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Proletari din toate firile. Daruri

PENTRU SUCCESUL
COLOCVIILOR ȘI EXAMENELOR! Declarația Conferinței de la Moscova
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Sîmbătă 11 decembrie 1954

De LA ÎNCEPEREA anului școlar 
trecut trei luni de învățătură.

au
_  In 

acest timp, studenții au avut posibi
litatea să învețe lucruri noi, să aprofun
deze cunoștințele.

Conștiente de răspunderea ce le revine 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de Ho- 
tărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea U.T.M. și de Con
ferința pe {ară a U.T.M., organizațiile 
U.T.AL din institutele de învățămînt su
perior depun eforturi serioase pentru ri
dicarea calitativă a activității lor. O do
vadă grăitoare în această privință este 
faptul că în multe institute de învătămînt 
superior o mare parte din studenți — 
mobilizați de organizațiile U T M. — au 
făcut din prima zi de facultate, prima zi 
de învățătură.

Anul acesta, mai mult ca în anii tre- 
cuți. majoritatea cadrelor de conducere 
U T M au devenit exemple de conștiin
ciozitate și disciplină în muncă. Studenti 
utemiști ca Purec Silvia, secretara birou
lui IJ.T.M al anului V al Facultății a- 

^grotehnice din București, tov. Sultan, se- 
c-etarul comitetului U.T.M. al Institutu
lui de aparate electrice din Craiova ți 
rtiu’ți alții pot cere cu deplină autoritate 
morală utemiștilor și studenților sâ În
vețe, ei înșiși fiind fruntași la învățătură. 
Exemplul bun de studiu al cadrelor de 
conducere U T.M și al utemiștilor în 
lața masei de studenți a dus la obținerea 
unor rezultate 
profesională.

De unde la 
institute de 
5 S.F..P. „V. I.

mai bune în activitatea

începutul anului în unele 
învătămînt superior ca 
Lenin” din București, In

stitutul politehnic din Timișoara și altele, 
frecventa era scăzută — acum frecventa 
s-a ridicat la peste 96 la sută, atingind 
chiar procentul de 98 la sută.

In institutele unde organizațiile U.TM., 
conduse de organizațiile de partid, își 
axează activitatea pe îmbunătățirea pro
cesului de învătămînt, ele devin cu ade
vărat principalul sprijin al conducerilor 
institutelor și facultăților în introducerea 
disciplinei în studiu.

Cu toate succesele obținute este bine 
ca acum, la începutul sesiunii de colocvii 
și nu departe de cea a examenelor, să se 
scoată cu curaj la iveală lipsurile care 
mai există încă în activitatea studenților 
și a organizațiilor U T M , precum și sar
cinile ce le revin pentru a asigura suc
cesul apropiatei sesiuni de examene dincesul apropiatei sesiuni 
iarnă

Se știe că examenele 
studenti un bun prilej 
cunoștințelor acumulate 
perioade de muncă. Acei 
tit tot timpul, așteaptă 
locvii și examene ca pe o sărbătoare.

Din păcate sînt încă și destui studenti 
pentru care examenele constituie o grea 
povară, o obligație care trebuie îndepli
nită fiindcă „așa cer regulamentele". A- 
ceștia sînt acei studenti care nu învață 
sistematic, deoarece în concepția și prac
tica lor continuă să mai fie înrădăcinata 
„teoria" profund dăunătoare că pentru un 
examen trebuie să te pregătești doar In 
ajun Ei schimbă sensul profund al pre
gătirii zilnice cu o pregătire superficială 
t-ansformind examenul într-un scop în 
sine Acești studenti nu învață pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele, pentru a pă- 
t-und* tainele științei și tehnicii înain
tate, nu depun eforturi pentru a și Ie în
suși temeinic.

Multe organizații U.T.M. iau atitudine 
față de această stare de lucruri, dar nu
mai cu puțin înaintea colocviilor și exa
menelor. Atunci, în mare grabă pornește 
bătălia, se iau 
speciale de acțiune, încep ședințele de 
critică 
vățat, începe lupta pentru a-1 mobiliza 
la consultații, pentru completarea caie
telor de conspecte etc. In acest fel orga
nizațiile U.T.M încurajează munca în 
asalt, pe campanii a studenților.

Aceste lipsuri trebuiesc înlăturate. In 
toate facultățile trebuie să existe o 
mosferă de studiu de la începutul și 
piuă la sfîrșitul anului, o preocupare 
pentru însușirea cunoștințelor predate la 
cursuri și repetarea materiei deja însuși
tă în vederea colocviilor și examenelor. 
Desigur, eforturile trebuie mărite in pe
rioada de pregătire a colocviilor, dar cu

constituie pentru 
de verificare a 

de-a lungul unei 
care s-au pregă- 
sesiunea de co-

măsuri, se fac planuri

a studenților care n-au în-

at-

Au început alegerile
La 1 decembrie. în toată țara au început 

alegerile de asesori populari. Pînă Ia 
această dată s-au constituit 239 comisii 
electorale pe lingă sfaturile populare, 
azolo unde există tribunale raionale, oră
șenești. regionale etc. S-a fixat numărul 

zndidați pentru fiecare organizație, in- 
etc.. în limita numărului de ase- 

c:;-iari stabilit pentru fiecare tribu- 
; s-au tinut adunări populare în care 
:-:rns veste 24.009 de candidați.

Cte ces'.z 12 400 de asesori populari care 
rieși vor funcționa în tot cursul

_____ tleie populare raionale, 
■Bt m tee ta fabrici, în uzine. în 
reas» -. 'z crkiuții. In cartiere, pe 

«saaâațiilor de partid, 
tar Bwatam ale sindicatelor, 

experatiste etc. Ale-

ORADEA (de la corespondentul nos
tru). — Prin hărnicia lor, membrii gos
podăriei agricole colective din comuna 
Sălacea au devenit cunoscuți în toată 
regiunea Oradea. Lucrînd pămintul 
după regulile agrotehnice, ei obțin în 
ftecare an recolte tot mai bogate.

Șl în campania agricolă din toamna 
acestui an s-au dovedit a fi printre 
primii, pentru aceasta fiind răsplătiți 
eu steagul de „Gospodărie agricolă 
colectivă fruntașă pe raion".

Statul le oferă și lor, ca de altfel tu
turor gospodăriilor agricole colective, 
pos b’Ltățl mari pentru ca gospodăria 
lor să înflorească.

• VU ^xJ '"Xy z"^? '"Xj Z^y

ctt va fi mai rational folosit timpul cu 
atît munca va fi mai ușoară.

Mare parte din studenți sînt căminiști; 
ei studiază în bibliotecile și sălile de lec
tură ale facultăților și căminelor. Iată că 
există o posibilitate de îndrumare îndea
proape a felului cum ei studiază. Este ne
voie însă ca aceasta să fie exercitată mai 
ales de profesori și de asistenți, deoarece 
ei pot ajuta la nevoie pe acei care au 
unele nelămuriri, care înțeleg mai greu 
unele probleme.

Asistenții în majoritatea lor sînt tineri, 
utemiști și datoria lor este să-i sprijine 
pe studenți în orice împrejurare.

In acest sens organizația U.T.M. de la 
I.S.E.P. „V. I. Lenin” din București are 
realizări Irumoase. Cu ajutorul tinerelor 
cadre didactice, ea a ajutat la învățătură 
pe studenții din anul 1. Astfel, tovară
șul Boțea Constantin a expus în fața stu
denților un referat cu tema „Cum trebuie 
studiată bibliografia, cum trebuie pregă
tit un senfnar“. De asemenea au fost ini
tiate și sprijinite de către asistenți și a'.te 
acțiuni menite să ajute studenților la ri
dicarea nivelului lor de pregătire.

Studenții trebu> Îndrumați spre a 
folosi toate mii'oareîe de anrofundare a 
cunoștințelor. In fiecare facultate profe
sorii au ore speciale de corsu’tații, dar 
de multe ori nici un student nu le frec
ventează. deși s’nt multi cei care au 
unele greutăți în înțelegerea problemelor

Este demnă de remarcat metoda folosită 
la Institutul tehnic din Galați pentru an
trenarea studenților ia consultații- Aid 
profesorii se interesează In fiecare zi la 
asistenți care studenti s-au prezentat 
nepregătiți la semtnarii. Aceștia sint aju
tați îndeosebi, fiind în primul rînd che
mați la consultații. Acei care nu se pre
zintă la consultații s’nt convocați de către 
comitetul organizației U.T-M. și trași la 
răspundere.

In perioada de colocvii și examene 
grupa studențească are un rol deosebit. 
Cu ajutorul grupei studenții chiulangii și 
delăsători vor putea fi aduși pe drumul 
cel bun. In grupă =>e poate discuta despre 
cele mai bune metode de studiu, desnre 
necesitatea de a conspecta cu regularita
te materialul bibliografic. Colectivul gru
pei poate convinge prin diferite metode 
pe studenți sâ învețe, să aprofundeze ma
teria, sâ nu treacă cu ușurință peste lu
crurile mai greu de înțeles, sâ nu lipseas
că de la cursuri pentru a pregăti coloc
viile Pent-u aceasta comitetele organiza
țiilor U.T.M trebuie să se preocupe ca 
fiecare grupă să devină un colectiv pu
ternic. C2re să nu ierte nici o încercare de 
abatere de 'a disciplină, de chiul, de co
piat sau suflat la colocvii și examene, și 
care să-i ajute pe studenții care Intimpi- 
nâ greutăți.

Organizația U.T.M are suficiente mij
loace prin care să stimuleze pe fruntași 
și să extindă metodele loi, prin care la 
timpul potrivit să-i prevină pe acei ce în
cearcă să subaprecieze pregătirea pentru 
colocvii și examene.

Gazetele de perete, gazetele satirice atît 
de eficace cind folosesc cu curaj arma 
criticii-, stațiile de radio amplificare, dis
cuțiile tovărășești, iată posibilități de a-i 
convinge pe studenți că nu mîine sau poi- 

Invețe. ci astăzi și în

I?

miine trebuie să 
fiecare zi

Organizațiile de 
ionale și orășenești 
preocupe în permanență, de condițiile de 
învățătură și de trai ale studenților. Ele 
trebuie să vegheze ca masa să fie cit ma1 
consistentă, ca în cămine și In sălile 
de lectură sâ fie cald, ca studenții să aibă 
cursuri suficiente și bibliografia necesară. 
Ele au datoria să vegheze Ia respectarea 
Hotărîrii C.C. al P.M R. cu privire la re
glementarea activității obștești a studen
ților, să lupte împotriva ședințelor inter
minabile, să nu organizeze acțiuni care 
stingheresc procesul de învă’ămînt și sâ 
nu supraîncarce cu zeci de sarcini pe unii 
utemiști, răpindu-le astfel din timpul d“ 
studiu.

Această perioadă va fi un examen al 
activității organizațiilor U T M din (acul 
tați și institute. Criteriul de apreciere a 
muncii pe care au dus-o acestea timp de 
un semestru, îl va da rezultatul obținut 
de utemiști și studenti la colocvii și exa
mene.

Există toate posibilitățile ca acest re
zultat să fie bun.

bază, comitetele ra
ti T M, trebuie să se

de asesori populari
gerile de asesori populari pentru tribuna
lele speciale de căi ferate, maritime și flu
viale și pentru cela regionale, se fac da 
către deputății sfatului popular al re
giunii respectiva în cadrul sesiunilor lor. 
Pentru Tribunalul Capitalei, asesorii sint 
aleși de către sesiunea deputaților Sfatu
lui Popular al Capitalei, iar asesorii popu
lari de pe lingă Tribunalul Suprem al 
R.P.R. sînt aleși de către Marea Adunare 
Națională.

Pretutindeni, oamenii muncii aleg din 
rindurile lor, ca asesori populari, oameni 
cinstiți, devotați luptei poporului nostru 
pentru o viață mai bună, fruntași în pro
ducție, intelectuali și funcționari, oameni 
cu o bogată experiență a vieții, care se 
bucură prin munca și viața lor de stima 
și prețuirea celor care-i înconjoară.

(Agerpres)
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Am suferit crunt — vom lupta împotriva unei noi agresiuni
La mitingul care a avut loc la Atelie

rele C.F.R. Pașcani, au luat cuvîntul nu
meroși muncitori care și-au arătat voința 
lor neclintită de a lupta pentru întărirea 
patriei noastre. Andrei Pîrlea, de la sec
ția I cazangerie, a arătat că muncitorii ’ 
Atelierelor C.FJL Pașcani salută cu bucu
rie hotărirea guvernului nostru de a spri
jini și de aci înainte politica de pace a 
Uniunii Sovietice, iar Gheorghe Sălceanu, 
amintind că muncitorii din orașui Pașcani 
au suferit crunt de pe urma războiului, a

subliniat voința lor de a lupta împotriva 
unei noi agresiuni.

Asemenea mitinguri au mal avut loc 
zilele acestea la fabricile „Moldova-trico- 
taje“ și „Textila roșie" din Iași, la Tri
bunalul raional șl Complexul C.F.R. din 
Huși și în multe alte întreprinderi și in
stituții din orașul și regiunea Iași. Pretu
tindeni s-au adoptat în unanimitate mo
țiuni prin care cei prezenți își exprimă 
adeziunea lor față de hotăririle Confe
rinței de la Moscova.

Pentru cantitățile mari de produse 
contractate cu cooperativa șl anume : 
10 bol, 8 porci, lină merinos, lapte, 
legume șl altele statul Ie-a dat un auto
camion „Csepel" de trei tone.

Predarea camionului a avut loc tn- 
tr-un cadru festiv. Bucuria fiecărui co
lectivist a fost cît se poate de mare. 
„Am rezolvat una din problemele ce ne 
frămîntă de multă vreme : transportul și 
legătura cu centrul raional și cu alte 
localități din regiune" spuneau colecti
viștii, bucuroși.

Tovarășul Gherghef Alexandru, pre
ședintele U.R.C.A.D.-ului raional Mar- 
ghita, care a însoțit camionul pînă la 
gospodărie, a arătat, printre allele, în 
ce măsură camionul contribuie la dez
voltarea gospodăriei agricole colective 
ca un mijloc de transport însemnat, 
care înlocuiește zeci de căruțe.

A luat apoi cuvîntul secretarul or
ganizației de partid, tov. Andrei Denie, 

> care, ca zootenniclan al gospodăriei, a 
\ adus un aport însemnat la buna îngri- 
\ jlre șl hrănire a animalelor contractate. 
< uln cele arătate de vorbitor s-au des- 
? prin3 clar cuvintele de mulțumire la 
l ’ J

I

I

adresa partidului, care și de această 
dată a dat un sprijin însemnat gospo
dăriei lor.

La sărbătoarea colectiviștilor din 
Sălacea a participat șl tov. Teodor 
Cioaca, prim secretar al comitetului 
raional P.M.R. Marghlta, care luînd 
cuvîntul a vorbit despre succesele gos
podăriei în dezvoltarea unor ramuri de 
producție.

Au luat cuvîntul de asemenea șl 
? mulțl colectiviști, care și-au exprimat 

bucuria pentru -- ■
, angajîndu-se
\ narea construcției drumului ce-1 leagă
2 cu centrul raional Marghlta.

-V- -X. -X, '■X, rv, -x, -x, 1

primirea camionului, 
să contribuie la terml-

cu centrul raional Marghlta.
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Cîte surprize plăcute vor avea la 
pomul de iarnă copiii din țara noas
tră 1 Flecare păpușă, Iepuraș sau 

oricare altă jucărie trebuie să fie frumoa
să, să placă mult, tare mult copiilor.

Pentru ca el să trăiască din plin bucu
ria fiecărei surprize In parte, cel mari lu
crează cu multă atenție.

în fotografia noastră: tînăra Ana Pă- 
trașcu, de la cooperativa „Muncă șl Artă" 
din Capitală, face păpușilor un ultim con
trol.

Fotoi Agerpres

Sprijinim cu hotărîre Declarația
întruniți într-un miting joi după amiază, 

artiștii plastici din Capitală au ascultat 
cuvîntul pictorului Anastase Anastasiu, 
secretar al Uniunii Artiștilor Plastici din 
R-PJL. despre lucrările Conferinței de la 
Moscova pentru asigurarea păcii și secu
rității in Europa.

Vorbitorul a arătat că, cu toate încercă
rile repetate ale Uniunii Sovietice și a’e 
țărilor de democrație populară pentru sta
bilirea unei păci trainice în Europa, for
țele vrăjmașe, agresive din Apus pregătesc 
o nouă aventură războinică.

în aceste zile. în presa noastră am putut 
citi — a spus vorbitorul — mărturiile mul
tor oameni din patria noastră care făcîn- 
du-se ecoul întregului popor se ridică îm-

potriva acelor care vor să atenteze la cu
ceririle noastre de pînă acum.

Noi, oameni ai artei plastice, muncitori 
în cîmpul sculpturii, picturii, graficii, ilus
trației de carte, caricaturii, sintem datori 
să sporim eforturile noastre creatoare, să 
facem pe viitor ca arta noastră să oglin
dească deopotrivă realizările, gîndurile, 
dragostea de patrie care transformă po
porul nostru într-un zid de netrecut. Ca 
cetățeni și artiști ai R.P.R. sînrem și vom 
fi alături de cei care au semnat Declara
ția de la Moscova.

In încheiere, Ion Doru. laureat al Pre
miului de Stat, a dat citire unei moțiuni 
prin care artiștii plastici din țara noastră 
se declară de acord cu hotăririle Confe
rinței de la Moscova.

Au introdus 
iluminatul 
fluorescent

PLANUL ANUAL 
A FOST ÎNDEPLINIT

Foni da dii'immilor păcii riwsta cuvenită
-Dorința poporului nostru este să tră

iască ia pace și prietenie cu toate po
poarele, să-și construiască mai departe 
viața fericită de astăzi. Dar de va fi ne
voie. orice încercare de agresiune, orice 
încercare de turburate a vieții noastre 
pașnice, va primi o lovitură zdrobitoare".

Aceste cuvinte, rostite cu fermitate de 
către președintele Tribunalului Capitalei, 
Constantin Săr.dulescu, exprimă hotări
rea tuturor participanților la miting : ju
decători, avocați, funcționari judecătorești, 
tehnicieni și personal administrativ al 
tribunalelor din Capitală, care au venit 
să salute Declarația comună a guvernelor 
statelor europene care au participat la 
Conferința de la Moscova.

„Hotăririle Conferinței de la Moscova 
— a spus în continuare vorbitorul — 
constituie o Două inițiativj de pace a

Uniunii Sovietice și a țărilor de democra
ție populară și totodată un avertisment 
serios dat imperialiștilor care încearcă 
prin acordurile de la Paris să reînvie 
militarismul german, să provoace un nou 
război".

„Alături de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, alături de toți oamenii cins
tiți din lumea întreagă — a spus în în
cheiere vorbitorul — sprijinim cu hotă- 
rire Declarația statelor participante la 
Conferința de la Moscova".

Au luat apoi cuvîntu! referentul Tibe- 
riu Nemeș, judecătorul Gustav Bogokov- 
schi, judecătorul Solomon Văleanu și 
alți lucrători din aparatul juridic din Ca
pitală care și-au exprimat aprobarea lor 
deplină față de hotăririle Conferinței de 
la Moscova.

lat al motorului, părăsi pista, pierzîn- 
du-se tn noapte.

Tehnicianul Socaci îl urmări cu pri
virea cit ii îngădui depărtarea, apoi, 
așezindu-se pe iarba cosită de curind.

♦

Se lăsă seara. Li
niștea s-a așternut 
deasupra caselor. Pe 
aerodrom insă miș
carea era in tot 
Tehnicienii controlau 
cu mare grijă fieca
re piesă a avionului 
asigurindu-se încă 
odată de buna func
ționar* a acestei 
complicate mașini.

Printre aceștia se 
găsea și tehnieta- 

Terminind de pus ul-

Secția de „rotărie-Ioco- 
motive" din cadrul Com
plexului C.F.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală, este 
una din secțiile unde se lu
crează cu cea mai mare 
precizie. fo!osindu-se mun
citori cu o înaltă califi
care.

Executarea în bune con
diții a lucrărilor de noap
te, problemă ce a preocu
pat mult timp pe munci
torii, tehnicienii și condu
cerea întreprinderii în co
laborare cu Institutul de 
Cercetări Științifice pentru 
Protecția Muncii de pe 
lingă Consiliul Central al 
Sindicatelor, a fost asigu
rată prin introducerea de 
curind în această secție a 
iluminatului fluorescent.

Studiile și experiențele 
colectivului secției de ilu
minat din cadrul Institutu
lui au dovedit că prin ale
gerea justă a compoziției 
spectrale a lămpilor, se 
poate reda lumina de zi. In 
acest fel, prin introducerea 
iluminatului fluorescent, la 
secția de „rotărie-loconio- 
tive“ a Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie" controlul 
osiilor de vagoane montate 
aici se face in condiții 
mult mai bune ca înainte.

Iluminatul fluorescent a 
fost extins șl în secția de 
lustruit a fabricii „Iprofil- 
Mobila populară", la fabri
ca de rulmenți a uzinelor 
„Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin, precum și in alte 
întrenrinderi din țară.

(de la corespondentul nostru).
de la cooperativa „Progresul" din Bacău 

tot timpul anului o luptă continuă pentru

BACĂU 
Muncitorii 
au dus în 
îndeplinirea și depășirea planului de producție. Munca 
lor nu a fost zadarnică. Ei au terminat planul anual 
încă din ziua de 15 noiembrie dată de la care au în
ceput să lucreze în contul anului 1955. O deosebita 
atenție au dat muncitorii acestei cooperative folosirii 
deșeurilor transformîndu-le in bunuri de larg consume 
Anul acesta din deșeuri s-au lucrat 7.930 perechi san
dale, 8.291 perechi opinci da gumă. 348 serviete, 70 ser
viete duble, 85 serviete din piele de pore etc., care atl 
fost valorificate prin comerțul de stat. De asemenea 
muncitorii din secția curelărie, valorifîcînd deșeurile 
au produs 8.750 perechi curele și 22 garnituri com
plete de hamuri pentru cai. In mod deosebit s-au evi
dențiat tovarășii Vasile Uricarul, Gheorghe Coman și 
Andronaș Vintilă. Succesele obținute anul acesta de 
muncitorii cooperativei „Progresul" din Bacău îi tac 
să muncească cu mai mult elan pentru a da oameni
lor muncii cit mai multe bunuri de larg consum.

Recolte bogate— venituri mari
Colectiviștii din satul 

A. Șaguna-Arad au realizat 
anul acesta recolte bogate. 
La împărțirea veniturilor 
care a avut loc de curind, 
fiecărui colectivist i-a re
venit pentru o zi-muncă 
cîte 2.440 kg. de griu, 
4,950 kg. de porumb boa
be, precum și multe 
produse. Pentru cela 
zile-muncă realizate 
preună cu familia sa,
lectivistul Andrei Hegeduș 
a primit 1.649 kg. de grîu,

alte 
G76 
îm- 
co-

5.408 ka. de porumb ștluleți 
etc. Colectivistul Lazăr Soc 
a prestat singur 343 rile- 
muncă. El a primit 837 kg. 
de grîu, 2.744 kg. de po
rumb stiuleți și altele. Șt 
colectivistul Petru Toth a 
primit multe produse pen
tru zilele-muncă prestata 
de el si familia sa. In ziua 
împărțirii veniturilor, el a 
dus în casa sa 1.575 kg. de 
grîu, 5.188 kg. de porumb 
șiiuleți și altele.

nul Soeaci Ioan 
time capotă Ia motor, strinse sculele 
și perind fn fata avionului, privi spre 
punctul de comandă. De acolo trebuiau 
să apari din moment in moment pi- 
loții, spre a-și lua in primire avioanele. 
Nu văzu insă pe nimeni Se întoarse și 
apiecindu-se. cercetă jamba dreaptă.

— Ei, geta. tovarășe locotenent? Ce 
zici, merge 1

Rină să iasă de sub plen și să rapor
teze. pilotul Năstase ii și întinse mina.

—După ce învălui cercetător cu pri
virea avionul. Năstase, scrută înălți
mile.

Norii semănau cu niște valuri neză
găzuite care, în crestele 
sfirtecate voiau parcă 
peste pămint.

— Ei... s-a inserat 
norii ăștia o să dea 
noapte Apoi cu mișcări sigure, pilo
tul urcă in carlingă Porni motorul. Pe 
dată, acele indicatoare ale aparatelor 
de control ale motorului începură să 
tremure, oscilînd cină la dreapta, cind 
la stingă Le urmări cu atenție pe fie
care în parte Ascultă o clipă atent 
zumzetul regulat al motorului, apoi se 
adresă tehnicianului ;

— Totul normal Dă-mi foaia de con
trol

Tehnicianul i-o și întinse. După ce o 
cercetă, scrise, ca de fiecare dată : „In 
perfectă stare"

Intre timp, rind pe rind, ceilalți pi- 
lofi se urcară in avioane, așteptind în
ceperea zborului

Cind racheta de începere a zborului 
se mistui căzind. încordarea piloților 
crescu în curind. vor trage la start. 
De acolo, prin noapte, zburătorii se 
vor ridica sus, deasupra norilor, de 
unde ochiul pilotului va rătăci nestin
gherit pe cerul luminat de m ile de 
stele.

Pilotul Năstase rulă primul la start, 
așteptînd apoi permisiunea de deco
lare. Cind vocea conducătorului zbo
rului răsună în cască spunindu-i că 
poate decola, Năstase băgă motorul m 
plin Nici nu trecuse un minut de la 
primirea ordinului și avionul pilotat 
de Năstase, învăluit în zumzetul regu-

lor ondulate fi 
să se reverse

de-a blnelea... 
de lucru la

ascultă zgomotul motorului care se 
pierdea puțin cite puțin pe măsură ce 
avionul se înfunda in r.oapte. Așa fă
cea de fiecare dată cind arianul pleca 
in misiune.

Cind pilotul Năstase riră spre a se 
așeza pe direcție, instinctiv își mai 
aruncă odată privirea pe aerodrom. 
Acum, insă, luminile balizajului abia 
moi licăreau Trase de manșă. Avionul 
răspunse imediat comenzii.

Peste citera minute se auzi apoi in 
cască vocea comandantului:

— 3- 5— 8... 3 - 5— 8_ comuni
că-mi plafonul

— Aici 3... 5_ 8.— aici 3— 5— 3— 
Plafonul 830 metri... Totul normal— 
Permiteți-mi soargerea plafonului — 
raportă Năstase

După ce primi aprobarea, avionul 
dispăru în nori. Acum zgomotul moto
rului se auzea mai înfundat. De jur 
împrejur întuneric beznă. Abia intrase 
in nori și deodată avionul începu să 
fie aruncat cu putere intr-o parte și-n 
alta. Acul variometrului indica cind 
40— cind 40-f-. Năstase trebuia să in
tervină permanent pentru menținerea 
avionului pe direcție Pericolul pîndea 
avionul la fiecare metru străbătut. 
Voinfa pilotului nu poate fi insă stă
vilită nici de furia norilor, nici de 
bezna nesfirșită a nopții. Avionul se 
ridica tot mai sus. în curind el zări 
prin parbrizul carlingii limpezimea în
stelată a cerului. Plafonul a fost spart! 
Cu o comandă ușoară, avionul fu rea
dus la poziția orizontală

Se simfea ușurat cu toate că în car
lingă aerul devenise înăbușitor de cald. 
Broboanele de sudoare apărute printre 
cute'e frunții se prelingeau pe obrajii 
infierbîntați.

Trecuseră 17 minute de cind deco
lase și pilotul nu îngăduise niciun 
moment ca săgeata de la busolă, ce in
dica X grade, să se deplaseze la dreap
ta sau la stingă Aceasta, pentru că știa 
ce înseamnă devierea de la direcție, 
mai cu seamă noaptea $i apoi, ținea 
să atingă cu cea mai mare precizie re
perul indicat în misiunea ce o avea in 
acest zbor De aceea, privindu-și cro- 
nomctrul, Năstase stabili că mai are 
7 minute de zbor pină cind va tre
bui să se găsească deasupra reperului. 
Și, ca de obicei, cind pilotul știe că 
totul e în ordine, fie zbor de zi sau 
noapte, el își roti privirea căutînd 
parcă să deslușească împrejurimile. 
Cercetă porțiunea de cer ce o putea 
cuprinde cu privirea Privi spre stin
gă Aceeași priveliște neschimbată: 
stele mari și luminoase pilpilau gata, 
gata să se stingă parcă Nu după mult

timp însă, întoreînd capul, tresări. Nu 
mai zări nimic din cele pe care le vă
zuse mai înainte. Întoarse mai mult 
capul spre dreapta: aceeași priveliște 
sumbră. Gîndurile au început să răs
colească cu repeziciune surprizele la 
care s-ar putea aștepta :

— Pe semne, se gindea el, zbor în
clinat la 90 de grade și de aceea nu 
observ stelele — se consolă el pentru 
un moment.

— Dar cum ? N-am dat nici o co
mandă ?

Pentru un pilot, astfel de fenomene 
nu sînt necunoscute. Totuși, prin felul 
in care se manifestă, ele stîrnesc pi
lotului stări de încordare deosebită. In 
zbor, organismul nu percepe toate cele 
ei se petrec. Uneori se întimp’.ă să ai 
senzația că timpul se scurge prea în
cet, că zbori aiurea, departe de dru
mul fixat la decolare. In special, in 
zborul de noapte, senzațiile false sint 
mai puternice și au o influență mai 
puternică decit oricind asupra pilotu
lui. In asemenea zboruri, uneori te 
simfi înclinat, iar alteori ai senzația că 
te prăbușești sau că te-ai dezorientat 
cu totul. Acest lucru i se întimplă 
acum și lui Năstase. El nu-și dădu 
seama pentru moment că nu era în
clinat, ci a intrat cu planul drept în 
partea superioară a unui nor, cu mult 
mai înalt decit ceilalți. Dar, în astfel 
de împrejurări nu-i timp de tocmeală. 
Secundele sînt prețioase pentru pilot 
și, uneori, de ele depinde nu numai 
reușita misiunii, ci și viața pilotului.

în asemenea zboruri, cind ochii pi
lotului nu pot cuprinde împrejurimile, 
cele mai apropiate și sincere călăuze 
sint aparatele de bord. Pilotul Năs
tase are o încredere deplină in ele. 
Acest lucru l-a ajutat să 
nenumărate rînduri greutățile impuse 
de misiunile executate în condiții deo
sebit de grele fn viața sa de zburător, 
multe greutăți i s-au ivit Prin stăpinl- 
rea de sine, prin calmul și încrederea 
în aparat, el și-a condus însă întotdea
una avionul cu succes Nu a fost caz 
in care el să nu-și îndeplinească mi
siunea De aceea, nici de data aceasta 
nu se lăsă copleșit de gîndurile care cu 
siguranță i-ar fi complicat și mai mult 
situafia înainte de a da vreo comandă, 
pripi cu atenție giroorizontul Macheta 
aparatului care indica poziția reală a 
aparatului era la orizontală. Mirarea 
pilotului crescu.

— Să se fi blocat giroorizontul ? Nu, 
nu se poate.

— Să-l încerc, hotărî el.
înclină manșa- Macheta aparatului

învingă in

își modifică pe dată poziția. Acest lu
cru confirmă bnna funcționare a giro- 
orizontului și împrăștie totodată nesi
guranța care încercase să pună stăpi- 
nire pe gîndurile pilotului. Abia cind 
luă din nou înălțime, Năstase își dă
du seama de toate cele intîmplate.

Năstase privi din nou ' aparatele, ve- 
rificindu-și poziția. Era pe traect. îna
inte cu citeva secunde de ora la care 
trebuia să fie deasupra reperului in
dicat, împinse manșa, angajînd avion-d 
într-o pantă accentuată Avionul se 
afundă in învălmășeala norilor

Ca o săgeată avionul se îndreptă 
spre pămînt. Năstase era sigur că pla
fonul de nori îl va sparge de data a- 
ceasta într-un timp mai scurt. Cu toa
te acestea încordarea pilotului crescu, 
senzația căderii îi strecură in suflet 
simțămîntul prăbușirii

Năstase, încruntind sprincenele ur
mărea acul indicator ol altimetrului 
care scădea cu repeziciune.

1000 ... 800... 750... 600...
O clipă doar și-aruncă privirea prin . 

parbriz: tot beznă, tot întuneric Pla
fonul încă nu era spart

Mina in strtnsoarea căreia manșa Vi
bra, începu să tremure nervos vrfnd 
parcă să tragă manșa înapoi spre a 
opri căderea. Dar Năstase așteptă cu 
răbdare să se mai scurgă o secundă, 
în minte își făcu loc un singur gind : 
Reperul trebuie atins.

Acul altimetrului arătă pe rînd 
3SO... 350...

în clipa următoare văzu reperul 
Trase imediat de manșă. Se simți pre
sat în scaun O forță nevăzută îl apăsă 
dureros pe umărul drept, apoi pe piept 
și stomac. Era efectul scoaterii din 
picaj.

Ochii îl dureau din pricina sforțării 
pe care o făcuse de a străpunge întu
nericul iar in picioare parcă i se în
figeau niște ace ascuțite și reci.

Privind atent in față desluși un punct 
luminos Era incandescența unui bec 
aprins deasupra reperului. Avionul a- 
junsese la timp.

După ce vira în jurul reperului. își 
așeză avionul pe direcție, zburind îna
poi spre aerodrom

Cind avionul pilotat de tînărul Ion 
Năstase veni la aterizare, razele puter
nice ale proiectorului spintecară întu
nericul, inundînd pista cu o lumină 
vie. Năstase fu cuprins, ca și in alte 
dăți, de același sentiment — sentimen
tul de adîncă mulțumire ce ți-l dă în
deplinirea misiunii.

Lt. ION CHERECHEȘ



TE RAT U E>A-ART
Cornelia Sălăjan

SPRE
Să mergi acasă — drumurile, cind 
in urmă-s lungi și lungi sint inainte 
Să mergi acasă împăcat, cuminte. 
Simțind plăcerea că aiungi curind.

Pe cîmpuri trenul săgetlnd te poartă. 
Tot cintă rotile: mai e puțin.
Și vezi cum frații către tine vin 
Și mama te așteaptă lingă poartă
Te dor trecutele veniri acasă.
Cînd la oraș, sărac te-ai dus să-nvefi; 
Cu-atitea visuri și cu dor: ri ce-ți 
Apropiau o stea ca pe-o mireasă

Spre casă-n tren. Un deget indecent. 
Ieșea înfrigurat din gheata-ti ruptă. 
De lîngă geam priveai cum se înfruptă 
Doamna cea grasă din compartiment.

CASA
Cu gesturi fine ciugulind friptura 
Și prăjiturile atit de dulci și mart 
Mergeai pe coridor ca si no sari 
Ca fiara intinzind la came gura.
Trecute vremi in goluri largi picind 
Iți iasă amintiri ce ard și dor
Dar păsările negre ale durerii mor 
Și te întorci acasă și-arargi cari nd, curind
întoarceri dulci. Ctmpnle natale 
Tresar acum. simtnCo-te că vii.
O. grine iargi. întinderi auria 
Supuse ierburi frinte sa5 FSdoare.

Și iată satul: alb pe deal, narat 
De-aM. să-averi si să mrnirrțti te-ai des 
Plutesc uțoar- păsările sus—
Plectada-te. Mmmtal drac sa tați 

O povestire remarcabila
Achirn și Jdnoj s-an în

tors. Gindul acesta sfrede
lește Chinuitor creerii 
chiaburului Artimon, nu-l 
lasă să doarmă. Acum va 
trebui Să plătească pentru 
răul pe care l-a făcut cu 
ani în urmă slugilor lui. 
Dar întoarcerea foștilor ar- 
gați are un ecou atit de 
puternic in mintea sa, incit 
capătă proporțiile unui a- 
devărat preludiu al jude
cății de apoi. Asemenea 
unui om care, în disperarea 
naufragiului, se agață și de 
o biată scindurică, se 
cramponează Artimon Să- 
lăgcan de iluzia că, reu
șind să se mintă pe el în
suși, va reuși sâ-i orbească 
pe toți cei din sat și să 
scape de pedeapsa dreaptă. 
Este meritul lui Ștefan 
Luca, autorul povestirii 
„S-a întors Achim" de a fi 
știut să sugereze prin în
treaga desfășurare a pove
stirii sale ideea că exploa
tatorul nu a crezut singur 
justificările ce le aducea 
actelor sale mirșave, tot 
astfel cum nu a putut să-și 
acopere in ochii oamenilor 
din sal crimele parfumate 
cu tămiia falsei milostenii. 
In acest fel, fără a uza de 
stridențele des întîlnite la 
unii tineri scriitori, autorul 
a reușit, prezentîndu-ne 
realitatea cu ajutorul o- 
glinzii deformate a psiho
logiei chiaburului, să ac
centueze caracterul demas

cator al povestirii sale. 
Chiar și fffncttnle t* apa
rență lăruratmer ale j»- 
pinuiui'- sin: dezrăluu» de 
către Ștefan Luca in așa 
fel, incit sl arunce o hs- 
mlnâ concludentă asupra 
raporturilor ce ca existai 
fntre el fi rrgof.i tai. fată 
de pildă că bopătanul, deși 
poza tn suflet nulornc și 
iubUar de oameni. iși pri
vea argații ca pe niște rite 
de muncă sau obiecte nefn- 
suflețite. văzind Ia ei tn 
primul riad doar ceea ce 
servea îmbogățirii lui. mii- 
nile unuia și spatele lat al 
celuilalt. Nu mai puțin 
semnificativă este contra
dicția care l-a frămintat 
după procesul ar goților, 
cină el nu știa ce să re
grete mai intii : faptul că 
crgații au fost condamnați 
la închisoare și nu-l nuti 
pot sluji sau acela că ter
menul de detențiune de opt 
ani este prea scurt și ei vor 
veni cindtta sg se socotea
scă cu el

Amintirile lui Artimon 
dau limpede a înțelege că 
mirșăviile lui nu au fost 
cazuri izolate, constituind 
doar o picături din ocea
nul de nedreptate al vechii 
societăți, iar din teama lui 
de a da ochit cu fostul ar
gat, din felul cum se cutre
mură la gindul acestei re
vederi, se degajă limpede 
ideea schimbării totale 
produse, ideea că se apro
pie inevitabila încheiere a 
socotelilor cu Achim, că toți 
oamenii din sat ii sînt po-

Tainele... tăinuite

tncneci cA ei tși pier
de pdmîntu! de nb pi- 
cwnre. Aceasta nu. scuză 
insă faptul Că Ștefcn Luca 
nu a mers ptnă la a în
chide even ta., ruperind 
mai pregnant apariția aș
teptată a iau Achim, noul 
chip et acestuia ca repre- 
se-.mt al aceiora care res
tabilesc dreptatea.

AcraK<j povestire creea
ză cititorului senzația luă
rii nemijlocite de contact 
cu viața de te țară, dato
rită cunoașterii profunde 
și ta amănunțime a aces
tei vieți, lucru ca-e naște 
firescul tuturor situațiilor, 
datorită izului de veridici
tate ce răzbate din fiecare 
rind. din fiecare amănunt. 
Senzația aceasta este în
tregită in același timp de 
limba folosită de autor și 
care pe cit de autentică 
și reprezentativă pentru 
regiunea in care se petre
ce acțiunea, este pe atit de 
lipsaă de corpi străini su
părători, simplă, limpede 
și curgitoa~e.

în ansamblu povestirea 
publicata în penultimul 
număr ai revistei -Con
temporanul' dovedește că 
Ștefan Luca, autorul mul
tor pagini de acriră viru
lentă și copioasă, are se
rioase perspective tn toate 
domeniile prozei și înțele
ge să facă printr-o mun
că temeinică, remarcabile 
progrese.

B. D.

întotdeauna încerc un 
sentiment de nemulțumire 
cînd se termină un film, o 
piesă de teatru pe care am 
urmărit-o cu pasiune, care 
m-a făcut să uit de tot ce 
se întîmplă în jur, să tră
iesc viața ce se desfășoară 
pe ecran sau pe scenă.

Același sentiment m-a 
cuprins zilele trecute după 
ce am urmărit cu deosebit 
interes filmul documentar 
în culori „Tainele vieții", 
o nouă producție a studiou
lui de filme de știință 
popularizată din Moscova 
„Un film minunat din 
care am învățat multe" 
— își șopteau alăturea de 
mine doi tineri, dînd glas 
simțămintelor tuturor spec
tatorilor prezenți.

Munca savanților, arta 
pictorilor și tehnica ci
neaștilor sovietici ne-a pri
lejuit o minunată călătorie 
cu milioane de ani în urmă 
„Tainele vieții", această 
nouă și valoroasă creație 
a cinematografiei sovietice, 
realizată la un înalt nivel 
artistic și tehnic, prezintă

spectatorilor un măreț leto
piseț al planetei noastre. 
Rind pe rind prin fața o- 
chilor noștri apar diferite 
aspecte ale muncii savan
ților sovietici pentru înțe
legerea și descoperirea 
„tainelor" naturii, ne este 
prezentată viața diferitelor 
perioade din istoria pămân
tului.

Combătînd cu tărie mis
ticismul și superstițiile, di. 
feritele teorii idealiste asu
pra originii vieții, noul do
cumentar sovietic — la a 
cărui realizare și-au dat 
concursul academicienii 
Oparin, Schmidt, Olga Le- 
peșinscaia — întărește în 
inimile fiecărui spectator 
credința în puterea și forța 
omului, suprema creație a 
naturii, cuceritorul tainelor 
ei.

Trebuie să arătăm că din 
păcate Direcția difuzării 
filmelor n-a înțeles impor
tanța acestei minunate rea
lizări a cinematografiei so
vietice, producție care tre
buie sa fie vizionată de fie
care om al muncii, munci

tor sau țăran, funcționar, 
student sau om de știință 
Deși filmul s-a bucurat de 
un deosebit succes, el n-a 
fost programat decit pen
tru citeva zile pe ecranul 
unui singur cinematograf 
din Capitală Această lipsă 
de interes față de cerințele 
și necesitățile publicului, 
manifestată nu pentru pri
ma oară de către Direcția 
difuzării filmelor, trebuie 
să înceteze. „Tainele vie
ții", această prețioasă rea
lizare a științei, artei și 
cinematografiei sovietice 
nu trebuie transformată 
prin „grija" Direcției difu
zării filmelor într-o „tai
nă" pentru publicul bucu- 
reștean.

Noul documentar sovie
tic în culori trebuie să 
continue să ruleze pe ecra
nele Capitalei, el constitu
ind o minunată armă în 
lupta pentru culturalizarea 
maselor, în lupta pentru în. 
sușirea a noi și noi cunoș
tințe din istoria și viața 
planetei noastre.

IOSIF SA VA

Din lucrările pictorilor tineri

ALMA REDLINGEH șl MIHAI DANU In ateii*

' In nuvela „ta ambra nucnlnl bătrln". Franclsc 
Maoteanu urmărește drumul unul tinăr muncilor 
forjat care Îndeplinește o sarcină de partid : ajută 
U formarea nnei gospodării agricole colective in
tr-an sat dtn Ardeal

II fragmentul de mai jos. «e povestește pleca
rea tal Mikal Bochiș din Arad spre Vadul ți pri- 

1 tnul contact eu lumea acestui sat In care in cele 
din arată, după învingerea unor numeroase greutăți 
gospodăria colectivă va fi creau.

Ia «raparttateatul de r'.asa a treia nu erau decit doi 
călători în afara de BccVj- Primul. un om înalt, uscâ- 

: țrr. as-as. eu fruertea tata cu oca. apoși si al dcktea, 
un bă.-etandru de vrac cc rpresece mi pUpirid- cc 
pcrioarel. descuie Des: amîMot erou imbrtcap ia 
r.-ar orășenești se vedea de la o poștă că sta: -ta-ata. 
U= risp H pers-, cu -jri^erecU artepund o
■ ■.-aă i— za—j, tar Dar ce de-, ciMtart nu re ară
tară verbăreri Stătaau tapet pe tinde de Semn. '*- 

• «feriada-w in ntmul ten: al vasooului Priveau tn goi 
a ți etan n-ar ma: fi ex-rtat oznea» in afară de a. in 
mepartimeat. într-sm nmu. Bactvs. pbztisit de tăze- 
rea ce se lăsate intre ei. ii inteeoă

— E departe Vadnl?
Băre-^ndrui te snioe.-se spre oatrln si-1 riase de =1- 

secă :
— Întreabă iacă e departe Vadul 1
Bătrinul ist tocreți fruntea, «pot căscă l--g a snrrr-- 

Răspunse cu o voce me .xE-oasă de țiscoemc:
— Mu-i departe.
Bochiț aștepte citeea mutane ta speranța câ bătrtaul 

o să-l lămurească in privința acelui ju»-i departe*, 
dar acesta nu mai ținu seamă de ei : rămase nem arat, 
mut.

— Dar mare-: Vadul ? insistă Bocîtte- 
Bă-atul se întoarse iar spre bătrin:
— întreabă dacă-: mare Vadul?
— Ș-așa. ș-așa. răspunse bătrâno! după multă chib

zuință.
Bochiț renunță să-i mai descoesi Se ridică de pe 

bancă și deschise geamul aerul de seară, tare, cu iz 
de verdeață, năvăli in compartiment. Privind printre 
sprincene, lui Bochiț i se păru că vede cum se întu
necă : din fundul zării, valuri de umbre străvezu co
borau tot mai jos spre pămint, învăluind copacii, cim- 
purtle.

Mihai Bochiș n-a mai fost la țară. Odată doar, in 
copilărie, și atunci se minunase mult de casele miri, 
ca niște jm-ării. Acum încercă să-și ir.cr. pu.e munca 
lui de aici: o să meargă din casă ia casă, o să stea 
de vorbă cu fiecare țăran, o să-x lămurească ți le va 
ajuta să înființeze gospodăria: că doar n-o să fie proști 
țăranii să dea cu piciorul norocului. Oricum, sint sare 
unde de doi am de zile există colective șx nu-i zi in 
care ziarele să nu pomenească ce ele. Iți aduce aminte 
că citise cindva că un țăran colectivist prxr.„se aproape 
două vagoane de gnu. J3ouă vagoaneParcă e prea 
mulri. Calculă pe degete : „un vagon, zece mii de kilo
grame, două vagoane, douăzeci de m.. kilograme. O fi 
rost o greșeală, sau nu ?“_ Acum ii păru rău că citise 
ziarele de mintuxaiă. Hotărî ca îndată ce se va stabili 
ta Vadul, să —aură toate ziarele ce-i vor cădea in 
mină Pe urma nu se mai gxndx ta uun.c Privea tăcut 
in gol, iacercind să deslușească depărtărue

Se întunecase de-a ninesea. Nu tn^. puts ua'-uge mei 
goana st.lpilor de telegraf, nici piopu inșuațâ Oe-a lun
gul liniei teraie. i&cmse geamu. țx privi sp.e to*az^șii 
de drum. Aceștia, parcă ar fi lost niște stârni, stăteau 
aeclintip. ca niște momit.

— Nu prea sintefi vorbăreți, constată Bochiș. mai 
mult sa spună ceva oecit să-i îndemne ta voroă.

— Zice că nu prea vormm — mc.ma. ți tinar-ul in- 
torcinoa-se spre băuăn. Cică nu prea voroun.

— Nu prea, xntan șt b&trinui-
tn cupa aceea se oescmse ușa compartimentului și 

in prag apăru un om scund cu un început de cnei^e.
— Suit .ocuri ? întrebă dar nu ațtepxa răspuns. Se 

dumiri singur că sint și se așeză .inga tiocmș. un timp 
ramase nemișcat, apoi iți secase o natisia mare, roții, 
șt se tampona pe trunte. Mormăi un tare cald* și 
lui Bocmș i se păru că rotofeiul spuse asta s.e-șt nu 
celorlalți.

Cei doi de pe banca din fața lor nu se rnchîsiră 
nici de noul venii. Stăteau nemișcap, surzi ta toi a 
cite se petreceau in compartiment.

Noul venit nu-ți gasea locu. , iși întinse pici-oareta, 
apoi și le așeză unui peste a-sul, aar paria ar fi fost 
făcut, nici cum nu i se părea comod. In cete din urmă 
se viri intr-un colț și tocmai in clipa cind Bocn-ș 
crezu că o să adoarmă și o să horcăie, rotofeiu. se 
întoarse spre el:

— Am oilet de clasa doua, dar mă plictisesc acolo. 
N-am cu cine schimba o vorbă. Unde călătoriți ?

— La Vaaul, ii răspunse Bochiș.
— Minunat. Și eu merg la VaauL N-am mai fost 

niciodată acolo. Ce fel de sat e ?
— Ș-așa, ș-așa, imită Bochiș răspunsul bătrin—u. și 

ii veni sa ridă.
— înțeleg, tăcu rotofeiul. Nici așa, nici așa Așa 

mi I-am închipuit și eu. Îmi dați voie să fumez ? Că 
nu mai pot răoda. Sînt un om nervos. M-am oo-șnuit 
cu tutunul pe front.

— Pe care front ? intrebă Bochiș sec.
Rotofeiul se trase mai aproape ae Bochiș:
— Pe frontul cel mare. Eram lingă Smotensc. Rușii 

ne-au încercuit din toate părțile. Spun sergentului ;
„Măi Chișoda : ia dă-mi o națională*'. El mirat: „Cum 

domnule căpitan, păi dumneavoastră n-ați fumat nici
odată. Tare v-ați schimbat de la o vreme* Dar ciți 
oameni nu s-au schimbat ps front, cugetă rotofeiul, apoi 
continuă: Cind m-am întors nu m-a recunoscut ne
vasta. M-am îngrășat ca un porc. Dar nu sint greci. 
Am jucat voleibal acum două săptămini. Am niște serve 
precise, pe muche... Zău, nu mă laud.

— Și ce faceți la Vadul ? întrebă curios Bochiș. Omul 
i se păru cam intr-o ureche.

— Ia, cu serviciul... Dar vai, scuzați-mă, nici nu 
m-am prezentat. întinse mina. Spinațiu Sever.

Bochiș își mormăi și el numele.
— Cum ați spus că vă cheamă ? se aplecă grăsunul 

spre Bochiș. N-am înțeles bine.
— Bochiș Mihai, se prezintă din nou Bochiș supărat.
— Bochiș ? Bochiș ? De unde cunosc eu acest 

nume ?... N-ați tăcut armata la 13 Panduri ? In Cau- 
caz. Da, de sigur. Acum imi amintesc precis. Aveți și 
un frate. Aurel Bochiș.

— N-am nici un frate.
— Păcat. Cu Aurel Bochiș am fost foarte bun prie

ten. A murit în Caucaz. A călcat pe o mină. Era chiar 
in ziue de treisprezece mai Da. îmi amintesc perfect 
Primisem la masă niște conserve rincezite. Un capo
ral, acum îmi scapă numele, a vrut să mă împuște. 
Abia l-am putut lămuri, că nu sint fabricant de con
serve... In după masa aceea a murit Aurel Bochiș. O 
clipă tăcu să-și tragă sufletul, apoi își rezemă capul în 
palmă în semn de mare concentrare: Bochiș ați spus ?... 
Aveți dreptate, v-am confundat. Prietenul meu se nu
mea Botiș. Era medic veterinar. Dar dumneavoastră 
ce sinteți ?

— Muncitor, răspunse răstit Bochiș. Ii părea rău că 
începuse conversația cu rotofeiul.

— Și ce munciți mă rog ?
„Uite, uite cum vrea să mă tragă de limbă" — gîndi 

Bochiș. Răspunse intr-o doară :
— Fel de fel.
— Fel de fel ? asta nu e rău. Zău, nu e rău. Am 

avut o ordonanță. Asta îmi făcea servicii, fel de fel, 
incepu să chicotească rotofeiul și trase cu ochiul. Bo
chiș se fistici. Celălalt nu observă nimic din toate as
tea. Continuă amical. Numai cu ceasul nu se putea 
descurca. Nu era zi de la dumnezeu să nu .întîrzii de la 
regiment. Din cauza lui am rămas numai la gradul de 
căpitan.

— Și acum nu mai sinteți militar?
— Nu. Sint civil ca și dumneata — și începu să ridă 

din nou. In clipa aceea observă și pe ceilalți tovarăși 
de drum. Se întoarse spre bătrîn : Nu vă supără fu
mul ?

Băiatul își ghionti vecinul:
— întreabă dacă nu ne «uptrt tumul T

PLECARE A
Bcchîș zîmbi tn sinea lui ți FroncitC

privi țintă in ochii hălriaului.
Aceși.a erau cemlșcat. țepenL

orb* constata speriat Bochiș
ți avu un sentiment de namulțumize.

In clipe aceea se hotărî și bătrinul să răspundă :
— Nu Nu ne supără fumuL
Rotofeiul tartgj-.râ răspunsul printa-o ușoară încli

nare a capului Continui :
— Odată am călătorit cu niște străini in comparti

ment. Mă duceam de la București la Constanța. Ba nu. 
asta a fost altadata E tot o intimplare nostimi. Rise 
scurt. Pe atunci eram încă sublocotenent Da. Călăto
ream de ’» Oradea la Cluj. Unul dintre străini avea 
un c-.oc mic cum se purta pe vremuri. Sau nu vă inte
resează ?

Bccn^ & pere: lung apei răspunse răspicat:
— Nx
— Mă tereati. se fistici rotofeiul. Nețtiind ce să ’acă 

ci m'urite se mingi e pe față, apoi secase din ocu ba
tista dta terra- Is> țterse chelia, n se retrase din 
nou în colțul cocparttaoantului. Rămree multa vreme 
netnfseat. ea oebii 'netasf. Numai oda*ă tresări, vru să 
povestească ceva, dar, aducir.du-eî aminte că nu-i as
cultat cu plăcere iți plecă capul resemnat.

Bocâî* & privi ua timp, apei se rezemă de spătarul 
bâncu In cx-iparumeni se lăsă o liniște supărătoare 
dar n -nee-' diatze ce. patru călători nu îndrăzni să în
ceapă vorba. Nlri Bochiș. mai ales că acum era su
părat că a accepta: sarcini cu aista ur.rlnță. Ce o să 
facă ta Vadul, ma. ales dacă j'omătate din comună ver 
fi ca ăsua dta compammest ? Ar C trebuit să-i ceară 
Iu. Parca; an timp de gîndi: De fapt, secretarul l-a 
și tatrecat dacă n-ar vrea să-i dea răspunsul peste două 
z-te. La draco! n-ar fi trebuit să mă pripesc. Cum a 
«i spus Farcaț:

— Ai o sarcină de mare răspundere. Cred că în 
clipe aceasta tu nici nu-ți dai seama ce muncă grea 
ie așt^-aptă.

— Cum grea î tovarășe Farcaș. doar nu-s om fără 
nivel.

— Știu, a ris Farcaș. nivelul poate să te ajute mult. 
Dar înțelegerea și mai mult Descoperă-i pe dușmanii 
adevărați. insă nu trebuie să vezi în f scare om 
care se împotrivește sau e nemulțumit, un dușman de 
clasă.

— N-aveți nici o grijă, tovarășe Farcaț.
★

In gara Vadul. Mihai Bochiș rămase descumpănit. 
Era intuneric și nu știa pe unds s-o apuce. Un im
piegat binevoitor U lămuri că satul e la nouă kilo
metri.

— Și cum ajung eu acolo ?intrebă Bochiș nemul
țumit.

— Pe jos. Sau dacă aveți noroc mai prindeți căruța 
sfatului. Mi se pare e tacă in spatele clădirii.

Bochiș mormăi un „mulțumesc" și porni în căutarea 
căruței. O descoperi prin întuneric la vreo două sute 
de metri de gară, in apropierea unei fintini.

— Mă luați și pe mine ?
— Suie-te.
Bochiș se cățără cu ușurință în căruță, trecu pe lingă 

rotofeiul cu care călătorise împreună și se așeză lingă 
o femeie. în întuneric nu-i putu distinge trăsăturile 
după voce și-o închipui tînără. Era noapte de pustă 
neagră, cu greeri. Undeva, departe, în spatele plopilor, 
luna, mare cit o roată de car se rostogolea prostește, 
ca un cerc de sticlă mată.

— Nu pornim ? intrebă nerăbdător Bochiș. „
— Ba da. să vină grăjdarul.
Grăjdarul. un băietan de vreo 18 ani, apăru dinspre 

gară cu un felinar in mină. Era ciufulit, îmbrăcat in- 
tr-o cămașă peticită, ruptă.

— Gata.
Căruța porni încet, hodorogindu-se pe șoseaua nepie

truită. De citeva ori Bochiș se lovi de femeia de lingă 
el; încercă să se tragă mai la o parte, dar nu reuși. 
reahineca la locul unde se așezase din prima oară. Fe- 
linarul cu sticla murdară lumină părelnic fețele celor 
din căruță Bcchiș le cercetă cu luare aminte. Lingă 
grăjdar Etatea un om in virstă cu capul lăsat tn piept. 
Dcrmîta. Din chid in cind. la cite o poticnire mai mare 
a căruței, tresărea, privea in jur, căsca, apoi își lăsa 
dta nou capul ta piept. Lingă el, așezat pe un gea
mantan. stătea căpitanul Se smucea în chip și fel. De 
bună seamă nu-ți găsea locuL Ba își întindea picioa
rele. lovea pe cineva, își cerea scuze, ba le trăgea sub 
el ea nu peste mult să le întindă din nou!

— Da mai astîmpără-te odată ! îi aruncă un om tî- 
ttar de lingă el îmbrăcat în uniformă de pădurar. Ai 
viermi, sau ce dracu ?! Ia mă Luță, strigă după aceea 
spre grăjdar. Ridică felinarul cela, să-l văd la față pe 
omul care mă celcă pe cizme.

firi si-?; rtalre privirile, săltă feli
narul Rotofeiul îți înghesui fața la lumină și-și în
tinse mina spre vorbitor:

— Dacă-m: dați voie: Spinațiu Sever.
— Spinațiu Sever ? îi repetă numele pădurarul. Păi 

dumneata au ești de prin partea locului, adăugă cu 
voce tare să-l audă ți ceilalți; apoi se aplecă spre 
căpitan și-l cercetă cu luare aminte. Ce cauți dum
neata Ia Vadul ?

— Sint învățător. Am fost numit la dumneavoastră.
La dracu — se gîndi Bochiș, uite cu cine o să am 

de-a face. Farcaț mi-a spus să caut ajutorul invăță- 
toruhu ți dacă se poate să mă împrietenesc și cu popa 
Numai asta mi-a mai lipsit, să am ajutoare ca ăsta.

— De ce nu spuneți așa ! făcu pădurarul cu o voce 
prietenească. Poftim, mai trageți fin de sub mine, că 
nu stațj bine pe geamantanul cela.

O vreme se lăsă tăcerea in căruță ; nu se auzea 
decît scirțiitul roților ți, înfundat de departe, orăcăitul 
broașteipr. Felinarul din mina grăjdaruiui pilpiii de 
citeva ori bolnăvicios apoi se stinse brusc. Cam tot 
atunci se ascunse și luna în spatele norilor Era în
tuneric beznă. Pădurarul iți aprinse o țigară, apoi 
plimbă bățul de chibrit aprins in fața tuturor. Cind 
ajunse in dreptul femeii de lingă Bochiș, exclamă:

— Ei, e ți o muiere printre not Cine ețti dum
neata ?

— A lui Dumitru Cringaț, răspunse ea. A lui Du
mitru Cringaș.

Se făcu tăcere din nou Bochiș nu pricepu rostul ei: 
se lăsă legănat in neștire, totuși atent să nu-i scape 
nici un cuvint Tot pădurarul fu acela care sparse 
liniștea :

— Fata lui Cringaș ?
— Da.
— Știi că bătrinul nu mal stă in casa de piatră, 

adăugă pădurarul ca intr-o doară. L-or mutat...
— Unde ? intrebă fata uimită.
— In spatele bisericii, în căsuța Iui Neagu. Dar mă 

tem că n-o sâ-1 găsești nici acolo.
— E plecat ?
— Da L-au dus Ia spital. Cred că l-au operat astăzi. 
Căruța se poticni. Bochiș se lovi iarăși de femeia de

lingă el. Să nu cadă înlături. întinse brațele după 
sprijin ți, din grețeală, apucă genunchiul femeii. Ea 
îl prinse de mină și se slobozi încurcat, Bcchiș vru 
să-i ceară iertare, dar ea. ca și cum nu s-ar fi intîm- 
plat nimic se întoarse spre pădurar:

— De ce l-au operat ?
— Nu știu — răspunse pădurarul după multă gîn- 

dire. Se spune că ar fi avut ceva ia măruntaie.
Iarăși pogori liniștea. Bochiș se simți stânjenit. Dacă 

nu și-ar fi prins vecina de genunchi acum ar fi putut 
s-o îmbărbăteze Așa. ce dracu să-i spună ■ să nu plingă 
că bătrinul va scăpa teafăr sau că lacrimile nu ajută 
la nimic ? De bună seamă ar crede că vrea să intre în 
vorbă cu ea Totuși ar trebui să-i spună ceva Că ăștia 
din căruță parcă n-ar avea suflet ti spun toate pe șleau 
ca și cum ar fi fost vorba de un cîine nu de un om.

Ajunseră la marginea satului. Printre arborii răs
tirăți apărură primele geamuri luminate. Un citae

hoinar lătra a pagubg apoi «n 
altul îi răspunse dintr-o ogradă 
din apropiere

— Te rog oprește la biserică, 
se întoarse femeia spre căruțaș.

Acesta mormăi ceva fără da înțeles, apoi în semn 
că a priceput își îndemnă caii.

Sub primul felinar Bochiș se întoarse spre vecina 
lui dar ea își ținea capul plecat. Nu-i văzu decît părul 
bogat, blond.

— De cînd n-ai mai fost la Vadul ? întrebă pădu
rarul

— Eu ? tresări femeia.

Munteanu

— Dumneata.
— De doi ani.
In fața bisericii căruțașul trase hățurile:
— Am ajuns.
Oamenii făcură Ioc și femeia se dădu jos din căruța. 

Mulțumi scurt și se îndreptă spre casa indicată de 
pădurar

— Clini sint ?
— Sint. răspunse pădurarul. Aveți grijă, unul e tare 

rău. Rise. Lui Bochiș i se păru iar fără pricină. Su
părat se întoarse spre căruțaș :

— Mină tovarășe, că nu ajungem niciodată la sfat.
Ctad cotiră pe strada principală căruțașul sa în

toarse spre pădurar.
— De ce i-ai spus că sînt cîini ? Știi bine că Crin

gaș n-are javre.
— Sa se teamă! rise pădurarul. Parcă taică-Su e 

operat ? Ba. E sănătos tun ! N-o să se îmbolnăvească 
chiaburul ăsta niciodată, numai dacă de supărare nu. 
Să se simtă prost! De aia i-em spus că e operat raică- 
su, lămuri pădurarul pe cei din căruță și începu să 
ridă din nou. Mama lor de chiaburi!

Chicoti și căruțașul.
„Ciudați is ăștia, se gîndi Bochiș Oare eu cum o să 

mă înțeleg cu ei ?“
La sfatul popular cobori împreună cu învățătorul
Amindoi se întinseră să-și desmcrțjască oasele, apoi 

mulțumiră căruțașului și porniră spre clădirea sfatu
lui. Un paznic înarmat cu o boatâ le taie calea.

— Cine-i ?
— Oameni buni, îi răspunse învățătorul Ia hai mai 

la lumină.
Intrară în clădire. Paznicul, un om mărunt, îndesat 

îi mai întrebă odată .
— Cine - sinteți ?
învățătorul își scoase hîrtiile și se prezentă.
— Spinațiu Sever, învățător.
— Dar dumneata? se întoarse paznicul spre Boeh:ș.
— Mihai Bochiș, de la Arad. Iacă și delegația Se 

căută prin buzunare și scoase o hîrtie împăturită. Ci
tește aici.

Omul despături hîrtia, o citi și dintr-odată se arătă 
mai binevoitor.

— Aha, ai venit de la partid Bag seama pentru gos
podărie.

— Da.
Paznicul îi conduse în camera de oaspeți.

★
Bochiș se foi multă vreme în așternut și nu reuși să 

adoarmă decît spre dimineață cind se luminară feres
trele. O vreme ascultase sforăitul învățătorului, apoi 
încercase să ghicească identitatea lui Martin Orbul, 
înfățișarea femeii din căruță, relațiile care vor fi intre 
el și Sever Spinațiu. Era mulțumit că cei din căruță 
nu s-au legat și de el, astfel că n-a fost nevoit să. se 
spovedească în fața lor. Socoti eă e mai bine să-și în
ceapă activitatea in sat fără Să fi "bătut toba pe soco
teala lui.

Cînd se trezi, învățătorul era deja îmbrăcat. Stătea 
pe marginea patului și fuma.

Bochiș se îmbrăcă și deschise ușa dar în prag ră
mase o clipă buimăcit : curtea era înțesată de oameni 
de parcă ar fi fost o adunare populară. Se apropie de 
paznic care stătea chircit pe scările cerdacului :

— Ce-i cu oamenii ăștia ?
— Vor să vorbească eu dumneata.
— Cu mine ? întrebă mirat Bochiș.
— Da, cu dumneata.
Cîțiva oameni care stăteau prin apropiere își ridi

cară capetele, făcură un pas spre Bochiș apoi murmu
rul se stinse treptat ca un val fără putere. Bochiș făcu 
și el un pas înainte, ajunse pînă la balustrada de lemn 
a cerdacului și-l trecură sudorile. Abia acum putu să 
cuprindă toată curtea eu privirile.

Peste tot numai oameni. Intr-un colt un om _ cu 
mustăți ascuțite își agita căciula. Un altul îl trăgea 
de mînecă să-1 liniștească. Bochiș, dezarmat, se uita 
la ei și căută să înțeleagă rostul adunării. Un om înalt 
se desprinse din mulțime $i se apropie de el:

— Dumneata ești de la partid ?
— Da, făcu încurcat Bochiș. De la partid.
— Și ai venit pentru gospodărie?
Bochiș clătină din cap:
— Pentru gospodărie.
— Ai picat rău. Aici nu se face gospodărie.
Bochiș se încruntă, era supărat pe paznic că bătuse 

toba de sosirea lui și fără nici o noimă își aduse 
aminte de sfatul neves ti-si : „Să cumperi ceva cirnați 
de la țărani".

începu să ridă. Omul din fața lui îl privi mirat:
— De ce rîzi tovarășe ? Sau te bucură vestea pe care 

ți-am dat-o ?
— Nu de aia mă bucur, făcu Bochiș Mă bucur că e 

zi frumoasă. E frumos la voi. Și de ce v ați adunat, 
să-mi comunicați că aici nu se face gospodărie ?

— De aia.
— Dumneata ai adunat oamenii ?

Omul privi speriat în jur dar își reveni imediat.
— Eu.
— Atunci o să-mi fii de mare ajutor îmi plac oa

menii care sînt buni organizatori
— Aici nu se face gospodărie! Nimeni nu vrea să 

intre.
— Cine nu vrea, nu intră. Că doar nU-i vorba de 

silă.
— Dar noi nu vrem să intrăm nici de bunăvoie.
— Bine tovarășe. Și cum iți spune dumitale ?
— Mie ? făcu curios țăranul. Da de ce-ntrebi ? Ori 

vrei să mă treci la catastif?... Iți spun drept, mie nu 
mi-e teamă Scrie: imi zice Vasile Grumaz.

— Nimeni nu vrea să te treacă la catastif.
— Atunci de ce ai întrebat ?
Oamenii se apropiară tot mai mult de vorbitori. Erau 

mai mult curioși decit porniți. Bochiș se liniști începu 
să vorbească tare, să-l audă cit mai mulțl

— Păi așa se cade. Cînd doi oameni vorbesc e bine 
să se cunoască. Mie îm| zice Bochiș. Mihai Bochiș și 
sînt forjar la fabrica de vagoane de la Arad.

— Da de ce n-ai rămas acolo să faci vagoane ? Păcat 
să-ți pierzi vremea cu noi.

înciudat, Bochiș tuși de citeva ori și tocmai vru să 
spună ceva aspru cînd Vasile Grumaz începu să vor
bească oamenilor:

— Nu-i așa oameni buni ? Noi nu ne am dus nicio
dată la el în fabrică și nici în casa lui nu rie-am dus 
să-i spunem, fă așa sau fă așa. Fiecare să tacă 
cum vrea

— Cum l-a lăsat dumnezeu, îl completă cineva din 
fund

— Așa-i, așa-i se grăbiră și alții să-i dea dreptate.
Vasile Grumaz se întoarse spre Bochiș :
— Vezi Noi nu vrem colectivă.
— Și vrei să-mi spui de ce? îl înfruntă Bochiș.
— Că nu vrem De aia. Așa-i oameni buni ?
— Așa-i. Așa-i.
— Cred că faci bine dacă te duci frumos acasă și te 

apuci să faci vagoane Se întoarse iar spre oameni: 
Cînd pleacă trenul de seară spre Arad ?

— La opt, înceoură să ridă oamenii. La Ora opt 
Grăbește-te tovarășe să nu-l pierzi cumva.

— Eu rămîn totuși, tăcu Bochiș cu voce tare să-I 
audă cu toții.
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Vă rog stimate tovarășe președinte să 

primiți cu prilejul celei de a 70-a aniver
sări a Dvs. felicitările mele cele mai cor
diale.

Vă urez multă sănătate și noi succese 
în munca Dvs. rodnică pentru binele po
porului frate romîn, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării între popoarele 
noastre, pentru pace și socialism.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 

VÎLKO CERVENKOV 
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Președintelui Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romlne
Doctor PETRU GROZA

București
Stimate Președinte,
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de 

nașterea Dvs., în numele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene și din par
tea mea personal vă trimit felicitări cor
diale. Vă urez multă sănătate și cele mai 
bune succese în munca dvs. nobilă.

la

Președintele Prezidiului Adunării
Populare Supreme a R.P.D. Coreene

K1M DU BON
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franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populara!" 

București. Organ al Biroului Informa
tiv al Partidelor comuniste și mun
citorești
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COMSOMOLIȘTII
DINTR-UN MAGAZIN UNIVERSAL
Au mai rămas zece 

minute pînă la des
chiderea magazinu
lui. Mărfurile sînt 
aranjate cu grijă 
în rafturi. Comsomo- 
lista Cerneavskaia, responsabila secției de 
galanterie, mai examinează odată tej
ghelele.

— Fetelor, — se adresează ea vînzătoa- 
relor, — ați uitat să puneți prețurile la 
mănușile bărbătești. Puneți-le mai repede 
fiindcă trebuie să sosească brigada-raid.

în acest timp ■ brigada se găsește în ra
ionul de articole de menaj. Trei comso
moliste : Ning Kosareova, Nina Dmitrieva 
și Raia Maliuta controlează cu atenție 
dacă este totul pregătit pentru deschide
rea magazinului. Apoi brigada-raid trece 
în paionul vecin. Răsună soneria. Cum
părătorii umplu încăperile magazinului. 
Dar brigada-raid nu pleacă. Ea mai tre
buie să vadă cum vor întîmpina vinzătorii 
pe primii cumpărători, cum îi vor servi.

Brigăzile-raid sînt una din formele 
muncii organizației comsomoliste a ma
gazinului universal. Patru brigăzi perma
nente, din care fac parte cei mai buni ti
neri vînzători, controlează regulat munca 
raioanelor și a secțiilor magazinului, fără 
a se substitui însă administrației magazi
nului. Sarcina lor este de a asigura con
trolul obștesc.

De obicei, după control, brigada-raid 
prezintă situația constatată șefilor de ra
ioane și secții pentru a fi discutată in 
cadrul consfătuirilor de producție. în ca
drul acestei consfătuiri se trag și con
cluziile corespunzătoare. Dacă brigada a 
descoperit unele lipsuri iar consfătuirea 
de producție le-a confirmat, administrația 
secției, a raionului, uneori și a magazinu
lui, la măsuri pentru înlăturarea lor. Rai
durile contribuie la lichidarea rapidă a 
lipsurilor. în același timp, ele ajută orga
nizației comsomoliste să educe tineretul 
în spiritul intransigenței față de lipsuri, 
să răspîndească experiența celor mai buni 
vînzători.

Dar raidurile sînt numai una din for
mele participării comsomoliștilor la or
ganizarea comerțului. Comitetul de com- 
somol își dă silința să folosească și alte 
forme de antrenare a tineretului la viața 
de producție. Odată, într-o discuție avută 
cu un grup de comsomoliști, care s-au 
adunat după lucru, Astafieva, responsa
bila cu producția în comitetul de com- 
somol, a povestit tovarășilor săi cum au 
organizat comsomoliștii magazinului uni
versal din raionul vecin Șcerbakov, o 
adunare consacrată schimbului de expe
riență în muncă.

— N-ar fi bine să organizăm și noi o 
astfel de adunare ? — i-a întrebat ea pe 
comsomoliști. — Haideți, să ne gindlm îm
preună.

Au discutat și au hotărît să organizeze 
o astfel de adunare. Cineva a sugerat 
ideea de a invita la această adunare și pa 
vinzătorii mai vechi, cu mai multă ex
periență.

întîlnirea aceasta a fost foarte intere
santă. Tineretul a ascultat cu atenție pe 
lucrătorii mai vechi din comerț, care și-au 
împărtășit experiența. La rindul lor și 
aceștia au ascultat cu interes cele spuse 
de tinerii lucrători. Participanții la adu
nare nu s-au limitat numai la schimbul 
de experiență, ei au scos la iveală și lip
surile din munca unor secții ale magazi
nului. Direcția magazinului universal a 
ținut seamă de ele și le-a înlăturat cu- 
rînd cu ajutorul organizației de partid și 
al organizației comsomoliste.

In prezent, comsomoliștii se pregătesc 
pentru o intilnire cu lucrătorii magazi-

I. Sklearevski, 
M. Tokareov

nulul universal al ra
ionului Șcerbakov — 
unul din cele mai 
bune magazine din 
Moscova. In toate ra
ioanele și secțiile se 

întrecerea socialistă a tineri-
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Universitatea „Bolyai" — 
realizare a regimului nostru
Anul acesta, uni

versitatea „Bolyai" a 
intrat în al nouălea 
an de existență. U- 
niversitatea noastră este rod al politicii 
naționale marxist-leniniste a partidu- 
lui, politică bazată pe asigurarea unor 
condiții de deplină egalitate în drepturi 
a tuturor celor ce muncesc, indiferent de 
naționalitatea lor.

După ce vizitezi sălile de cursuri ale 
universității noastre, după ce stai de 
vorbă cu studenții acestei universități, 
după ce ăi ocazia să cunoști profesorii ei, 
nu poți — pentru a aprecia mai bine 
transformările petrecute — să nu te în
torci cu gindul in trecut, în anii cînd în 
patria noastră domnea crunta asuprire 
națională. In Rominia burghezo-moșie- 
rească școala constituia instituția cea mai 
propice pentru educarea tinerei generații 
în spiritul șovinismului și al urii de rasă. 
In același timp, școala reprezenta un 
mijloc de desnaționalizare a minorităților 
naționale. în așa zisele „zone" culturale
— în care locuiau mase compacte ale mi
norităților naționale — erau trimiși învă
țători care nu cunoșteau deloc limba 
populației respective. învățămîntul in 
limba maternă nu exista decît în școlile 
confesionale, mal ales maghiare și ger
mane. Aceste școli erau tolerate din cauza 
ideilor retrograde, obscurantiste, propa
gate de ele. Cit privește învățămîntul 
superior, în trecut nu a existat nici o in
stituție în care limba de predare să fie a 
unei minorități naționale.

Politica școlară șovină a regimului ma
rilor capitaliști și moșieri romini, a fost 
larg exploatată de către clicile conducă
toare reacționare ale minorităților națio
nale, pentru a semăna aceleași prejude
căți șovine față de poporul romîn. cu 
scopul de a dezbina, în cîrdășie cu guver
nele reacționare romîne, masele munci
toare de diferite naționalități

împotriva acestor stări de lucruri, for
țele democratice antifasciste în frunte cu 
comuniștii au dus o luptă consecventă. 
E’.e au demascat și au combătut cu tărie 
politica mîrșavă de învrăjbire națională 
practicată de clasele exploatatoare, luptînd 
pentru egalitatea deplină in drepturi a 
—. r.artrt’lor naționale cu poporul romin. 

dreptul acestora la școlile de stat 
ca SMba de predare maternă și — in ge
te-— centru o școală cu conținut pro- 
tres pătrunsă de ideea frăției între 
paooore

a. ct ■_ t ei.berării țării de către glo- 
£■■■• Arcată Sovietică, forțele populare
- r. Ptrt.dul Comunist Romîn,
sm : : * .*e pentru totdeauna re-

r. r~-—-ttitreresc și să făurească
* iBoacătie populară. O viață 
■*S Ram cei ce trăiesc în 

«•^aaaa—• — deosebire de limba 
de naționalitatea

Lăszlo Banyai
rector al Universității „Bolyai" din Cluj

învățământul cu 
limba de predare a 
minorităților națio
nale, a putut să se 

dezvolte neîncetat primind sprijinul sta
tului democrat-popular. Datorită reformei 
invâțămintului a fost asigurată predarea 
cursurilor școlare in 15 limbi.

Una dintre realizările strălucite ale re
gimului nostru de democra'ie populară o 
constituie Universitatea „Bolyai" din 
Cluj, universitate cu limba de predare 
maghiară.

1^ *
• <
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Regimul grofilor șl marilor capitaliști 

maghiari a organizat la Cluj în perioada * 
dinainte de anul 1918 — data prăbușirii 
monarhiei austro-ungare habsburgice, în 
care fusese înglobată și Transilvania — 
o universitate, căreia i s-a dat numele 
faimosului „impârat-rege" — Frantz Iozef. 
Această universitate a exprimat mono
polul pe care clasele exploatatoare 
maghiare îl instauraseră în domeniul cul
tural in Transilvania. După primul război 
mondial, burghezia romînească a organi
zat o universitate pe care a botezat-o cu 
numele lui Ferdinand de Hohenzollem. 
Această universitate a exprimat instau
rarea dominației burgheziei romînești a- 
supra vieții culturale transilvănene.

Ambele universități au fost focare ale 
prejudecăților șovine, cultivate cu grijă 
de către clasele exploatatoare. Manifestă
rile progresiste, democratice, ale unor 
cadre didactice sau ale studenților legați 
de popor, au fost persecutate cu o deose
bită înverșunare. In schimb conducerea 
de atunci a acestor universități promo
va pe toate căile huliganismul.

In timpul războiului hitlerist antisovie- 
tic, ca urmare a dictatului de la Viena, 
universitatea „Regele Ferdinand" s-a mu
tat la Sibiu, iar regimul horthyst a re
înviat la Cluj Universitatea „Frantz Io- 
zef“. Atunci manifestările huliganice ra- , 
siste au luat o amploare deosebită, la pri
ma cu caracter anti-maghiar, la a doua cu 
caracter anti-romînesc. iar la ambele cu 
caracter antisemit. Toate acestea au ser
vit la subjugarea popoarelor romîn și 
maghiar de către dictatura hitleristă și la 
prefacerea lor în carne de tun pe frontul 
imperialismului agresiv antî-sovietic.

Instaurarea regimului de democrație 
populară a însemnat dispariția din viața 
universitară din Cluj a urmelor trecutu
lui de învrăjbire națională, tn prezent la 
Cluj funcționează două universități. Există , 
Universitatea „Victor Babeș", purtînd 
numele marelui savant bacterio'og 
romin din Transilvania de la începutul 
acestui secol, universitate la care limba i 
de predare este limba romînă. De aseme- , 
nea funcționează Universitatea „Bolyai" 
după numele marelui matematician ma
ghiar din Transilvania din secolul al 
XIX-lea, care, concomitent cu Loba- 
eevski, a creat geometria neeuclldiană.

desfășoară _______________________
lor vînzători.

— Să ne ridicăm la nivelul celor mai 
buni! — sub această lozincă organizează 
comitetul de comșomol întrecerea tinere
tului. La sfârșitul fiecărei luni sînt evi
dențiate cele mai bune raioane, secții, sînt 
evidențiaț: ce: mai buni vînzători. Raio
nului care a cucerit la toți indicii locul 
de frunte in întrecerea socialistă, i se lu
minează steagul roșu de producție iar cei 
mai buni vînzători sînt trecuți pe tabla 
de onoare.

In prezent, steagul roșu de producție 
este deținut de raionul de articole de ga
lanterie și tricotaje. Pe tabla de onoare 
sint afișate portretele comsomolistelor 
Nina Kosareova ș: Zoia Aleautdinova jle 
la acest raion, care au îndeplinit planul cu 
peste 120 la sută. Iar acum, de curînd, co
mitetul de comșomol a înmînat celor mai 
bun: vânzători comsomoliști, diplome ale 
Comitetului Central al Comsomolului și 
ale Comitetului regional de Comșomol 
Moscova. Vânzătorul Gavrilin a primit 
diploma C.C. al Comsomolului, iar vin- 
zătoarele Sucikova. Kuteikina, decoratorul 
Kaleadin au primit diploma Comitetului 
regional de Comșomol.

Organizația comsomolistă nu se ocupă 
numai de chestiunile de producție. Comi
tetul de comșomol organizează munca 
politică și culturală în rândurile tinerilor 
lucrători ai magazinului universal. Pen
tru tineret se organizează lecții și confe
rințe pe cele mai diferite teme. Odată cu 
începerea anului școlar au fost organi
zate cîtevi cercuri și școli politice în care 
comsomoliștii și tinerii neincadrați în 
Comșomol studiază teoria marxist-le- 
ninistă.

Tineretul magazinului activează în ca
drul cercurilor artistice de amatori, face 
sport. Astfel, de pildă, in iarna trecută 
schiorii și patinatorii magazinului univer
sal au cucerit primele locuri in întrecerile 
organizate de Comitetul regional al sin
dicatului lucrătorilor din comerțul de 
stat și alimentația publică.

— In anul acesta — spune Gavrilin, 
membru al comitetului de comșomol, res
ponsabil cu munca de cultură fizică — 
am hotărît să organizăm mai des întil- 
niri ale tineretului nostru cu maeștrii 
sportului sovietic. De curînd, am fost vi
zitați de Evgheni Bahici, jucător în echipa 
selecționată de hochei a țării noastre, care 
a cucerit anul trecut titlul de campioană 
mondială, și de Iuri Sergheev, recordma
nul mondial la patinaj. Ei ne-au povestit 
despre realizările lor, ne-au împărtășit 
impresiile cu privire la întrecerile inter
naționale. Intilnirile de acest fel trezesc 
la tineret interesul pentru cultura fizică, 
dorința de a face sport.

Afară de secțiile de 
funcționează o secție 
de volei și alte secții.

Tineretul activează cu 
cercurile artistice de amatori. Deseori, lu
crătorii magazinului universal asistă la 
reprezentațiile „artiștilor" lor. Cercul dra
matic, condus de un artist al Teatrului 
Tînărului Spectator din Moscova, prezintă 
piese sau fragmente din piese ale autorilor 
sovietici și străini. Ultimele spectacole ale 
acestui cerc au fost piesele lui A. P. 
Cehov, „Cererea în căsătorie" și „Masca". 
In prezent, colectivul dramatic pregă
tește o comedie satirică intr-un act. Se 
pregătește de asemenea un program de 
estradă. Comitetul de comșomol a hotărît 
să organizeze trecerea în revistă a activi
tății artistice de amatori la magazinul 
universal. Celor mai buni interpreți de 
cîntece. dansuri, declamații și numere mu
zicale, Ii se vor înmina premii. Pregătirile 
au și început, se fac repetiții, se învață 
noi cîntece și noi dansuri.

Frecventarea în colectiv a teatrelor și 
cinematografelor a devenit o tradiție a 
tinerilor de la magazinul de stat. Aceste 
vizionări comune sînt organizate de obi
cei de comsomoliști și întăresc prietenia 
tinerilor vînzători, îi apropie de organi
zația comsomolistă.

Deseori, după vizionarea unei piese se 
organizează discutarea ei. Fiecare dorește 
să-și împărtășească impresiile, să-și e:»- 
pună punctul de vedere. Se încing discuți! 
aprinse. Astfel, din zi in zi, comsomoliștii 
magazinului universal din raionul Dzer- 
jir.sk ajută tineretul în muncă și învăță
tură. în organizarea timpului liber, educă 
lucrători ai comerțului sovietic cu un 
nivel cultural ridicat

Membrii echipei de dansuri maghiare 
ai Școlii profesionale a Combinatului 
metalurgic Reșița iși confecționează 
costumele singuri, reallzind astfel În
semnate economii. In fotografie: ele
vele Balint Eugenia șl Ivănică Corne
lia lucrind la unul din costume.

Foto ■■ Agerpres

Sesiunea științifică a Filialei 
dio Cluj 

a Academiei R. P. R.

schi și patinaj, 
de atletism, una

multă plăcere în

Prezidiul Academiei R.M. comunică: 
In zilele de 18—21 decembrie 1954, va 

avea loc in orașul Cluj în cinstea zilei de 
30 Decembrie — ziua proclamării R.P.R. 
— o sesiune științifică organizată de Fi
liala din Cluj a Academiei R.P.R. în co
laborare cu universitatea „Victor Babeș", 
universitatea „Janos Bolyai", alte institu
ții de învățămînt superior din Cluj și in
stitutul medico-farmaceutic din Tg. Mureș.

La sesiune va lua parte Prezidiul Aca
demiei R.P.R. și un număr de membri și 
cercetători ai Academiei R.P.R- din Bucu
rești și Iași. Sesiunea va fi deschisă de 
acad. prof. Traian Săvulescu, președinte 
al Academiei R.P.R.

în ședințe plenare urmate de dezbateri 
va fi prezentat raportul intitulat „Activi
tatea filialei din Cluj a Academiei R.P.R. 
și sarcinile ei în lumina proiectului de 
directive ale Congresului al Il-lea al 
PAI R, privind dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani" de către acad. pro*. 
Emil Petrcvici, președintele Filialei din 
Cluj a Academiei R.P.R., laureat al Pre
miului de Stat și corapoartele :

— Realizări și sarcini in domeniul chi
miei — acad. Raluca Ripan, laureat al 
Premiului de Stat, rectorul universității 
„Victor Babeș“-Cluj.

— Realizări și sarcini în domeniul știin
țelor agricole — prof. univ. Eugen Radu
lescu, membru corespondent al Academiei 
R.P.R.

— Realizări și sarcini în domeniul bota
nicei — acad. Nyârâdy Eramus, laureat 
al Premiului de Stat.

— Realizări și sarcini în cercetările din 
domeniul igienei, fiziologiei și fiziopato- 
logiei muncii — prof. univ. Gr. Benetato, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., laureat al Premiului de Stat.

— Realizări și sarcini în domeniul ma
tematicii și fizicii, prof. univ. Tiberiu Po- 
povici, membru corespondent al Acade
miei R.P.R., secretar științific al filialei 
Cluj.

— Tradițiile de luptă comună ale po
porului romîn și ale minorităților națio
nale conlocuitoare.
Prof. univ. Banyai Lăszlo, rectorul uni
versității „Janos Bolyai"-Cluj.

— Valorificarea patrimoniului istoric 
din R.P.R., prof. univ. D. Prodan, membru 
corespondent al Academiei R P.R., laureat 
al Premiului de Stat și prof, univ C. Dai- 
covici, director al Institutului de istorie- 
Cluj.

— Lupta P.C.R. împotriva asupririi na
ționale de către regimul burghezo-moșie- 
resc, prof. univ. Tudor Bugnariu.

—• Politica statului democrat-popular 
romîn în problema națională oglindită in 
realizările cultural-știint’fice din Regiu
nea Autonomă Maghiară, prof. univ. T. 
Andrașovschi — Rectorul Institutului me- 
dico-farmaceutic-Tg. Mureș.

De asemenea se vor prezenta comuni
cări științifice urmate de dezbateri în șe
dințele pe secții de specialitate.

(Agerpres)
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La această universitate, limba de predare 
este maghiară.

Ambele universități educă pe studenții 
lor întT-un spirit progresist. în spiritul 
frăției între popoare. Prietenia frățească 
dintre studenții de diferite naționalități 
din Cluj se consolidează neîncetat.

Ca urmare a condițiilor ce i-au fost 
create, universitatea „Bolyai" s-a dezvol
tat neîncetat. Cifrele vorbesc în mod grăi
tor. în anul universitar 1949-1950, cursurile 
universității noastre erau frecventate de 
1184 studențL In actualul an universitar 
avem un număr de 2062 studențl. De ase
menea trebuiesc menționați studenții care 
urmează cursurile fără frecvență. In anul 
trecut am avut 709 studenți de acest fel, 
în vreme ce în anul 1950-51 numărul 
acestor studenți nu era decît de 298.

Universitatea noastră își face un titlu 
de mîndrie în faptul că ridică an de an noi 
cadre de intelectuali proveniți din rându
rile celor ce muncesc, oameni care în 
anii trecutului nu ar fi putut niciodată 
să pășească pragul unei instituții de în- 
vățămint superior Compoziția socială a 
studenților universității noastre arată în 
modul cel mai convingător cit de largi 
sînt perspectivele deschise tinerilor dor
nici de învățătură Dacă în anul universi
tar 1948—1949 numărul studenților fii de 
muncitori era de 18,81 la sută, iar al celor 
de țărani muncitori de 18 la sută, în pre
zent numărul studenților fii de muncitori 
este de 42 la sută, iar al celor de țărani 
muncitori de 24 la sută.

In universitatea noastră se găsesc stu
denți ca Istvăn Irina din anul II al facul
tății de filologie, care mai înainte a lu
crat la fabrica „Varga Katalin" din Cluj, 
Vitos Zoltan din anu] II al aceleiași fa
cultăți. care mai înainte a lucrat la Ate
lierele C.F.R.-Orașul Stalin, Biro Rozalia 
din anul II al facultăți! de istorie, care mai 
înainte a lucrat Ia Centrala Telefonică 
Cluj, Sâmson Viorica, anul I al facultății 
de istorie, care înainte a lucrat la fabrica 
„Herbâk Jânos" Cluj etc. Aceștia vor 
deveni intelectuali de tip nou, luptători 
hotărîți pentru construirea socialismului 
în patria noastră.

Studenții noștri au create condiții pen-

tru o temeinică însușire a materiei pre
date. pentru o pregătire științifică la un 
nivel din ce în ce mai înalt.

Activitatea universității „Bolyai" se 
desfășoară în strinsă colaborare cu uni
versitatea „V. Babeș". Colaborarea Intre 
cele două universități este o expresie a 
colaborării frățești existente astăzi între 
oamenii muncii de diferite naționalități 
în toate domeniile de activitate. Sint nu
meroase ședințele de catedră ținute în comun de - - - - ...
de chimie _ ... ______________ ,
botanică, drept penal etc.). Deseori se 
fac schimburi de cursuri. Astfel, la cursul 
de Istoria R.P.R., Științe naturale etc 
la universitatea „Babeș" au predat profe
sori de la universitatea „Bolyai", iar la 
universitatea „Bolyai" profesori de la uni
versitatea „Babeș".

Colaborarea dintre cele două universi
tăți se manifestă Și în cadrul cercurilor 
științifice studențești, ca de pildă in ca
drul cercului de fiziologie animală „Pa
vlov". De asemenea se desfășoară o vie 
activitate comună, culturală și sportivă, 
activitate de natură să întărească colabo
rarea între studenții celor două univer
sități.

Succesele obținute nu trebuie să ne 
autoliniștească. Mă refer atît la faptul că 
mai avem de îmbunătățit multe aspecte 
ale procesului de învățămînt în universi
tatea noastră, cit și la faptul că trebuie 
să intensificăm munca de educare în spi
ritul internaționalismului proletar a stu
denților noștri Rămășițele claselor ex
ploatatoare încearcă să folosească orice 
prilej pentru a putea da naștere unor 
manifestări de naționalism șovin Sporirea 
vigilenței, lichidarea oricărei influențe a 
dușmanului de clasă, nimicirea oricărei 
forme de prejudecăți șovine —iată sar
cini de mare răspundere a căror îndepli
nire trebuie să o urmărim moment cu 
moment.

Astfel, vom întări colaborarea frățească 
între oamenii muncii romini și oamenii 
muncii ai minorităților naționale, colabo
rare care se manifestă cu putere crescindă 
în focul muncii comune pentru construi
rea socialismului, pentru apărarea păcii.

domeniile de activitate. Sint nu-

cele două universități (catedra 
organică, matematică-fizică,

PENTRU PACE ȘI SECURITATE 
IN EUROPA

Aprob din toată 
de

inima hotăririle 
la Moscova

Prof. Gh. Ștefanîn mitinguri însu
flețite, toate catego
riile de oameni al membru corespondent al Academiei R.P.R. 
muncii din țara noa
stră au aprobat ho- —
tăririle istorice ale 
Conferinței de la Moscova, menite să asi
gure o apărare activă a păcii și securității 
in Europa. Ca lucrător în domeniul știin
ței, aprob din toată inima Declarația Con
ferinței de la Moscova. Hotăririle Confe
rinței de la Moscova constituie un aver
tisment de o importanță excepțională dat 
încercărilor criminale ale imperialiștilor 
americani și ale cercurilor războinice din 
Anglia și Franța de a reînvia militarismul 
german. Ele arată că statele care au par
ticipat la Conferința de la Moscova sint 
hotărîte să apere cu strășnicie pacea, 
munca lor pașnică, știința și cultura lor 
împotriva grozăviilor unui nou război.

Aparțin unei generații care a cunoscut 
grozăviile a două războaie. Cîte vieți s-au 
stins în urgia acestor războaie dezlănțuite 
de militarismul german în mai puțin de 
o jumătate de veac! Cîte bunuri materiale, 
uzine, institute de cultură, opere de artă 
— mîndria geniului omenesc — eu fost 
rase de pe suprafața pămîntulul!

Mi-aduc aminte cu cutremurare de zi
lele și nopțile Bucureștiului din toamna 
anului 1916, rând porumbeii de fier și ze- 
pelinurile Kaiserului împrăștiau peste 
orașul fără apărare bombele morții. Săp-

Vom
așa cum se

Conferinței

tămîni și sâptămînl 
în șir, o mamă bă- 
trină spăla cu lacri
mile ei caldărîmul de 
pe care urmele sin- 
gelui copilului său 
totuși să se șteargă.sfîrtecat nu vroiau totuși, să se șteargă, 

ca o acuzare veșnică împotriva crimei. 
Timp de doi ani au răsunat pe străzile 
orașului copitele cailor ulanilor prusaci 
șl strigătele celor duși la munci silnice.

Apoi, primăvara lui 1944. Zile și nopți 
de groază, cînd piereau mii de vieți nevi
novate în urma bombardamentelor „știin
țifice" americane. Stăruie și azi In amin
tirea celor ca au avut nefericirea să vadă 
cadavrele înegrite ale morților în trenu
rile surprinse la București-Triaj, mirosul 
de putreziciune ce ieșea din haotica în
grămădire de fierărie.

La universitate, timp de o săptămînă a 
ars biblioteca seminarului de istoria an
tică și arheologie, cărți ce nu se mai pot 
înlocui, manuscrise, colecții de arheologie. 
Războiul dezlănțuit de marii fabricanți de 
arme — care au încurajat, așa cum vor să 
facă și azi, hitlerismul în nebunia lui sîn- 
gercasă — nimicea într-o furie oarbă vieți 
omenești, laboratoare, biblioteci, tot ce 
crease truda generațiilor trecute.

Acestea nu trebuie să se mai repete. 
Iată de ce aprob hotăririle istorice luate la 
Conferința de la Moscova, iată de ce sînt 
pentru pace, împotriva reînvierii milita
rismului german.

răspundem
• <-» •

ști să
cuvine oricărui agresor

Am auzit difuzată Prof, 
la radio nota Guver- *"
nulul Sovietic adre- Decanul 
sată guvernelor occi
dentale la 9 decem
brie, 
vine 
luate 
astfel 
nit manevrelor puterilor occidentale.

Politicienii reacționari din Statele Unite 
și cei care ii urmează din Anglia șl Franța 
n-au îndrăznit să respingă fățiș propune
rile Uniunii Sovietice privind convocarea 
unei Conferințe a statelor europene, ci au 
încercat să amine această Conferință. Ei 
se grăbesc să ratifice acordurile agresive 
de la Londra și Paris pentru ca să poată 
căpăta posibilitatea de a discuta cu țările 
iubitoare de pace de pe așa-numite „po
ziții de forță". Dar se înșeală amarnic 
cercurile reacționare din occident gîndind 
astfel. Orbiți de planurile lor demente ei 
nu mai țin seama în calculele lor josnice 
de forța popoarelor iubitoare de pace. Mi
lioanele de oameni din țările lagărului 
democratic, își iubesc viața lor nouă, cu
ceririle obținute Cu prețul a nenumărate 
jertfe. Și pentru a apăra toate acestea, 
pentru a scăpa de distrugeți deopotrivă 
Palatul Științei din Varșovia ca și Hra- 
dul din Praga sau Dimitrpvgradul, — 
oraș răsărit de curînd pe harta Bulgariei, 
popoarele țărilor din lagărul păcii și de
mocrației Iși afirmă răspicat hotărîrea ‘ 
a lovi năpraznlc în orica încercare 
agresiune.

Dar, pentru a potoli pe agresori 
poți sta cu mîinile la piept așteptînd 
naziștii să se înarmeze pînă în dinți

Această notă
să reafirme importantele hotărîri 
la Conferința de la Moscova, di nd 
și pe această cala răspunsul cuve-

ing. Emil Ălâzâroae «tocurile de ațme
’ ... să creasca nestăviliteFacultății de Hidroameliorații to apus. Este nese_ 

din Galați sar, așa cum se arată
_ în Declarația Confe

rinței de la Moscova, 
ca popoarele iubitoare de pace să ia mă
surile necesare de securitate împotriva 
pericolului ce se va ivi în cazul ratificării 
acordurilor agresive de la Londra și Paris. 

Drumul spre tratative este deschis; ră- 
mîne, numai ca puterile occidentale să fo
losească această posibilitate, statele demo
cratice fiind gata, pe calea tratativelor și 
pe picior de egalitate să discute chestiu
nile litigioase. Tratativele nu sînt posibile 
da pe poziția faptului împlinit — așa cum 
doresc puterile occidentale — dat fiind că 
ar face fără obiect viitoarea conferință, 
/.cast lucru este valabil și pentru pro
blema austriacă a cărei rezolvare a fost 
împiedicată pînă acum de politica obstruc
ționistă a puterilor apusene. Nota sovie
tică din 9 decembrie arată că prin ratifi
carea tratativelor de la Londra și Paris 
care legalizează remilitarizarea Germaniei 
occidentale, se creează obstacole șl în re
zolvarea problemei austriace.

Ca om de știință, a cărui specialitate 
este pusă în slujba îmbunătățirii traiului 
populației, eu doresc pacea. Dar dacă 
cineva ar cuteza să atenteze la viața noas
tră, să tulbure construcția noastră, eu sînt 
hotărît ca și alți intelectuali -din țara mea 
să răspund oricînd chemării de a-mi apăra 
patria împotriva urzitorilor imperialiști la 
un nou măcel mondial.

de 
de
nu 
ca

înfrățiți ne vom
In regiunea Suceava continuă să aibă 

loc mitinguri și adunări însuflețite în care 
oemenii muncii romini, ucraineni, ruși, 
germani, își exprimă aprobarea deplină 
față de Declarația guvernelor Statelor eu
ropene participante la Conferința de la 
Moscova.

La mitingul de la uzinele textile „Mol
dova" din Botoșani, inginerul Iancu Aro- 
novicl a vorbit despre însemnătatea Con
ferinței de la Moscova, arătînd că poporul 
nostru muncitor ca și toate popoarele din 
lagărul socialismului, va ști să lupte pen
tru a-și apăra cuceririle democratice, pen
tru a apăra pacea.

A luat apoi cuvîntul filatoarea frun
tașă în întrecerea socialistă Maria Plu- 
garu, care a spus printre altele: „Sîntem 
hotăriți să muncim cu eforturi sporite 
pentru continua întărire și înflorire a pa
triei noastre dragi, să luptăm pentru în
frângerea uneltirilor cercurilor guver
nante ale țărilor din apus care urmăresc 
reînvierea militarismului german".

Cu vii aclamații, participanții la miting

apăra cuceririle
au adoptat o moțiune de sprijinire a De
clarației Conferinței de la Moscova.

La mitingul care a avut loc la fabrica 
de cherestea din Stulpicani, raionul Gura 
Humorului, gateristul Nicolae Iftimie a 
spus: „Poporul nostru muncitor va ști să 
dea o ripostă nimicitoare acelora care vor 
încerca să lovească in cuceririle sale de
mocratice, în munca sa pașnică și con
structivă".

Mitinguri și adunări în care oamenii 
muncii și-au manifestat aprobarea față de 
Declarația de la Moscova au avut loc șl 
în întreprinderea metalurgică „21 De
cembrie" din Rădăuți, combinatul fores
tier „A 5-a aniversare a R.P.R." din Făl
ticeni, I.F.E.T. Frasin, combinatul Prodali- 
ment din Burdujeni, în comunele Izvoa
rele Sucevei, Frumosu, Moldova Sulița, 
raionul Cîmpulung, la gospodăria colec
tivă „Maxim Gorki" din satul Sulița, ra
ionul Botoșani, precum și în alte între
prinderi, instituții, școli și sate din re
giunea Suceava.

Salut fierbinte gazetei „Veac nou“

„Veac nou" organ al Consiliului General A.R.L.U.S. împlinește astăzi zece 
ani de rodnică activitate.

In anii de la apariție, „Veac nou" a popularizat cu înflăcărare marile reali
zări ale glorioșilor constructori ai comunismului, a oglindit politica consecventă 
de apărare a păcii dusă de Statul Sovietic.

Iubit de cititori, așteptat cu nerăbdare de masele de oameni al muncii din 
țara noastră, „Veac nou" a militat pentru cimentarea mereu mai. puternică a 
prieteniei poporului nostru cu marele popor sovietic, a înfățișat sugestiv aju
torul multilateral acordat țării noastre de marea Uniune Sovietică.

Oamenii muncii de cele mai diverse ocupații din patria noastră, muncitori, 
țărani muncitori, intelectuali, cunosc mai bine cu ajutorul săptămînalului „Veac 
nou" metodele înaintate de muncă ale constructorilor comunismului, tezaurul 
experienței sovietice multilaterale.

Gazeta a contribuit intr-o măsură însemnată la răspîndirea în masele largi 
populare a științei, tehnicii culturii și artei sovietice, cele mai înaintate din lume.

In paginile gazetei „Veac nou" cititorii au găsit o 
vieții luminoase a oamenilor sovietici.

Tinerii cititori ai gazetei au avut posibilitatea de a
și realizările tineretului sovietic.

Gazeta „Veac nou" a luptat hotărît pentru continua 
organizațiilor A.R.L.U.S.

Cu prilejul împlinirii a zece ani de la apariție, colectivul redacțional al zia
rului „Scinteia tineretului" trimite redacției gazetei „Veac nou" 
binte, urindu-i noi succese în activitatea nobilă ce 
realizărilor constructorilor comunismului, 
turllor de prietenie dintre tara 
toarea păcii în întreaga lume.

imagine cuprinzătoare a

cunoaște mai bine viața

îmbunătățire a muncii

noastră Și
pentru 
Patria

un salut fier 
o depune pentru popularizarea 
dezvoltarea continuă a legă- 

SodalismulvA victorios, apără-

*

Vineri după amiază, la Casa 
niei Romîno-Sovietice A R.L.U.S. 
pitală. a avut loc o adunare prilejuită de 
împlinirea a 10 ani de la apariția gaze
tei „Veac nou".

Au fost prezenți numeroși cititori ai 
gazete: din Capitală — muncitori, oameni 
ai științei și artei, ziariști, activiști ai 
A.R.L U.S. ului, studențl.

A fost de asemenea de 
nov, reprezentantul 
V.O.K.S.-ului in HP.R.

Cuvîntul de deschidere _ __ _______
dr. Iosif Bogdan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

Priete- 
din Ca

față E. N. Tiho- 
permanent al

a fost rostit de

*
In numele Consiliului General A.R.L.U.S., 

acad. prof. Șt. Milcu a adus un călduros 
salut gazetei ..Veac nou“. cu prilejul a 
10 ani de rodnică activitate.

A luat apoi cuvîntul tov. Victor Rusu, 
redactor șef al gazetei ..Veac nou", care 
a vorbit despre activitatea gazetei în cei 
10 ani de existență.

(Agerpre»)
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Nota guvernului sovietic 
adresată guvernelor Franfei, Angliei și S. U.

’ MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite:

După cum s-a mai anunțat in presă, la 
29 noiembrie a.c. guvernele Franței, An
gliei și S.U.A. au adresat guvernului so

vietic, prin intermediul ambasadorilor lor 
la Moscova, note de răspuns la notele gu
vernului sovietic din 23 octombrie șl 13 
noiembrie a.c.

Textul notei guvernului Franței a fost

Cea de a 10-a aniversare a Tratatului de alianță 
și asistență mutuală dintre U. R. S. S. și Franța
Adunarea reprezentanților vieții publice din Moscova

★
■ „Guvernul sovietic confirmă primirea notei din 29 noiembrie 
a guvernului Franței, care este răspunsul la notele guvernului 
sovietic din 23 octombrie și 13 noiembrie a. c.

Guvernul sovietic ia act cu regret de faptul că guvernul Fran
ței nu a considerat posibil să ia parte la conferință împreună 

■cu celelalte state europene, pentru examinarea problemei secu
rității colective în Europa.

Guvernul francez, după cum reiese din nota sa, nu a acceptat 
nici propunerea guvernului U.RS.S. cu privire la convocarea 
unei conferința a miniștrilor Afacerilor Externe ai Franței, 
S.U.A., Angliei și Uniunii Sovietice pentru examinarea pro
blemei restabilirii unității Germaniei și ținerii unor alegeri li
bere în întreaga Germanie, precum și a convocării unei con
ferința pe întreaga Europă în scopul creării unui sistem de 
securitate colectivă în Europa.

Guvernul Franței nu numai că a refuzat să participe la 
conferința pe întreaga Europă și să examineze propunerile 
prezentate dc guvernul sovietic cu privire la securitatea colec
tivă în Europa, dar nici nu a prezentat din partea sa vreo 
propunere pentru asigurarea securității colective în Europa. 
Se știe ds asemenea că guvernul Franței, împreună cu cei
lalți participant! la blocul nord-atlantic, a acționat in așa 
fel îneît să împiedice participarea Ia această conferință a altor 
6tate europene.

Astfel, guvernul Franței a adoptat o poziție care dovedește 
că el nu năzuiește să realizeze o înțelegere cu celelalte state 
europene cu privire la întărirea păcii în Europa și că împie
dică crearea unul sistem eficace de securitate europeană.

In locul creării unui sistem eficace de securitate colectivă ta 
Europa, guvernul Franței se străduiește prin toate mijloacele 
să obțină ratificarea acordurilor da la Paris cu privire la ressu- 
litarizarea Germaniei occidentale și la atragerea ei în blocul 
nord-atlantic agresiv și în alte grupări militare ale unor s afe 
occidentale, îndreptate împotriva statelor iubitoare de pace din 
Eurona. O asemenea politică duce la transformarea Germaniei 
occidentale Intr-un stat militarist cu toate corse:r.tele primej
dioase decurgînd din aceasta, fără a ma; vorbi despre faptul că 
remilitarizarea Germaniei occidentale va face cu neputință uni
ficarea ei într-un singur stat cu Rapublica Democrată Ger
mană iubitoare de pace.

Atît în Uniunea Sovietică cit și în Franța si în aîte state eu
ropene, refacerea militarismului în Germania occidentală nu 
■poate să nu provoace temeri serioase pentru destinele păcii în 
Europa. Guvernul Franței nu poate să nu știe de asemenea că 
așa-zisclo îngrădiri" ale militarismului german al garanțiile 
pe hîrtie despre care este vorba în acordurile de la Paris, nu 
se bucură din motive lesne de înțeles de încrederea popoarelor 
din Eurcpa.

Rafacerea militarismului în Germania occidentală si crearea 
armatei vest-germane prevăzute în acordurile de la Par s sini 
incompatibile cu planul de reducere generală a annimwifrlr, 
care este examinat în prezent în Organizația Națiunilor Unite. 
Ratificarea acordurilor de la Paris va duce la intensificarea 
cursei înarmărilor și va crea noi obstacole in calea realiatrti 
unui acord cu privire la reducerea armamentelor.

Guvernul U.R.S.S. consideră necesar să declare din nou c* 
o asemenea poziție a guvernului Franței, care contribuie la res
tabilirea militarismului german, se află in contxadicț-e fla
grantă cu tratatul franco-sovietic din 1844 menit să împiedica 

' o nouă agresiune germană și subminează în însăși baza ei im
portanța acestui tratat. Or, acest tratat nu are pentru Franța 
și securitatea ei o importanță mai mică decit pentru Uniunea 
Sovietică.

Această poziție a guvernului francez este de asemenea incom
patibilă cu alte acorduri internațional^ la care a aderat Franța, 
ca de exemplu acordul de la Potsdam îndreptat spre restabi
lirea unității Germaniei pe baze pașnice și democratice și care 
exclude posibilitatea remilitarizârii unei părți sau alteia a 

" Germaniei.
Guvernul sovietic este de acord că pentru reușita unei con-

★

A.
publicat la 2 decembrie în presa sovie
tică.

La. 9 decembrie, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a adresat ambasade
lor Franței, Angliei și S.U.A. la Moscova 
nota de răspuns a guvernului sovietic.

★
ferințe în problemele europene de actualitate, inclusiv proble
ma germană, este necesar să se contribuie la crearea unor con
diții corespunzătoare, favorabile realizării unei înțelegeri între 
statele interesate. Conferința țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității in Europa care a avut loc la Moscova intre 
29 noiembrie și 2 decombrie, dovedește că din partea Uniunii 
Sovietice și a celorlalte state participante la această conferință 
există năzuința spre realizarea unei asemenea înțelegeri in in
teresul întăririi păcif in Europa. Pe de altă parte, refuzul gu
vernului Franței de a participa atît la o conferință pe întreaga 
Europă, cit și la o conferință a celor patru puteri in problema 
germană, nu dovedește citași de puțin că și el ar nutri aseme
nea năzuințe. Încercările de a prezenta lucrurile ca și cum 
ratificarea acordurilor de la Paris nu ar împiedica reglemen
tarea problemei germane pe calea tratativelor între puterilo 
interesate, nu numai că nu corespunde situației reale, Ci, dim
potrivă nu pot decit să inducă în eroare opinia publică. Acestea 
sint subterfugii folosite astăzi în Franța și în alte țări pentru ■ 
a adozmi vigilenta popoarelor.

De fapt insă, ratificarea acordurilor de la Paris care prevăd 
transformarea Germaniei occidentale într-un stat militarist și | 
atragerea ei ia grupări militare îndreptate împotriva altor state 
europene, va fac* lipsite de obiect tratative intre cele patru 
puteri in vederea unificării Germanie: și va excl-jde posibili
tatea realiză-î-i unui acord in această problemă. Ratificarea î 
acordurilor de la Paris este necesară acelora care tind nu spre ! 
micșorarea încordării în relațiile internaționale, ci, dimpotrivă i 
— spre continua sporire a acestei încordări.

în situația creată, cînd s-a ivit primejdia directă a reîn- | 
vieri* miLtariamu'-u: în Germania occidentală, slăbirea vigilen- ! 
țe-. popoarelor in fața primejdiei unui nou război în Europa i 
este cu totul nac-r.-sîh li. Ca ră^runs la Înfăptuirea remilitari- 
zlri Germaniei oc-Mentale și la noua accentuare a agresivității 
pafiHcfi Franței și a statelor legate de ea in blocul nord-atlan- I 
tic. Uniunea Smneiicâ și celelalte țări iubitoare de pace vor 
lua toate măsur-.le necesare pentru întărirea înarmării lor și I 
pentru asigurarea securității lor. Uniunea Sovietică și celelalte 
țări iubitoare de pace . ini silite să întreprindă imediat toi ce 
este necesar pentru a opune forței armate crescinde a statelor I 
agresive, care amenință menținerea păcii, o forță nu mai puțin 
puternică, precum Ș- pregătirea lor pentru apărarea și pentru j 
salvgardarea Planurile agresive ale Franței și celorlalte ■
stare ale bloculu. ncrd-ariantic imp.ng spre o intensificare cres
cândă a curse. Pr.n aceasta, ele iș: asumă întreaga ■
îăspcmdere penmu r-crsetnrele actualei lor politici care este 
.ncompat.C—ă cu -Oterestle pâri; si duce la agravarea conside
rabilă a pnm*;d-î. ncu război ia Europa.

Pot-. a Un.m : Sovietice m legătură cu semnarea acordurilor 
de la Paris șt ca Mtaaga creol* la gemăt in Europa este ex- 
primaiă in Drelxmua cra-ri a guvernelor U.RS.S., Republicii 
Populare Poâooe. RepcbLcu Cebcslrvace. Republicii Democrate 
Garman* ErptrâLri. Populare Ungare, Republicii Populare 
Emiri*. Rrpucl-c. Popu-are Bulgaria și Republicii Pcpulare 
Albania, șdupriată la I decembrie la Conferința de la Moscova . 
a țârilor ecrcpen* pentru asugurerea păcii și securității in Eu- 
rops Dcpă cum s* șt-e. guvernul Republic:: Populare Chineze, 
care a partăcTat la lx-'ăriue Ocnfemtei da 1? Moscova, a de 
c arat că esre ca total de arerd eu Declarația Conferinței de la 
Itasccva F • spri. nă pe drp n.

Guveraul s—..rijc trm.re gwvenaial Franței, împreună cu 
actuala ooU. ■=;_ fXanațssf atn^onate.

în ceea ce pr.vesu* pooc'.ema austnacă. poziția Uniunii Sovie
tice in această problemă este ex?, mil în propunerile făcute 
la conferința de la Berlm a relee patru puteri și ulterior in 
notele rerpcctrre ale girremulu: ser etic. Se înțelege de la 
sine ci ratificarea arrrdurlre d» la Para n-ar putea contri
bui la reaLzarea mrelejrr- atir de mult dorite în problema 
austriacă între statele ■desenate șt Aariris.

Guvemul soveuc a adresat note sunilars și guvernelor 
Angfiri șt S.U-A-*.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite : Poporul sovietic a sărbă
torit cea de a 10-a aniversare a Tra
tatului de alianță și asistență mutuală 
dintre Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Franceză.

La 10 decembrie a avut loc o adunare 
a reprezentanților vieții publice din Mos
cova, consacrată acestei date memora
bile. Adunarea a fost organizată de Co
mitetul Sovietic pentru apărarea păc’i, 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, Asociația Unională 
pentru relațiile culturale cu străinătatea, 
Academia de Științe a U.R.S.S., Uniunea 
Scriitorilor sovietici, Comitetul Antifas
cist al femeilor sovietice, și Comitetul 
Antifascist al tineretului, sovietic.

La adunare au participat peste 2.000 
persoane — fruntași din industrie și a- 
gricultură, oameni de știință, scriitori, 
studenți, maeștri ai artelor. Ei s-au adu
nat aici pentru a sărbători această im
portantă dată in istoria celor două po
poare, pentru a transmite cuvinte de sa
lut și prietenie poporului Franței, tutu
ror patrioților francezi care luptă 
pentru Independența națională și secu
ritatea patriei lor.

Asistența a salutat cu aplauze furtu
noase, prelungite, apariția In prezidiu a 
conducătorilor Partidului Comunist și Gu

vernului Sovietic : N. A. Bulganin, G. M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, 
N. S. Hrușciov, N. M. Șvernik.

La adunare au fost de față domnul 
Louis Joxe, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Franceze în 
U.R.S.S. ; personalul ambasadei franceze ; 
șefi și membri ai reprezentanțelor diplo
matice acreditați la Moscova; scriitorii 
francezi Louis Aragon și Elsa Triolet ; re
prezentanți ai presei sovietice și străine.

Adunarea reprezentanților vieții publice 
sovietice a fost deschisă de N. M. Șvernik, 
președintele Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică.

Se dă cuvîntul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., A. M. Puzanov, 
care prezintă raportul „Cea de a 10-a 
aniversare a Tratatului de alianță și asis
tență mutuală dintre Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Republica Fran
ceză".

In cadrul adunării au rostit cuvîntări 
academicianul V. V. Vinogradov, D. P. 
Smirnova, muncitoare la combinatul de 
țesături de bumbac „Triohgornaia Manu- 
faktura", scriitorul I. G. Ehrenburg, scrii
toarea I. A. Karavaeva.

La adunare a luat de asemenea cuvîn
tul V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și Ministru al Afa
cerilor Externe al U.R1S.S.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

In Comitetul Politic

La nota guvernului sovietic este anexat 
textul Declarației guvernelor U.R.S.S . 
Republicii Populare Polone, Republicii 
Cehoslovace, Republicii Democrate Ger-

* « •
mane. Begobririi Populare Ungare. Bepre 
blici: Populare Rora’ne. RepcbSc-. Pepc- 
lare Bulgaria și RspaxbLcu Pop-Lar* Al
bania, adeptată la Cmfremța de la Mcs-

erra * țtruer eureper* pentru as'gurarea 
păr i g șeear-.tățu in Eurepa, la 2 dreem- 
bri, 1=4.

CE CRED EI DESPRE NOUL WEHRMACHT

NEW YORK 10 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 8 decembrie, Comitetul Po
litic a terminat examinarea problemei co
reene. Ultimul a luat cuvîntul în cadrul 
discuției generale reprezentantul U.R.S.S., 
L A. Malik, care, bazindu-se pe fapte con
crete, a arătat că reprezentanții S.U.A. și 
Angliei, precum și alți câțiva delegați care 
se pronunță împotriva reluării tratative
lor cu privire la rezolvarea pașnică a 
problemei coreene, denaturează poziția 
U.R.S.S., R. P. Chineze și R. P. D. Coreene 
la conferința de la Geneva.

L A. Malik a precizat încă odată pozi
ția Uniunii Sovietice în problema unifi
cării pașnice a Coreei și a ținerii unor ale
geri libere pe întregul teritoriu al Coreei 
sub o supraveghere internațională eficace.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a sub
liniat încăodată că problema coreeană 
poate fi reglementată numai prin trata
tive cu participarea largă a țărilor inte
resate pe picior de egalitate, fără nici un 
fel de condiții prealabile.

Cînd Comitetul a trecut la discutarea 
rezoluțiilor propuse, reprezentantul Uni
uni; Sovietice a declarat că delegația so
vietic* nu insistă să fie pus la vot proiec
tul ei care recomandă convocarea în viito
rul apropiat a unei conferințe cu partici
parea țărUor interesate pentru continuarea 
tratativelor in problema coreeană. L A. 
Malik a spus că Uniunea Sovietică va spri
jini rezoluția indie: la care delegația so
vietică a prepus un ameadam’eit. Acest 
amendamen: prevede scoaterea din proiec
tul de rezoluție indian a acelui punct în 
care se propune să se ia notă de raportul 
vădit tendențios și necbiectiv al „celor 15“

asupra conferinței de la Geneva, care pre
zenta în mod unilateral pozițiile partici- 
panților la conferință în problema co
reeană.

La insistența țărilor care au luat parte 
la intervenția din Coreea șl cu toate 
obiecțiunile reprezentanților U.R.S.S., In
diei și ale unei serii de alți delegați, Co
mitetul a hotărît să pună mai întâi la vot 
nu rezoluția indiană, care a fost prezen
tată anterior, ci rezoluția „celor 15".

Cînd această rezoluție a fost pusă la 
vot, punctele în cere se vorbește despre 
principiile O.N.U. și în care se arată că 
acordul de armistițiu clin Coreea trebuie 
să rămînă in vigoare pînă la realizarea 
unui acord definitiv, exprimîndu-se de 
asemenea speranța că în curînd va deveni 
posibil să se înregistreze un progres pe 
calea unificării Coreei prin mijloace paș
nice, au fost adoptate în unanimitate. 
Punctul care aprobă raportul unilateral al 
„celor 15“ asupra conferinței de la Ge
neva a fost adoptat cu 46 de voturi contra 
cinci (U.R.S.S., R.S.S. Ucraineană, R.S.S. 
Eielorusă, Polonia și Cehoslovacia) și opt 
abțineri (India, Indonezia, Iugoslavia, Bir- 
mania, Afganistan, Siria, Arabia Saudită 
și Yemen). In ansamblu, rezoluția a fost 
adoptată cu 59 voturi. Delegațiile U.R.S.S., 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, Polo
niei și Cehoslovaciei au votat împotriva 
rezoluției, iar delegațiile Indiei, Birmaniei, 
Arabie: Saudîte și Siriei s-au abținut de 
la vot.

Cel de aî doilea prelect de rezoluție pre
zentat de delegația sovietică, care prevede 
des£:n*area așa-r jei Comisii O.N.U. pen
tru unificarea si refacerea Coreei, a fost 
respins cu majoritate de voturi.

VZILHELM E.
Muncitor

— Să devin soldat ? Dacă 
mi se va da armă o voi lua, 
dar direcția în care voi trage 
o voi chibzui singur. Nici p'nă 
acum nu-mi pot reface ceea 
ce am pierdut în timpul bom
bardamentelor. Iar ceea ce 
am strâns cu atîta trudă, tre
buie să se prefacă din nou în 
ruine ? Adcif a pierdut to
tul, până la ultimul nasture 
de la pantaloni. Cancelarului 
federal — dacă va urma ace
lași joc — nu-j va mai rămî- 
ne nici atît.

SUZANNA K.
Comerciantă

Priviți rubrica economică a 
vreunui ziar. Industria grea 
începe din nou să-și sporeas
că cîștigurile ! Și ce va fi 
mai departe ? Creșterea cos
tului minimului de existență 
și a impozitelor. Poporul va 
trebui să plătească toate aces
tea. Și nu numai cu bani, ci 
și cu viața bărbaților și fiilor 
noștri.

Pretutindeni lucrează a- 
cum „serviciul de recrutări al 
Iul Blank". El desfășor! o 
largă campani-j in paginile 
presei, organizează „Iniili’ri • 
șl „discuții" cu Hn-retu’. Sar
cina lui este de a pregăt’ pe 
t'nerii germani pentru relei 
de mercenari american!, de a 
le inspira ideea că noul Wehr
macht se creează chipurile nu 
pentru război și r.u va avea 
nim c comun cu armata hitle- 
rlstă.

Cu toate acestea puțini sint 
acela care cred in născocirile 
fățarnice cu privire la „wekr- 
machtui democratic". Tinere
tul german știe de urde suflă 
vîntul. El nu poate fi înșelat 
cu o falsă dragoste de pcce. 
Prea bine sint cunoscute pla
nurile criminale ale revanșar
zilor de la Bonn. Tineretul 
german iși ridică glasul îm
potriva politicii de rem’llta- 
rizare a Germaniei occiden
tale, Împotriva agresivei ,.U- 
niuni a Europei Occidentale" 
și a Pactului Atlantic, împo
triva renașterii wehrmaci’mlol 
fascist. Tinerii patrioțl ger
mani resping acordurile mili
tare de la Paris, «e pronunță 
pentru reunirea patriei, pentru 
pace șl asigurarea securității 
in Europa. Această mișcare 
unește cele mai largi pături 
ale tineretului, tineri și tinere 
cu diferite concepții, membri

HERMAN ȘT. 
linotipist

— A fi soldat ? Pentru 
cine ? Poporul german nu a 
fost întrebat dacă are nevoie 
de soldați. Ce va ieși din 
asta ? Prăbușirea totală.

■I d fer3e2or «Țăriza"! de t 
tineret.

.-•<j»nl îx poate ș* •* 
ceară să trxeea ia tovarăș i 
noștri care trăim. M Gerca- 
Eia rărărilcae» ‘. .rexxIEizri- 
zarea dre* la război . ^rl 
ea vrea să fia șoldtțl tl 
wehrarseh'xlu''. — areria 
est* răsprasai pe care n că 
t Beretei d:a Ge-Bsre'x eeci- 
dretail zei iritărilor de cane 
d* tra din „rerv.clul lai 
Blank .

Areltași cariat* răsuaă de
seori in p’jțlai'e r arelor și 
revi*«»fcr de t «ret din Ger- 
rraniv occidentală. Chiar și in 
pag-uB? presei br-ghere pă
trunde acest gias. Astfe t MP- I 
t irtmalcl catolic de t neret 
„Michael" poblic'nd dcciarețJ t 
ele c titorilre -ăt » fost r-- 
volt să dea deelaraf'i de acest 
tel, de pildă: - Eo ssnt impe- 
trlva servic clui militar. — a 
declarat tînărcl v 'nzălor Arno 
Topowre. — deoarece coeri- 
der că crearea zrm’tei duce la 
război".

Foarte caracteristice pentru 
atmosfera ce domnește in rin- 
darile tineretuhif din Germa
nia occidentală sint răspunsu
rile prim’te de corespondentul 
revistei de tineret a sindica
telor din Germania occiden
tală, ,-Aufwertz", pe care le 
publicăm astăzi Împreună cu 
fotografiile autorilor lor.

KERMAN R. 
practicant

— Mă întrebați dacă vreau 
să devin soldat ? Numai a- 
tunci cînd vom fi un popor 
unit și liber...

ULRICH N, 
student

— Lăsați-mă cu întrebările 
voastre despre serviciul mili
tar. Priviți ruinele ultimului 
război care se văd pretutin
deni. Oare aceasta este pu
țin ? Cunoașteți zicala : cine 
și-a fript degetele, fuge de 
foc. Iar noi ne-am fript de
getele temeinic. Dacă politi
cienii care ne dăruiesc wehr- 
machtul și-ar îmbrăca ei în
șiși pantalonii soldățești a- 
tunci i-aș primi și eu cu plă
cere I

MICHAELA K. 
profesoară de muzică

— Eu sint principial îm
potriva reînarmării deoare
ce aceasta duce la război. 
Adenauer nu trebuia să sem
neze tratatele fără aprobarea 
poporului. Lui 1 se adresează 
cuvintele „Cine ridică sabia, 
de sabie va muri".

împotriva acțiunilor agresive și a atacurilor piraterești
NEW YORK 10 (Agerpres). — TASS 

transmite : în ședința din 9 decembrie a 
Comitetului Politic Special, delegația 
Uniunii Sovietice a prezentat spre exa
minare Comitetului, care discută proble
ma „Cu privire la acțiunile agresive îm
potriva R. P. Chineze și la răspunderea 
ce revine forțelor maritime militare ale 
S.U-A pentru aceste acțiuni", următorul 
proiact de rezoluție:

.^âduncrea Generală, luind notă de fap
tul ci in ultima vreme, ca urmare a în
cetării războiului din Coreea și a resta
bilirii perii in Indochina s-cu creat con
diții favorabile pentru reglementarea ce
lorlalte probleme nereco'.vate și pentru 
slăbirea continuă a încordării internațio
nale ; constctind cu îngrijorare că in zena 
insulei Taivan și a mărilor Chinei se sem
nalează acțiuni agresive din partea unor 
forțe armate controlate de Statele Unite,

acțiuni cere se manifestă prin atacuri ar
mate neprovocate asupra orașelor și re
giunilor de coastă ale Chinei transformînd 
această zonă intr-un r.ou focar ds război 
și reprezintă o primejdie gravă pentru 
pace; stabilind de asemenea că forțele 
armate care iși au baza în zona sus-men- 
ționaid sărirșesc atacuri piraterești în 
largul -nării asupra vaselor comerciale ale 
diferitelor țări, capturează aceste vase și 
fclrsete violența față de membrii echipa
jelor lor, condamnă aceste acțiuni agre
sive care primejduiesc pacea și securita
tea in Extremul Orient și recomandă gu- 
rern::Iui Statelor Unite, care poartă răs
punderea pentru situația creată in această 
zonă, sa ia măsurile necesare pentru în
cetarea acțiunilor agresive sus-mentiona- 
te, precum și a atacurilor piraterești im- 
potrioa vaselor comerciale ale diferitelor 
țâri".

încercări nedibace de a apăra pe spionii americani
NEW YORK 10 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 8 decembrie a avut loc o 
ședință plenară a Adunării Generale a 
O.N.U., în cadrul căreia a fost examinată 
recomandarea Comitetului General da a 
se include pe ordinea de zi a sesiunii o 
nouă problemă propusă de Statele Unite : 
„Plingere împotriva arestării și deținerii 
în închisoare a personalului militar al 
Națiunilor Unite, prin încălcarea acordului 
de armistițiu din Coreea".

La discutarea recomandării Comitetului 
Ganeral, primul a luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A., Lodge.

Ca și în Comitetul General, Lodge a în
cercat, în pofida faptelor, să prezinte ches
tiunea spionilor americani prinși asupra 
faptului în R. P. Chineză, și condamnați 
în conformitate cu codul penal al R. P. 
Chineze, ca și ctim aceste persoane nu s-ar 
fi îndeletnicit cu spionajul și ar fi fost 
doar „militari din trupele O.N.U.", iar 
arestarea lor ar constitui o încălcare a 
acordului de armistițiu din Coreea. Re
prezentantul U.R.S.S., I. A. Malik ,a de
clarat că delegația Uniunii Sovietice 
obiectează împotriva aducerii problemei 
spionilor americani în discuția Adunării 
Generale, pornind de la faptul că această 
problemă n-are nimic comun cu țelurile 
și sarcinile Națiunilor Unite.

Datele, dovezile și faptele stabilite pe 
bază de documente, a continuat Malik, 
confirmă întru totul că toți cei 13 spioni 
americani s-au făcut vinovați de a fi în
călcat în mod ilegal frontierele Chinei, de 
a fi venit în China pe bordul unor avioane 
americane cu scopuri criminale. S-a con
firmat că misiunea lor era de a organiza 
spionajul, de a strecura ager.ți, de a men
ține legătura cu ei, de a evacua pe căi 
ilegale agenți ai serviciului de spionaj 
american de pe teritoriul Chinei și de a 
pregăti rămășițele bandelor ciankaișiste în 
vederea unei răscoale armate

Este de asemenea în afara oricărei în
doieli că prin aducerea problemei spioni
lor americani în fața Organizației Națiu
nilor Unite se urmărește să se stîrnească 
zarvă în jurul acestei chestiuni, să se por
nească o campanie de calomnii și născo
ciri împotriva Republicii Populare Chi
neze și, în acest fel, să se abată atenția

de la acțiunile agresive care au fost co
mise ș: se comit in prezent în Extremul 
Orient împotriva Republicii Populare 
Chir-eze.

In lumina tuturor faptelor și împrejură
ri. :r expuse mai sus, delegația Uniunii So
vietice a votat în Comitetul General îm
potriva includerii pe ordinea de zi a se- 
siunii actuale a Adunării Generale a pro
blemei privind pe spionii americani con
damnați in China. Din aceleași motive ea 
obiectează împotriva includerii acestei 
probleme pe ordinea de zi și va vota îm
potriva aprobării recomandării Comitetu
lui General.

Cu majoritate de voturi, Adunarea Ge
nerală a aprobat recomandarea Comitetu
lui General cu privire la includerea plîn- 
gerii americane pe ordinea de zi a sesiu
nii. împotriva acestei hotărîri au votat de
legațiile U.R.S.S., R.S.S. Ucrainene, R.S.S. 
Bieloruse, Poloniei și Cehoslovaciei. De
legațiile Indiei, Indoneziei, Birmaniei și 
Siriei s-au abținut de la vot. A fost de 
asemenea aprobată recomandarea Comite
tului General de a se începe -discutarea 
acestei probleme direct la ședințele ple
nare, fără a aștepta să treacă cele șapte 
zile de la includerea ei pe ordinea de zi, 
după cum prevăd normele de procedură 
ale Adunării Generale. Delegațiile 
U.R.S.S., R.S.S. Ucrainene. R.S.S. Bielo
ruse, Poloniei și Cehoslovaciei au votat 
împotriva acestei recomandări. Opt dele
gații (Afganistan, Birmania, Egipt, India, 
Indonezia, Arabia Saudită, Siria și Iugo
slavia) s-au abținut de la vot.

Apoi a început discuția generală, la care 
au participat reprezentanții S.U.A., Co
lumbiei și Suediei. Delegatul S.U.A. a re
petat pentru a treia oară argumentele 
sale lipsite de temei, pe care Ie-a mai dez
voltat în Comitetul General și în primul 
discurs din Adunarea Generală.

După terminarea ședinței plenare, s-a 
anunțat corespondenților de la O.N.U. că 
delegația S.U.A. retrage harta parcursului 
avionului doborît, difuzată de ea și roagă 
a nu se referi la aceasta și că în ziua ur
mătoare această hartă va fi înlocuită cu 
alta (probabil, după părerea delegației 
americane, una mai „verosimilă").

..................    t
Să înceteze teroarea : 
împotriva patrioților 

iranieni!
Citesc și urmăresc cu interes știrile 

care oglindesc evenimentele interna- ; 
ționale. M-au zguduit profund știrile 
care vorbesc despre actele de teroare, 
inumane, pe care banda Șah-Zahed', 
vindută imperialiștilor americani, le 
săvârșește în Iran,

Ceea ce se petrece în Iran m-a con
vins odată mai mult că acolo unde se 
amestecă și comandă diplomația S.V.A.. 
unde hrăpăreții monopoliști amencani 
iși înfig colții — nu poate exista li
bertate și că oricine se ridică la luptă 
pentru independența țării este ame- 
nințat să fie răpus în mod barbar, Ne 
aducem aminte cu toții de evernmen- \ 
tele petrecute in Guatemala, de inter- ) 
venția brutală a imperialiștilor ameri
cani în treburile interne ale acestei 
țări care a dus la răsturnarea guver
nului Arbenz. După cum se știe le. i 
cîrma Gv.atemalei se află în prezent 
omul VIall-Street-ului, Cast'.llo Armas 
care a dezlănțuit o cruntă teroare îm
potriva elementelor democratice.

In Iran, cînd au văzut că guvernul > 
Mosaddîc a inițiat o serie de reforme “ 
care loveau în interesele trusturilor 
americane și engleze, imperialiștii stră
ini au început să uneltească. Rezulta- ’ 
tul ne este cunoscut. Guvernul Mosad- 1 
dîc a fost răsturnat și înlocuit cu altul ’ 
condus de Zahed.i. Acest trădător și 
banda lui a pus țara la mezat compa- J 
niilor petrolifere anglo-americane. Tot
odată se pregătește participarea Iranu- ; 
lui la combinațiile o.gresive puse la 
cale de S.U.A. în Orientul Mijlociu.

Zahedi se dovedește a fi un execu
tant docil al ordinelor imperialiștilor 
străini. Din prima zi de guvernare, 
pentru a înăbuși glasul maselor, el a 
dezlănțuit o adevărată campanie tero
ristă împotriva patrioților iranieni. 
Banda ticăloasă a lui Zahedi a schin
giuit și ucis fără nici v.n temei nume
roși oameni cinstiți care-și iubesc pa
tria, poporul. Au căzut eroic străpung 
de gloanțe, înfrv.ntlnd moartea cu stri
gătul „Trr.iască poporulcoloneii 
Mobaseri, Namim și Giamck. maiorul 
Vazirian. locotenentul Afra^.eh, ingine
rul Mo^teza Keivan și mulți elfii. Au 
fost întemnițați si supuși torturilor ti
nerii Afkari și Kalantari. — unul sef g’ 
dele'yaVei iraniene la cel de cl IV-lea 
Festival Mondi-l al Tineretului si Stu
denților de la București și celălalt sej 
al delegației iraniene la cel de al III- 
lea Congres Mondial al Tineretului.

Cu fruntea sus, cu credința fermă, 
de nezdruncinat că în cale din urmă 
cauza poporului iranian va învinoe, ti
nerii patrioți iravJeni au înfruntat și 
înfruntă plutr'ande de execuție.

Teroarea singeroasă dezlănțuită d? 
guvernul Zahedi nu va putea înăbuși 
lupta patrioților iranieni împotriva în
robirii țării imperialiștilor anglo-ame- 
ricani, pentru pa^e, libertate și inde
pendența națională.

Poporul iranian va răzbuna pe fiii 
1 lui credincioși. Asasinii nu vor scăpa 
! de pedeapsă !
1 împreună cu milioanele de oameni, 
[ de tineri iubito-i de pace din întreaga 
1 lume care înfierează fărădelegile gu- 

ternului iranian, eu cer cu toată hotă-
1 rirea •

Să fi® oprită m:na eMăibr !
Să încet®?/» teroarea sângeroasă îtn- 

potrlva patrlotllcr iranieni!
Corespondent

ERÎNZAN ARISTICA

Finala Campionatului R. P. R. 
ds șah

In aula Bibliotecii Centrale Univers’- 
tare s-a desfășurat vineri seara cea de a 
14-a rundă a finalei campionatului R.P.R. 
de șah.

In partida cu Bălanei, care avea ne
grele, Suta a comis o greșeală în jocul 
de mijloc, pierzînd calitatea și doi p'oni. 
In această situație el a continuat cu pu
ține mutări și la mutarea 26 s-a recu
noscut învins. După o luptă dîrză, în care 
acțiunile de atac s-au succedat de o parte 
și de alta, So os s-a salvat prin șah etern 
în partida cu I. Szabo, care la un moment 
dat cîștigase calitatea. Arbitrii au con
semnat un rezultat de remiză. Costea a 
obținut o nouă victorie, întrecîndu-1 pe 
Nacht care n-a putut să pareze un atee 
la rocadă șl a cedat la mutarea 33. Miti- 
telu a pierdut partida cu G. Alexandrescu, 
iar Rădulescu și Ghițescu au convenit la 
remiză.

Ciooîltea are calitatea și un pion 
în plus la întrerupere în partida cu Saj 
marian, iar partida Radovici-Seimeanu 
s-a întrerupt cu material egal. Troianeo-u 
stă mai bine la Halic într-un final da 
fumuri și pioni.

Comemorarea 
pictorului Barou Iscovescu 

și a poetului D. Tli. Neculuta
Academia Republicii Populare Romîne 

a comemorat vineri seara în cadrul unei 
ședințe pe pictorul revoluționar Earbu 
Iscovescu de la a cărui moarte se împli
nesc 100 de ani și pe poetul revoluționai- 
D. Th. Neculuță de la a cărui încetare 
din viată se împlinesc 50 de ani.

Despre viața și opera pictorului Barbu 
Iscovestu, a vorbit acad. P. Constanti- 
nescu-Iași. Apoi a luat cuvîntul poetul 
Mihu Dragomir care a vorbit despre viața 
poetului D. Th. Neculuță.

Conferințele au fost ascultate cu mult 
interes.

(Agerpres) 
—ffls-
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CINEMATOGR/XFE : Patria, I. C. Frimu: Cel trei 
mușchetari : Elena Pavel : Euava din largul mării : 
Miorița: Circul Slavia; Republica, București, în
frățirea între pepoare, Libertății: Chibritul suedez. 
Turnul fecioarei: Alex. Sania: Zilele mîniei; Maxim 
Gorki; Beethoven; VasKe Roaltă: Asaltul fortului din 
munți : Ga. Doja, Iile Pintilie: Locotenentul lui Ra- 
coczi; Lumina: Prieteni credincioși: Victoria: Ordi
nul Anna; Arta, Popular: Hamlet; M. Emlnescu: 
Răzbunarea: Tineretului: Circul; Alex. Popov, Mo
șilor: Farfan la Tulipe; 8 Martie: Slugă la doi 
stăpîni; Olga Bande: Școala curatului; Donca 
Simo: Cintec desore om; 23 August; Iulius Fuc»k, 
Vineri 13; Unirea: (ntr-un port tndenărtat: Con
stantin David : O noapte la Veneția ; Munca : 
Descoperire misterioasă ; Aurel Vlaicu, Rahova : 
Suflete zbuciumate; Flacăra : Profesorul Fabre ; 
N. Bălcescu: Scanderbeg; Cultural: Viata tn cita
delă: 8 Mai: Agentul nr. 13; Volga: Clochemerle; 
1 Mal: Fiica regimentului; T. Vladimirescu: Scri
soarea cifrată: Gh. Coșbuc: Reîntoarcerea victo
rioasă; Boleslaw Blerut: Examen de maturitate.
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