Cin Hve".

o amploare deosebită în rindurile mem
brilor partidului social-democrat.

Ziarul social-democrat „Westfălllsche 
Rundschau" publică un articol el deputa
tului social-democrat Stampfer în care 
acesta scrie între altele: „Pacea adevă
rată se recunoaște prin aceea că soldații 
părăsesc meleagurile străine și se întorc 
la ei acasă. O asemenea pace nu ne este 
însă sortită prin acordurile de la Paris, 
căci după ratificarea acestora, trupele 
străine vor rămîne mai departe pe teri
toriul țării noastre".

Populația R.D. Germane cere 
încetarea remilitarizării 
Germaniei occidentale

BERLIN 9 (Agerpres). — TASS trans
mite:

în ultimele zile, în orașele și satele din 
Republica Democrată Germană au loc mi
tinguri și adunări la care iau parte re
prezentanți ai celor mai diferite pături 
ale populației. Participanții la mitinguri 
și adunări discută declarația conferinței 
de la Moscova a țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa 
și cer să se pună capăt politicii de reîn
viere a militarismului german.

Oamenii muncii din Karl-Marx-Stadt 
au organizat o puternică demonstrație în 
sprijinul declarației conferinței de la Mos
cova a țărilor europene. La demonstra
ție au participat 60.000 de oameni. Parti
cipanții la mitingul care a avut loc după 
demonstrație, au adresat deputaților 
Bundestagului de la Bonn și ai Adunării 
Naționale franceze un mesaj, chemîndu-i 
să nu ratifice acordurile de la Paris. Mi
tingul oamenilor muncii din orașul Gera 
la care au participat (ieste 20.000 de oa
meni s-a desfășurat sub semnul protes
tului împotriva ratificării acordurilor de 
la Paris cu privire la «militarizarea Ger
maniei occidentale și al aprobării decla
rației conferinței de la Moscova.

Intîmpinarea „Zilei de luptă 
împotriva înarmării Germaniei 

occidentale" în Italia
ROMA 9 (Agerpres). — TASS transmite: 

Comitetul italian al mișcării partizanilor 
păcii din Italia anunță că în numeroase 
orașe din țară se desfășoară intense pre
gătiri în vederea „Zilei de luptă împotri
va înarmării Germaniei occidentale", or
ganizată pentru data de 21 decembrie. 
La Roma au avut loc 40 de adunări popu
lare, la care asistența a protestat cu ho
tărîre împotriva reînvierii militarismului 
german. La Veneția și într-o serie de 
orașe din provincia cu același nume se 
organizează întruniri și convorbiri pentru 
lămurirea populației.

tățile vest-germane. Kaufmann a făcut o 
serie de afirmații care demască poziția 
guvernului de la Bonn în probleme po
litice hotăritoare. El a negat că acordul 
de la Potsdam reprezintă baza juridică 
pentru restabilirea unității Germaniei.

După expunerea lui Kaufmann, repre
zentanții Partidului Comunist au propus 
suspendarea dezbaterilor și fixarea urmă
toarei ședințe pentru ziua următoare spre 
a avea posibilitate să pregătească răspun
sul. Instanța a aprobat cererea reprezen
tanților Partidului Comunist din Germa
nia.

★ Potrivit relatărilor ziarului „Le Dra
peau Rouge", în ultima săptămînă a lunii 
noiembrie au fost înregistrați în Belgia 
135.976 șomeri totali, ceea ce reprezintă o 
creștere de 3.795 față de săptămînă prece
dentă și 42.403 șomeri parțiali, adică cu 
3.415 mai mulți decît săptămînă prece
dentă.

★în cadrul reuniunii Comitetului poli
tic al Ligii Arabe din dtipă amiaza zilei de 
7 decembrie, a fost discutată situația din 
Algeria. Cu acest prilej, ministrul Aface
rilor Externe al Irakului a declarat că pro
blema algeriană va fi prezentată Organi
zației Națiunilor Unite.

★ Agenția France Presse anunță că la 7 
decembrie peste 20.000 de muncitori din 
Saigon și din Vietnamul de sud care de
servesc forțele Uniunii franceze, au de
clarat grevă generală pe o durată nelimi
tată. Greviștii cer mărirea salariilor.

★ Agenția France Presse anunță că Die
ta japoneză a ales ca succesor al lui lo- 
șida în postul de prim ministru pe Ichiro 
Hatoyama, președintele „Partidului demo
crat" din Japonia.

Intîlnires Iniernaționotlă 
a tineretului sâtesd

VIENA — Astăzi au început în capitala 
Austriei, lucrările întîlnirii internaționale 
a tineretului sătesc.

S-au întîlnit aci aproximativ 350 de re
prezentanți ai tineretului sătesc din peste 
60 de țări — tineri de diferite rase și na
ționalități, de diferite credințe religioase 
și convingeri politice, dar uniți de aceeași 
mare voință : să cucerească o viață mal 
bună. învingînd distanțele, ei au venit de 
pe întinsele plantații ale Americii de Sud, 
din cîmpiile Asiei, din mohorîtele așezări 
sătești ale Americii, din diferitele părți 
ale Europei, pentru ca de la tribuna aces
tei întîlniri să arate care sînt condițiile 
de muncă și de viață în satele țărilor lor, 
să arate cum înțeleg cei care i-au trimis 
aci să lupte pentru împlinirea aspirațiilor 
și revendicărilor lor legitime.

La ora 16,00, ora Austriei, prima șe
dință plenară a întîlnirii a fost deschisă 
de Guy de Vogue, membru în Comitetul 
de pregătire a întîlnirii.

„Pentru prima dată reprezentanții tine
retului sătesc din întreaga lume se în
tâlnesc pentru a-și spune amărăciunile 
lor, speranțele lor, voința lor" — a spus 
printre altele Guy de Vogue.

Concas Franco, deputat în parlamentul 
italian și membru în Comitetul de pregă
tire a întîlnirii, a prezentat apoi raportul 
intitulat: „Situația, revendicările și ac
tivitatea tineretului sătesc pentru o viață 
mai bună". — După ce a subliniat munca 
desfășurată în diferite țări în vederea 
acestei întîlniri, raportorul a arătat cit de 
grea, tristă și întunecată e viața tinerilor 
săteni din țările capitaliste, coloniale și 
dependente. Astfel, raportul a menționat 
că în Japonia sînt 4 milioane de munci
tori agricoli șomeri; în Brazilia mai mult 
de zece milioane țărani n-au pămînt ; în 
Germania occidentală, după datele ofi
ciale, impozitele care apasă pe micii pro- 
priețari aproape s-au dublat în raport cu 
anul 1948. In regiunea Varanin din Iran 
există o singură școală pentru 34 sate.

Raportorul a subliniat că situația grea 
în care se află tineretul sătesc din țările 
capitaliste, este și mai mult agravată de 
pregătirile febrile în vederea unul nou 
război mondial. „Pacea și libertatea sînt do
rințele noastre arzătoare"—a spus Concas 
Franco. „în multe țări, în piețele satelor 
monumentele de marmură amintesc moa-- 
tea a mii și mii de oameni. în regiunile 
unde au fost lupte, se văd încă ruine și 
pămîntul mai mărturisește suferințele po
poarelor. Pentru toată munca noastră, 
pentru ca satele să cunoască o viată 
demnă, trebuie să înceteze pregătirile în 
vederea unui nou război, trebuiesc desfă
șurate larg relațiile economice între țări, 
trebuie pace. Aceasta este tot atît de ade
vărat la nord șl Ia sud, la est și la vest".

—o—

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ministrul R. P. R. la Washington
WASHINGTON 9 (Agerpres). — La 7 

decembrie a. c. tov. Anton Moisescu, mi
nistrul plenipotențiar și trimis extraordi
nar al R.P.R, la Washington a prezentat 
scrisorile de acreditarQ președintelui 
S.U.A. Eisenhower.

—o—

Proteste împotriva proiectului 
„Uniunii Europei occidentale"
PARIS 9 (Agerpres). — în cadrul reu

niunii din 9 decembrie a așa-numitei 
Adunări Consultative a Consiliului Eu
ropei, care se desfășoară în momentul de 
față la Strassbourg, s-au făcut auzite din 
nou proteste împotriva acordurilor de la 
Londra și Paris. Agenția France Presse 
relatează că, luînd cuvîntul printre o serie 
de vorbitori care au susținut proiectul 
„Uniunii Europei occidentale", Gerhard 
Luetkens, membru al Partidului social
democrat din Germania, a reafirmat îm
potrivirea socialiștilor germani față de 
includerea Republicii de la Bonn în 
pactul Atlanticului de nord. Luetkens a 
subliniat că intrarea Germaniei occiden
tale în organizația pactului nord-atlan- 
tic ar face imposibilă reunificarea Ger
maniei.

Campionatul de șah al R. P. R.
Finala campionatului de șah al R.P.R. 

a continuat joi seara cu desfășurarea 
rundei a 13-a.

Cea mai interesantă partidă a rundei 
s-a disputat între Troianescu și Bălanei, 
fruntașul clasamentului.

O victorie rapidă a obținut Costea asu
pra lui Ghițescu care în jocul de mijloc 
a comis o inexactitate. Mititelu l-a învins 
pe I. Szabo, menținîndu-se astfel printre 
fruntașii clasamentului. Printr-o combi
nație^ abil calculată, Ciocîltea a cîștigat la 
M. Radulescu. Partos l-a învins pe Sama
rian și Suta pe Drimer. Partida Karac- 
sony-RadoVici s-a terminat remiză.

După 13 runde, în clasament conduce 
Bălănel cu 10 puncte și o partidă între
ruptă. Urmează Costea 9'/j puncte, Ser 3 
9 puncte și o partidă întreruptă, Miti
telu 8'/z puncte și Troianescu 8 puncte $ 
o partidă întreruptă.

—S&—

SPECTACOLE
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TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al IPI 
Fidellio: Teatrul de Stat de Operetă: Lă»a*--’ »
clnt: National „I. L. Caraglale" (Stuc - ’ r . 
Krecet; Municipal: Cum vă place; Tineretul ‘ 
Copperfield (ora 19)); Studioul Actorului de ■ - 
„C. Nottara": Mincinosul: Armatei iB-c 
Maghera): De partea cealaltă: Armate- z, .. 
Septembrie): Jucătorii de cărți și Căsătoria* 
citoresc C.F.R. (Ciulești): Slugă la » l-
Ansamblul de Estradă al R.P.R. • Coocen se ru- 
zică ușoară romîneascfi (ora 20.15. vi t * 
Calea Victoriei). Magazin de stat (ora ’9.T *- • r » 
din str Alex. Popov nt. 23): Circul de St»: - -
spectacol; Teatrul „Țăndărică**: Bi-*.*; v 
(ora 1Q), Umor pe sfori (ora 20. «* » ?» .
Berea); Ansamblul de păpuși al Teatru . a— -
Iepurașul îngîmfat (ora 16.30. în va a 
din B-dul 6 Martie nr. 2).

CINEMATOGRAFE: Patria, Elena r»*" m -- 
rlța: Circul Slavia; Republica, Bucorețn ' iH Qa . 
Intre popoare, Libertății: Chibrit □ » 'rw<
fecioarei: Alex. Sahia: Zilele mlniei; Bas* CaBfc 
Tainele vieții; Vasile Roaltă: Ava . t -
munți; Gh. Doja, llie Pintilie: Lr<- - u m >»- 
koezi; Lumina: Prieteni credincioș i VKftw-a 7» - - 
Anna: Timpuri Noi: Ai ta creatoa-e t- '-i we-» a» 
fotbal Gironde-Dinamo. Expoziția i - - 4
de Ia Moscova-J9M. Taniușa Tm ~ 
Arta. Popular: Hamlet; M Emine* ■ .
Tineretului: Circul: Alex. Pop™ .tr î -
la Tnlipe; 8 Martie: Slugă • <*»
Banele: Școala cur aiului: Done» Warn ? -■» »► 
pie om; 23 August: lulius Fur« ■ - U*aar
Intr-un port îndepărtat: Ceas&aaBa O noapte la Veneția; Munca: •"■awK
rioasă; Aurel Vlaicu. Rahova: S.
Flacăra: Ptofesorul Fabre: N Blcrur: k

Cultural: Viata în citadelă; B Mat-. *<•— . ar . . 
Volga: Clochemerle; I Mal: FI r» ;
T. Vladimirescu: Scrisoarea cifrfl Oh 
Reîntoarcerea victorioasă; Boles'-a« 
de maturitate.
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