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Iubește»ți 
tinere muncitor
VLADIMIR MAIAKOVSKI, marele 

poet al revoluției socialiste, a 
scris :

«Md bucur 
că această munci

a mea, 
se revarsă-n munca 

republicii mele".
Aceste versuri găsesc un deosebit ră

sunet !n inimile tuturor celor ce muncesc, 
deoarece ele exprimă un mare adevăr: 
pentru construirea socialismului, nu 
există muncă fără importantă. Toate pro
fesiile se împletesc armonios, se întregesc 
una pe alta în marele fluviu al muncii 
pentru înflorirea patriei.

După cum se știe, în momentul de 
•lată odată cu dezvoltarea industriei 
grele și cu creșterea rapidă a industriei 
producătoare de bunuri de larg consum, 
dezvoltarea agriculturii are o importantă 
hotărîtoare pentru dezvoltarea întregii e- 
conomii naționale și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Sarcini deosebit de însemnate stau 
în fața tuturor ramurilor agricul
turii ; toate trebuie să-și sporească pro
ducția în scurt timp și în proporții însem
nate. Aceasta înseamnă că și multiplele 
profesii din agricultură capătă o impor
tantă deosebită, că cei care le exercită tre
buie să-și cunoască amănunțit meseria, 
să-și îmbunătățească necontenit munca 
din punct de vedere calitativ. Acest lucru 
pot să-1 facă, și îl fac deja, cei care și-au 
îndrăgit meseria, cei care aplică cunoș
tințele dobîndite.

îngrijitorii de animale Ion Șchiopu 
și Constantin Popa de la gospodă
ria de stat din Clucereasa, regiunea 
Pitești, obțin zilnic cîte 112-172 litri de 
lapte peste plan. Grajdul vitelor pe care 
le îngrijesc acești tineri este întotdeauna 
curat, animalele sînt curățate și întreți
nute exemplar. Ce dovedește aceasta ? 
Tinerii îngrijitori despre care este vorba 
au înjeles frumusețea muncii lor, sînt 
conștienți de însemnătatea ei și au în
drăgit-o. Acest lucru îi determină să mun
cească mereu mai bine, să învețe mereu 
pentru obținerea unor rezultate de seamă.

Tractoriștii Mîtcă Tănase și Drecin Du
mitru de la S.M.T.-Sîntana, regiunea 
Arad, au realizat în acest an economii im
portante : primul, în valoare de 28.705 
lei și al doilea, în valoare de 28.358 lei. 
Datorită bunei îngrijiri a tractoarelor și 
a celorlalte mașini cu care lucrează, cei 
doi tineri tractoriști au îndepărtat nu 
numai stricăciunile accidentale, dar șl 
nevoia de a se înlocui unele piese de 
schimb. Tractoarele lor fiind bine întreți
nute, au consumat mai puțină motorină și 
ulei. Aceste lucruri ne dezvăluie faptul că 
tovarășii Mîtcă și Drecin își cunosc bine 
meseria și mașinile cu care lucrează ; le 
cunosc tocmai fiindcă le-au îndrăgit și țin 
ca munca lor să fie la înălțimea cuvenită.

Dar exemplul cel mai bun de dragoste 
față de muncă îl găsim, fără îndoială, la 
Eroii Muncii Socialiste. Fie că se numește 
Vasile Voichiță și este șef al unei brigăzi 
de tractoare, fie că se numește Constantin 
Adochiței și este brigadier zootehnic toc
mai în celălalt capăt al țării, o caracte
ristică este comună pentru amîndoi: dra
gostea cu care lucrează, cu care se per
fecționează neîncetat, dragostea cu care 
împărtășesc cunoștințele lor și altora, 
transmițîndu-le totodată atașamentul lor 
fierbinte față de profesiune. Tocmai acea
stă dragoste a fost unul dintre izvoarele 
succeselor lor care i-au purtat pînă la 
obținerea înaltului titlu de Eroi ai Muncii 
Socialiste. Iată de la cine poate și trebuie 
să ia exemplu întregul tineret muncitor 
din agricultură.

Fără îndoială, exemplele date mai sus 

ocupația, 
din agricultură I
sînt foarte puține față de numărul mare 
al tinerilor muncitori de pe ogoare — me
canizatori, cultivatori de cereale sau 
plante tehnice, viticultori, pomicultori, le
gumicultori, îngrijitori de animale și alții, 
care-și iubesc cu pasiune munca și obțin 
succese remarcabile. Dar — trebuie să 
recunoaștem — mai sînt tineri, unii chiar 
utemiști, cărora nu le place profesiunea 
în care lucrează și muncesc prost, în silă. 
Tînărul tractorist Groza Nicolae, de pildă, 
de la S.M.T.-Lugoj, nu-și îngrijește trac
torul, îl lasă plin de praf și noroi, din 
care cauză se defectează des. Tinerii Ma
ria Mureșan și Iosef Kerezsy, membri ai 
gospodăriei colective „Horia, Cloșca și 
Crișan" din Medieșul Aurit, regiunea Baia 
Mare, au făcut, în tot timpul anului aces
tuia, prima numai 9, 16 zile-muncă, iar al 
doilea 10, 20 zile-muncă. Se poate vorbi 
la acești tineri despre dragoste față de 
profesiunea lor sau, cel puțin, de in
teres pentru muncă ? Hotărît, nu I Desi
gur însă că nu numai ei înșiși sînt vino- 
vați pentru această stare de lucruri. De 
obicei, asemenea probleme apar tocmai 
acolo unde organizațiile de bază U.T.M. 
duc o activitate slabă, unde viața de or
ganizație se mărginește la manifestări 
formale, de suprafață, unde nu se acordă 
atenție problemei educării tineretului prin 
muncă.

Hotărtrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. a 
arătat că tineretul, și în primul rînd ute- 
miștii, trebuie să dea dovadă de dragoste 
și atitudine socialistă față de muncă, să 
muncească cu elan și pricepere pentru 
traducerea în viață a planului de măsuri 
elaborat de partid în vederea dezvoltării 
economiei naționale și a ridicării nive- 
lui de trai al celor ce muncesc. Atitudini 
ca acelea ale tinerilor Groza Nicolae, 
Maria Mureșan și Iosef Kerezsy trebuiesc 
deci combătute cu toată asprimea; nu 
este permis ca organizațiile U.T M. să to
lereze membrilor lor —- sau chiar la ti
neri care nu sînt în organizație — dis
preț față de muncă, manifestări boierești 
de lenevie și nepăsare. Conferința pe țară 
a U.T.M. a trasat sarcini tuturor organi
zațiilor U.T.M. pentru intensificarea și ri. 
dicarea la un înalt nivel al muncii edu
cative în rîndurile tinerilor țărani mun
citori și muncitori din agricultură. O ma
nifestare concretă a roadelor educației 
comuniste a tinerilor este atitudinea lor 
față de muncă, față de profesia în care 
lucrează. Tinerii muncitori și țărani mun. 
citori trebuie să fie îndrumați și educați 
în așa fel încît să pătrundă frumusețea 
ocupației lor, să muncească cu bucurie. In 
aoeastă direcție, de un mare ajutor pen
tru organizațiile U.T.M., pentru activiș
tii organelor raionale și regionale U.T.M., 
pot fi tinerii conducători de colective de 
muncă formate din tineret. Trebuiesc atrași 
în munca pentru dezvoltarea dragostei față 
de muncă a tineretului, tineri șefi de bri
gadă de tractoare, brigadieri din gospodă
riile de stat sau gospodării colective, șefi 
de echipă, brigadieri zootehnici etc. '4

A-ți iubi meseria înseamnă a munci în 
mod creator, a pune suflet în tot ceea ce 
faci. Dragostea față de profesie înseamnă 
o poartă larg deschisă către succese, că
tre realizări de cinste. Fii mîndru de pro
fesia ta și iubește-o, tinere muncitor din 
agricultură, ca să contribui în fiecare zi 
mai mult la construirea socialismului, la 
întărirea patriei dragi 1

DE PE CUPRINSUL PATRIEI!
Mobilă in contai lai 1955

ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 
nostru). — Muncitorii cooperativei mește
șugărești „Grivița Roșie" din Tîmăveni 
au obținut anul acesta însemnate succese 
în activitatea lor. Planul global al coope
rativei pe 1954 a fost realizat încă din 
luna noiembrie.

Fruntașe în lupta pentru obținerea aces
tui rezultat sînt secțiile oglinzi și tîmplă- 
rie. Cele 14.000 bucăți oglinzi produse 
peste plan sînt rod al muncii entuziaste 
depusă de muncitorii vîrstnici și tineri ai 
acestei secții, condusă de comunistul Leib 
Maurițiu.

Apreciată de cumpărători pentru aspec
tul frumos și calitatea bună a devenit șl 
mobila tip Oradea, garniturile de bucătării 
populare și alte produse ce se confecțio
nează în secția tîmplărie a cooperativei.

Aci lucrează mai mulți tineri. Utem's- 
tul Horvath Iosif este responsabilul unei 
echipe din care face parte și utemistul 
Cucerzan Naftailă. Cei doi sînt un bun 
exemplu în muncă pentru tovarășii lor.

Colectivul secției tîmplărie a confecțio
nat de pildă peste prevederile planului 
anuaj 100 bucăți etajere pentru cărți, 7 
garnituri camere combinate, 12 garnituri 
bucătării, 150 paturi de o persoană, scaune 
și paturi pentru copil.

In scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, al măririi capacității de producție 
pentru anul viitor s-a început încă din 
timp construirea unei noi secții de tîm
plărie.

Spartacblada de iarnă 
a satelor

Zilele acestea, în întreaga țară iau ființă 
comisiile de organizare a competiției spor
tive sătești Spartachiada de iarnă a sate
lor. în numeroase centre regionale, raio
nale, în comune și sate au și luat ființă 
primele comisii de organizare a Sparta- 
chiadei. Activiștii U.T.M. împreună cu cei 
ai asociației sportive Recolta, cu sprijinul 
comitetelor pentru cultură fizică și sport 
regionale și raionale, au și întreprins pri
mele măsuri menite să contribuie la suc
cesul competiției.

Un exemplu în această privință îl con
stituie buna organizare, spiritul inven
tiv și operativitatea cu care muncește 
Comisia regională Suceava. Spre deose
bire de Regiunea Autonomă Maghiară, re
giunea Stalin, Bacău și altele, unde n-au 
luat ființă nici pînă în prezent comisiile de 
organizare, Comisia regională Suceava în
dată ce a fost constituită, a hotărît să 
cheme la întrecere toate comisiile de or
ganizare a Spartachiadel, cu următoarele 
obiective:

L Mobilizarea unul număr cît mal mare 
de participanți, punîndu-se un accent deo
sebit pe antrenarea tinerelor fete.

II. Confecționarea cu posibilități locale 
a unui cît mai mare număr de materiale 
sportive necesare desfășurării Spartachla- 
dei de iarnă (schiuri, săniuțe, șahuri).

IIL Popularizarea largă a competiției 
prin : gazete de perete, afișe, panouri, sta
ții de radio-amplificare, presa locală, tri
miterea de echipe model de schiori și de 
instructori sportivi de la orașe în ajutorul 
colectivelor sportive sătești.

IV. Trecerea cît mai multor norme 
G.M-A. la schi.

V. întărirea colectivelor sportive sătești 
Recolta.

VL Obținerea celor mal bune rezultate 
tehnice la finala pe țară ■ SpartschladeL

Experiența lor, sprijin de nădejde
însuflețiți de un adevărat patriotism, ascultînd tndemnul partidului, nume

roși muncitori și tehnicieni s-au hotărît să plece la sate pentru a sprijini 
efectiv ridicarea agriculturii noastre noi.

Scrisorile de mai jos exprimă gîndurile unor tehnicieni in ajunul plecării.

Pentru ca tractoarele să lucreze fără încetare
Una dintre măsurile principale cuprinse 

în Proiectul de Directive ale celui de al 
II-lea Congres al Partidului prevede ca 
în următorii 2—3 ani producția agricolă 
să crească necontenit de la un an la altul.

Pentru ca în anul ce vine recoltele să 
fie cît mai îmbelșugate, este necesar ca 
muncile agricole să fie executate în tim
pul cel mai potrivit și în bune condițiunl 
agrotehnice. Se cere deci ca toate trac
toarele și mașinile agricole să fie repa
rate în cel mai scurt timp iar reparația 
să fie de o* calitate superioară. Pentru 
aceasta partidul și guvernul au luat mă
suri să fie trimiși în unitățile socialiste 
din agricultură muncitori din industrie cu

Vom da cu drag ajutorul nostru
Bătălia pentru obținerea unor recolte 

cît mai sporite la hectar este o cauză a 
întregului popor muncitor. De aceea un 
simțămînt de îndreptățită bucurie m-a cu
prins atunci cînd am aflat că voi merge cu 
o echipă de muncitori de Ia întreprinderea 
noastră pentru a sprijini direct această bă
tălie. Sarcina noastră principală este de a 
asigura repararea tractoarelor șl mașinilor 
agricole în cit mai scurt timp șl de bună 
calitate. Pe lingă aceasta însă noi mai 
avem de îndeplinit multe sarcini la fel de 
însemnate. Pregătirea tehnică și profesio
nală a mecanizatorilor din agricultură 
nu-1 la fel de ridicată ca a noasiră. Va 
trebui deci să-1 învățăm cum să lucreze 
mal bine. In această privință socotesc ca

In primul rînd organizarea muncii
Dintre echipele de muncitori de la uzi

nele noastre care pleacă în unitățile agri
cole socialiste pentru a ajuta la repararea 
tractoarelor șl mașinilor agricole, trei se 
deplasează Ia stațiunile de mașini și trac
toare din comunele Cuza Vodă. Ciocă
nești șl Ia gospodăria agricolă de stat din 
comuna Cacomeanca. Ca tehnician am pri
mit conducerea acestor echipe. Sarcina 
aceasta îmi pune în față răspunderi mari. 
Știu că reușita reparațiilor în sectorul no
stru i-a depinde de felul în care noi vom 
izbuti să organizăm mai bine munca, să ne 
asigurăm cu piesele șl sculele necesare, să 
mobilizăm masele mecanizatorilor din 
acele unități ca să facă lucru de calitate. 
In acest scop am căutat ca în echipele 

o calificare tehnică șl profesională ridi
cată.

Sint bucuros că din întreprinderea 
noastră am fost propus să merg și eu în 
agr cultură. Alături de cîțiva tovarăși din 
întreprindere voi munci la gospodăria 
agricolă de stat din comuna Blejești, ra
ionul Videle. Voi lucra acolo ca ajustor 
și lăcătuș mecanic, meserii în care 
sînt calificat. Mă voi strădui să înde- 
p inesc eu succes sarcina ce mi s-a 
încredințat, și să antrenez în această bă
tălie pe toți utemiștii și pe toți tinerii 
mcoan zatori din gospodărie.

GHEORGHE CRÎNGAȘU 
matrițe? la sectorul șculărie 

de la I.O.R. București

o datorie de seamă a mea și a tuturor to
varăș lor din echipă de a le împărtăși ne
contenit din experiența noastră, de a-i 
ajuta pe toate căile să-și însușească cuno
ștințe cît mai temeinice în domeniul teh
nicii.

Vom învăța de asemenea pe tinerii trac
toriști cum să lucreze mal bine cu trac
toarele șl mașinile agricole șl cum să a- 
plice normativul de întreținere tehnică, 
prelungind astfel perioada de activitate a 
tractoarelor între două reparații.

ILIE BITULEANU 
maestru la secția ajustaj motoare 

de la Uzinele „23 August" 
București

mele să intre numai muncitori buni, cu o 
calificare ridicată și de specialități dife
rite. Flecare echipă este înzestrată cu seu. 
lele necesare șl este formată dintr-un mo
torist, dintr-un ajustor mecanic și un lăcă
tuș mecanic.

Acolo în unități vom căuta, cu sprijinul 
conducerilor respective, să organizăm șl să 
întărim brigăzile de reparații care au ne
voie să-șl ridice calificarea.

Pentru ca lipsa de piese să nu fie o pie
dică în munca noastră, vom mobiliza pe 
mecanizatori să recondiționeze piesele care 
se mal pot folosi.

GHEORGHE CIUBUC 
maestru la secția filetaj a Uzinelor 

„Republica" București

Multe surprize se pregăteso viitorilor 
vizitatori al orășelului copiilor din Piața 
Republicii. Toata căsuțele care se clădesc 
au un tîlc. Uitîndu-te numai la figurile re
prezentate îfi dai îndată seama ce poți 
găsi înăuntru. Cărți și articole de papetă- 
rie îți vei lua de la căsuța în formă de 
cutie de creioane. Lapte, ceai, sucuri, si
rop, vei găsi în ceainicul uriaș. „Librăria 
noastră" își va desface produsele în imen
sul castel de cuburi pe unde se va face 
și intrarea în orășel, in mijlocul munților 
tis zăpadă se vor găsi chioșcuri cu dul
ciuri și alimente. Floarea de piatră își va 
schimba culorile la fiecare moment. In 
jurul imensului pom de iarnă se va roti 
un trenuleț cu diferite personaje din 
basme. Mai sînt multe surpriza care se 
pregătesc aici pentru cei nV ci. De aceea 
e de înțeles nerăbdarea copiilor.

Fcto: DUMITRU F. DUMITRU

Un program bogat
Oamenii muncii din Oradea se mândresc 

pe bună dreptate cu activitatea desfășu
rată de Teatrul Maghiar de Stat din lo
calitate. Pe scena acestuia,, au fost prezen
tate în stagiunea trecută piese din drama
turgia sovietică, din dramaturgia nouă a 
țării noastre ca și piese ale autorilor cla
sici. Numai în decursul acestui an au 
avut loc 237 spectacole vizionate de sute 
de mii de oameni ai muncii romîni și 
maghiari. Piese ca „Mașenca", „Mielul 
turbat", „Femeia îndărătnică", „Nunta lui 
Krecinschi", sau operele „Ianoș Vitez" și 
„Giill Baba" s-au bucurat de un deosebit 
succes.

în stagiunea actuală, Teatrul Maghiar 
de Stat din Oradea și-a înscris în reper
toriu piesele „Cei din urmă" de Gorki, 
„Ultima oră" de Mihail Sebastian, „Ta
nia" de Arbuzov, „Viață nouă" de Steh- 
iic etc In ultimul stagiu al pregătirilor 
se află opereta „Dragoste de țigan".

O activitate deosebită a desfășurat co
lectivul artistic al teatrului în campania 
agricolă de toamnă. Brigăzi artistice for
mate din cei mai buni artiști printre 
care: Cseke Alexandru, Tonay Emil, 
Szogi Aurora, Borșoș Maria etc. au pre
zentat spectacole în 16 comune.

Bucurîndu-se de sprijinul permanent al 
statului nostru democrat-popular, Teatrul 
Maghiar de Stat din Oradea aduce o con
tribuție importantă la opera de culturali
zare a oamenilor muncii din orașul șl re
giunea Oradea.

Tineri obișnuițl Fruntași la învățătură
Trecuse aproape un ceas 

de la miezul nopții, cînd 
trenul poposise la Piatra 
Neamț. Alături de alți 
cîțiva călători am pornit-o 
spre centrul orașului. Cu 
toate că nu mă așteptam să 
mai zăresc vreun om, cînd 
am intrat pe strada Ștefan 
cel Mare întîlnii un grup 
de 20—30 tineri.

— Orice pericol a fost 
înlăturat, vorbeau între ei. 
Bine că am Sosit la vre
me.

— Dar încotro băieți ? 
La somn nu vă mai gîn- 
diți de loc ?

Cel care-i oprise era un 
bărbat nu prea înalt.

— Ba da. Dar Uzum, 
^pherman și Cojocaru tre
buiesc pansați. Au fost 
niște eroi nu alta, răspunse 
unul.

— Nimeni nu zice altfel, 
dar asta nu mai e treaba 
voastră Are cine să se în
grijească de ei. Și acum 
fuga la școală să vă culcați.

N-am înțeles prea mult 
din această frintură de 
discuție. Unde au sosit la 
vreme, ce au făcut, și de 
ce trebuiesc pansați cei 
trei. n-am aflat decî.t a

doua zi. întregul oraș se 
mîndrea cu fapta curajoa
să a celor trei tineri. După 
cîteva ore i-am cunoscut. 
Toți trei: Ioan Uzum, Vic
tor Cojocaru și Ioan Gher
man sînt elevi ai Școlii 
medii tehnice de hîrtie și 
lemn din oraș.

— Totul vi s-a povestit 
exagerat, spuseră băieții. 
Noi am lucrat la fel ca 
toți ceilalți.

...Nopțile de iarnă sînt 
și pe aici lungi și întune
coase. Intr-o asemenea 
noapte, de la poalele dea
lului Pietricica se zăreau 
înălțîndu-se limbi mari de 
foc. Ardea o casă în car
tierul muncitoresc. Loca
tarii erau la fabrică. Pînă 
sa vină pompierii cîțiva 
vecini au sărit să stingă fo
cul cu găleți, tîrnăcoape, 
topoare. Focul însă se în
tindea cu repeziciune spre 
șura din preajmă, iar de 
acolo la stogul de paie. 
Limbile de foc ame
nințau să prefacă totul în 
scrum. Cînd însă nu mai 
era decît puțin pînă ce flă
cările să transforme paiele 
în cenușe, dinspre centru 
sosi în goană un grup com

pact de tineri. Trei dintre 
ei se repeziră la stogul de 
paie și cu ajutorul unor 
pari de lemn — pe care 
de-abia îi țineau în mină 
— îl răsturnară la pământ. 
Casa era în flăcări. Nu 
mai trebuia mult și toată 
mobila urma să devină o 
movilă de scrum. Deoda
tă se auzi pocnind un 
geam. Trei tineri pătrun
seră in casă.

Dogoarea flăcărilor le 
aprinseră obrajii. Broboa
ne mari de apă curgeau 
șiroaie pe fețele lor. Pe 
orice puneau mina frigea. 
Mîinile roșii, arse de flă
cări, îi usturau.

Peste puțină vreme insa, 
mobilierul se afla în curte 
aproape nevătămat. E 
drept că în acest timp nici 
ceilalți n-au stat cu mîi
nile în sin. Dar despre în
drăzneala și curajul de 
care au dat dovadă Uzum, 
Gherman și Cojocaru în 
luptă cu flăcările, s-a dus 
faima.

Fapta lor e demnă de ti
neretul nostru curajos și 
harnic.

VASILB RANGA

Studenta SVETLAME BO- 
CAN din anul II al Facultății 
de construcții din Iași este 
una din fruntașele Institutului 
politehnic. Ea dovedește că 
merită bursa republicană care 
i-a fost atribuită.

CONSTANTIN AMARIȚEI 
din anul II al Facultății de 
mecanică de la Institutul poli
tehnic din Iași, este un stu
dent slrgulncios. La colocviile 
de marxism și limba rusă care 
au avut loc de curînd ci s-a 
prezentat temeinic pregătit.

GR1GORES SLIAPKAS e 
un elev iubit șl prețuit în 
Școala medie de 10 ani nr. 1 
băieți din Tași. El are Ia toate 
obiectele numai note de 5, iar 
ca membru al comitatului 
U.T.M. pe școală se preocupă 
ca munca de organizație să fie 
cît mal interesantă.

ION ACIOBANIȚEI este un 
elev silitor, unul dintre mem
brii comitetului U.T.M. din 
Școala medie tehnică de pe
trol din Ploești. El învață con

știincios pentru a-șl însuși tot 
materialul prevăzut în progra
ma analitică și îi ajută șl pe 
alți colegi.

ALEXANDRINA MICLEA, 
elevă în anul III C, de la 
Școala medie tehnică de pe
trol din Ploești, s-a evidențiat 
în mod deosebit la examenul 
practic, iar la cursuri a obți
nut numai calificative de 
„foarte bine".



REceisri N. Tihonov: „Două torente.*/*
De multă vreme, autorul remarcabilului 

poem „Kirov e cu noi", operă poetică în 
care și-au găsit Întrupare cele mal no
bile gînduri și sentimente ale glorioșilor 
apărători ai Leningradului, și-a statornicit 
un loc de frunte în rîndurile scriitorilor 
sovietici.

Poezia lui Nikolai Tihonov, de o bo
gată varietate, se caracterizează printr-un 
neobișnuit patos, prin dinamism, printr-o 
rară putere de convingere.

în lirica lui Nikolai Tihonov și-au gă
sit expresia artistică pasiunile mari și 
sentimentele adinei care alcătuiesc pro
filul moral al oamenilor sovietici. In ope
rele sale, poetul cîntă omul plin de mă
reție și de romantism revoluționar, omul 
în stare să supună orice greutăți, oricît 
de anevoioase ar fi ele, omul activ și în
treprinzător, avid de fapte mari.

Cele două cicluri de versuri înmănun
cheate în volumul „Două torente", dis
tins cu Premiul Stalin pe 1952, sînt scrise 
tocmai pornind de la unul dintre nobilele 
sentimente ale omului nou : ideea priete
niei între popeare, a luptei împotriva 
imperialismului agresiv și a războiului, 
ideea păcii în lumea întreagă.

Sentimentul dragostei și respectului 
față de toate popoarele, ideea păcii și a 
înțelegerii între popoare nu apar nicăieri 
ca elemente introduse dinafară numai 
datorită faptului că temele abordate ar 
pretinde o anumită orientare a poeziei; 
aceste sentimente se dezvăluie în cursul 
desfășurării narațiunii, chiar din mate
rialul descrierilor, ca o concluzie firea
scă rezultată din contactul scriitorului cu 
realitatea, din luminoasa concepție despre 
lume ce-1 însuflețește. Aici sta explicația 
puterii de comunicare a liricii lui Tiho
nov: versurile lui s’.nt lipsite de emfază, 
străine de retorism și didacticism.

In poezia care deschide volumul sint 
cuprinse următoarele versuri:

„Știm iubi cu o largă măsură / Pe prie
teni La dînșii venind, / Adresăm un sa
lut cu căldură / Tuturor din Haibar, de 
pe Ind".

Tălmăcirea a lipsit aceste versuri de o 
idee care este caracteristică pentru întreg 
volumul In traducere exactă primele 
două versuri sună cam așa: „Prietenia 
noastră se măsoară cu o largă măsură. 
Cu o măsură cinstită de om sovietic". 
Această idee a prieteniei sovietice între 
popoare constituie coloana vertebrală a 
celor două cicluri. Acest înălțător senti
ment uman al eroului liric din poeziile lui 
Nikolai Tihonov înseamnă covîrșitor mai 
mult decît o prietenie oarecare. Senti
mentul marii prietenii, adevărate și sin
cere, răzbate din toate versurile volumu
lui : în entuziasmul înflăcărat cu care 
poetul îi salută pe „vînjoșll falnicii patani" 
— simbolul libertății, in solidaritatea 
fată de muncitorii din Lahor. în compa
siunea față de omul de rînd care se stin
ge sub privirea indiferentă a afaceristu
lui, în optimismul cu care poetul așteap
tă, alături de cei care se găsesc azi în 
robie și întunecime, apariția zorilor care 
„stau gata-gata să răsară" Trecînd cul
mile Hindukușului poetul aduce poporu
lui vecin mesajul de nădejde și prietenie 
al marei sale țări:

„Văzut-am, lingă Atto, ludul / în cul
mea vajnicei splendori. / Torentul lui 
trezea pămîntul, / Inveselindu-l parcă-n 
zori. / Privindu-l cum prin stinci cres
tate / își -nalță valul nespus / Vrări de 
muttă sănătate I / Din partea Volgăi, i-am 
adus ,' (Indult.

Epopeica personificare a celor două 
rîuri ne impresionează nu numai prin 
măreția sa ci mai ales prin tîlcul ei adine. 
Pentru bancherul din S.U.A. Pakistanul 
nu reprezintă decît o noțiune geografică 
și economică .’ el știe că această țară se 
găsește aproape de „Rusia" și de „China 
comunistă" și că este mai mare și mai 

bogată dectt Guatemala. Omul sovietic 
care trece hotarul acestei țări vecine a- 
duce cu sine „caldul inimii salut", „pace 
și bucurie", vine aici în numele acelui țel 
care îl face să nu cunoască vorba „tihnă" 
și care îl îndeamnă să-și rostească vor
bele cu o așa tărie îneît toată lumea să-l 
audă:

„Treburile nu stau prost — / Nu, nu-l rău 
nici bivuacul— / Doar slujim un țel, un rost, 
/ Și străluminos ni-i veacul. / Solii păcii 
sîntem azi / Și, pășind pe-aceste locuri, / 
înfruntăm vîntu-n obraz / Și ne încălzim 
la focuri. / Steagul păcii-n zorii reci / 
L-om purta cu-o nouă forță / Și va lu
mina in veci / Comunismul ca o torță. / 
Ca prin țipătul dușman / Bezna s-o căl
căm cu pasul, / fată pentru ce-n Duab / 
Astăzi ne-am făcut popasul". (Duab).

Mare și nestăvilită este bucuria poetu
lui în clipa cînd descoperă că oamenii 
spre care și-a îndreptat încrederea, poar
tă intr-adevăr în e! resurse inepuizabile, 
ca în toiul luptei pentru pace și demo
crație cresc și se maturizează acele forțe 
care nu pot fi de nimeni și niciodată do- 
borîte și care nu vor întîrzia să-și spună 
cuvîntul hotărîtor. Această bucurie, trans- 
mițîndu-se cititorului îl face să nu 
fie obsedat de imaginea apăsătoare 
a maghernițelor sumbre în care „cu 
neputință-i de-nțele* cum se mai poate 
trăi", ci eu imaginea unui popor care 
luptă și biruie.

Oamenii din aceste țări ale umilinței și 
mizeriei încep din ce in ce mai mult să-și 
îndrepte spinările și să privească ta vii
tor, încep să înțeleagă tM an. limpede 
cine le sînt prie’enil si cine dușmanii. 
Ura înverșunată împotriva exploatatori
lor este luminată din ce in ce mai mult 
de conștiința clară că lumea înconjură
toare trebuie schimbată pentru ca for
țele regresului și obscurantismului să fie 
aruncate - pe vecie ta lada de gunoi a 
istoriei. Țăranul din Bunir, de obirșie ar- 
gățească, începe „să-și ascută plugul* El 
adresează semenului său cuvinte in care 
se vede nu numai o rîbufnire anarhică ci 
și primii pași pe drumul unei înțelegeri 
adinei a sensului luptei:
„Și celor care-ți pun pe umeri fugul, ] 
Tu să le strigi cu glasul răzvrătit: / 
— Salvați-vă ! Din nou se arată plugul / 
Să are întunericul cumplit. /

In altă parte revolta este și mai puter
nică. Aici nu mai apare invitația de a se 
„salva" către cei sortiți pieirii sub Înain
tarea „plugului" menit să desțelenească 
țara, ci un verdict categoric și implacabil.

„Vai vouă hoți! N-o să plătiți / Salva
rea voastră nici prin aur, / Cînd umbra 
celor schingiuiți / Se va-nă'.ța de pe co- 
claur". / (Cilii)

De fapt cei schingiuiți, „umbrele" de 
care vorbește poetul reprezintă o forță 
uriașă care i-a silit întotdeauna pe inro- 
bitori să țină seama de existența ei Ca
sele patanilor din trecătoarea Haiber sînt 
părăginite, roase de viaturi. bătute ie 
scurgerea vremurilor. Dar aceste locuri, 
martore ale tafrtagerii regimentelor de 
cotropitori, păstrează in ele flacăra nes
tinsă a unui foc deosebit:

„Goală-i casa de palan, / încălzită de-un 
jăratic / Ce mocnește an de an : / Liberta- 
tea-i de sălbatic / (In trecătoarea Hai
ber).

Sentimentul solidarității internaționale 
și al încrederii în viitor încolțește eu și 
mai multă putere cu prilejul marilor adu
nări ale popoarelor pentru pace. Congre
sului mondial al păcii de la Varșovia ii 
sint închinate versurile din cel de al doi
lea ciclu al volumului.

Sînt cuprinse aici o seamă de poezii de 
multă vreme cunoscute cititorului nostru 
cum ar ti: „In numele a tot ce-i sfint pe 

lume", „Cămașa", „Pak Den Ai”. Și Jn 
aceste versuri îi întîtaim pe unii din eroii 
poeziilor lui Nikolai Tihonov, luptători 
din tăriile coloniale și semicoloniale.

Odată cu hotărîrea de a apăra pacea ei 
au adus cu sine la congres optimismul cu 
care se avîntă in luptă. Omul din Tom- 
buktu, negrul căruia îi crește inima de 
bucurie numai cînd stă în preajma stea
gului roșu al libertății, înfrățiți cu toții în 
frontul apărătorilor păcii, parcă ar rosti 
mină în mină cuvintele din poezia „Că
mașa" :

„Cine-ar putea-napoi să ne întoarne / 
Voința noastră cruntă, ne-ntreruptă ? / 
însingerate zdrențe prindeau carne, / în- 
truchipind, astfel, cuvintul luptă. I

Aici, la Congres se întărește și mai mult 
convingerea eroului liric al poeziilor că 
prietenii și apărătorii păcii sînt răspîndiți 
în toate colțurile lumii.

Tema orientului a fost adesea abordată 
în lirica lui Nikolai Tihonov. In urmă cu 
cițiva ani el a scris un minunat ciclu de 
versuri intitulat ,.Primăvară gruzină". 
S-ar putea ajunge la concluzia pripită că 
poetul simte atracția unei poezii levantine, 
exotice, poezia celor „O mie și una de 
nopți" Dacă ne gindim nu numai la „Pri
măvară gruzină" ci și la o serie de lu. 
crări de dată mai veche, lui Tihonov Si 
sînt intr-adevăr dragi motivele orientale. 
Dar niciodată, și ciclul „Două torente" o 
dovedește cu prisosință, poetul nu folo
sește aceste motive de dragul unor exer
ciții verbale goale de conținut. In această 
privință exemplul poeziei „Patani no
mazi" este deosebit de grăitor. Descrierea 
pitorească, uneori nu lipsită de umor a 
cortegiului de nomazi, drumurile înțesate 
de lume „precum un bîlci", fetița care 
duce de căpestre cămilele mătăhă- 
loase, copiii cocoțați pe spatele asi
nilor. maimutica roșcovană, toace la un | 
loc iți sugerează parcă tonalitățile unei i 
melodii orientale. Dar această melodie 
n-ar rămtae decît un preludiu fără desă- 
virșîre dacă poetul n-ar da răspuns la în
trebările care frâmintă mintea cititoru
lui : „cine stat acești oameni, de ce umblă 
din loc în Ioc. spre ce tărîmuri se în
dreaptă T” Răspunsul la toate aceste în
trebări se găsește în poezie. Noi nu rămî- i 
nem cu o imagine caleidoscopică, stri
dent colorată a realității ci cu sensul 
adînc al acesteia:

„Afganistanul e sărac-, / Cu sate-n pli
nă sărăcie- / Colibe mici din lut posac / 
Ș: nici un fir de veselie ! Dar, decît, astfel 
să trăiești t Cu năzuința frintă-n două, / 
Mai bine umbli să găsești / într-un loc 
nou, o seară nouă”.

Munca de traducător a lu! Victor Tul
bure se menține in general la nivelul ce
lorlalte traduceri de bună calitate cu care 
ne-a obișnuit O seamă de poezii ca: „în 
numele a tot ce-i sfînt pe lume", „Că
mașa". „Zburăm peste Hindukuș" se ri
dică pînă la înălțimea originalului Există 
totuși unele poezii pentru care traducăto
rul nu a găsit cele mai potrivite tipare în 
limba romtaă Nepotrivită ni se pare sub
stituirea ritmului original la cea mai mare 
parte din poezii și în special la poezia 
„Cîntece". Aici traducătorul înlocuiește 
ritmul domol și ondulat de baladă orien
tală In spiritul versurilor acînului Djam- 
bul și ale lui Mirzo Tursun Zade cu un 
ritm săltăreț, impropriu care deposedează 
poemul de atmosfera originalului.

Trecînd peste aceste observații, tradu
cerea rămine în general izbutită.

In zilele ci nd împotrivirea popoarelor 
sporește din ce in ce mai mult în fața 
aventurierilor războinici, cartea lui Niko
lai Tihonov este o armă de preț ta mina 
luptătorilor pentru pace. |

BORIS BUZILA I

La poalele munților ee străjuiesc Vatra Dornei s-a construit în anii puterii 
populare, cu ajutorul tehnic și material primit din Uniunea Sovietică, un combi
nat forestier modern : „Bernat Andrei". Construcția combinatului este una din 
numeroasele mărturii ale ajutorului multilateral pe care Țara Socialismului 
victorios îl acordă în permanență țării noastre.

In fotografie : clădirea combinatului forestier „Bernat Andrei" din Vatra 
Dornei. (Foto: Agerpres)

Scrisori către redacție

O cantină cu „surprize4*
De la sectarul unelte-forje și turnăto

rie al întreprinderii „loan Fonaghî" din 
Orașul Stalin și pînă la Cantină, străbați 
o cale lungă, nu însă șl bătătorită, căci e 
tare mult noroi pe ea. >n cantină, opt 
mese frumos aranjate, o sfoară întinsă de 
la un capăt la altul al „sălii" cu fețele de 
masă întinse pe ea, că nouă ne place ca 
totul să strălucească de curățenie, iar pe 
jos, noroi adunat de cîteva luni de zile.

Șl acum, fi ndcă cunoașteți aspectul 
cantinei, să vă spun și cîteva dintre cu
riozitățile el. Tovarășii de la cantină s-au 
gîndit că am mînca cu mai multă pof
tă și că în general masa ar avea 
mal mult farmec dacă ne-ar face 
în fiecare zi cite o surpriză. Nu o 
surpriză în ceea ce privește diversitatea 
felurilor de mlncare, nu, ci o surpriză 
de un fel original. Și surprizele au în
ceput. In prima zi a apărut în sala de mese 
un anunț scris mare, să-1 vadă toată lu
mea : „jncepînd de astăzi masa se ser- 
veș'e la oreie 14" Nimic grav — am 
socotit noi atunci. Oamenii s-au gîndit Ia 
săna atea noastră. Gas'rită, colleistltă, cîte 
beli de stomac nu sînt din cauza meselor 
neregulate. Și ne-a cuprins pe toți un fel 
de duioșie față de tovarășii de la can
tină. A doua zi, la oreie 14 am fost cu 
toții prezențl la cantină. In locul mesei 
am găsit un alt afiș: „incepînd de astăzi 
masa se servește de la orele 15,30". Am 
privit mirați. Pînă la urmă ne-am gîndit: 

mai bine așa. Știu ei ce fac". O 
colegă chiar tnl-a spus:

Ee’șug în casele co’ectiviștilor
în numeroase gospodării agricole colec

tive din regiunea Ploești a avut loc îm
părțirea veniturilor.

La gospodăria agricolă colectivă „16 Fe
bruarie 1933“ din comuna Baba Ana, raio
nul Mizil, de pildă, unde, datorită apli
cării cu pricepere a regulilor agrotehnice 
și a lucrării pămîntului cu mijloace me
canizate s-au obținut recolte mari, colec
tiviștii au primit pentru fiecare zi-muncă 
3,200 kg. de griu și 5,300 kg. de porumb, 
0,650 kg. de floarea-soarelui, 0,700 kg. de 
orz, un litra de vin, 0,120 litri de țuică și 
alte cantități însemnate de produse agri
cole, precum și cîte 14 lei. Colectivistul 
Ion Cocan care, împreună cu cei doi mem-

— Dragă, poate s-au sfătuit cu medi
cul !

A treia zl, altă surpriză. Am întîrziat. 
Masa se servește la ora 15... șl de atunci 
continuă surprizele, Iar drumul de la sec
tor la cantină mal ara puțin și va fi bătă,. 
torit de-a binelea. (Numai de n-ar ploua, 
că se face un noroi!!).

...IatS-ne ajunși cu masa și la ora 16 
(b neînțeles conform anunțului direcțiu
nii. Nu știu da ce, dar de cînd cu surpri
zele, privesc cu ciudă toate anunțurile, 
numai ele sînt vinovate).

Sînt opt mese, v-am mal spus, In Jurul 
fiecăreia pot sta patru oameni. La ora 
aceasta (16) vin la masă și tovarășii 
din schimbul 1, schimbul II șl funcționarii. 
In total vreo două sute de oameni...

Așa-i că-i „plăcut" Ia cantina noastră? 
Și cînd e real zat un lucru „plăcu’" cci ta 
drept trebuiesc felicitați. Șl lată-ne por
niți pe felicitări la responsabilii cantinei 
(că la noi sînt mai muiți) la direcție și la 
comitetul de întreprindere, care cu nepă
sare nu se interesează de această proble
mă, însfîrșit la toți cei care puteau face 
ceva, dar nu s-au simțit să ia nici o mă
sură. Ne-au ascultat, au notat, ne-au 
zîmbi*, da, da 1 ne-au zînjblt și... oră fixă 
de cantină tot nu avem. Ce e drept e 
drept însă, nu cred să mai aibă vreo în
treprindere o cantină cu „surprize" ca a 
noastră.

Corespondent, » 
ROȘCA ELISABETA

bri ai familiei, a realizat pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie 538 zile-muneă, a pr.mit 
2851 kg. de porumb boabe, 1.721 kg. griu, 
349 kg. floarea-soarelui, 374 kg. de orz, 33 
kg. de brinză, 14 kg. de lină, 538 litri de 
vin, 64.5 litri de țuică și alte produse, pre
cum și 7 532 lei.

Și in celelalte gospodării agricole colec
tive din regiunea Ploești în care s-a făcut 
împărțirea veniturilor, colectiviștii au pri
mit mari cantități de produse agricole. 
Pretutindeni împărțirea veniturilor a do
vedit că munca unită în gospodăria colec
tivă este izvor bogat și sigur de belșug 
și bunăstare.

(Agerpres)

PE URMELE SCRISORILOR
NEPUBLICATE

Alunea va merge mai bine

In munca organizației de bază 
U.T.M. de la uzinele mefalurg ce 
„Unirea" din Cluj — ne seria nu de 

mult un corespondent al ziarului nostru 
— se manifestă o serie de lipsuri. Antre
narea tinerilor în procesul de producție nu 
este o preocupare a comitetului organiza
ției de bază UT.M.

In răspunsul trimis ziarului, Comitetul 
regional U.T.M.-Cluj arată că cele sem
nalate de corespondent sînt reale.

Tinerii nu sînt sprijiniți în munca lor 
nici de inginerii și tehnicienii din între
prindere. De asemenea, de noii absolvenți 
ai școlilor profesionale care lucrează acum 
în întreprindere nu se ocupă nimeni. 
Munca brigăzilor nu este satisfăcătoare. 
Aceste lipsuri au dăunat procesului de 
producție. Răspunzător de acest lucru se 
face și comitetul organizației de bază 
U.T.M., care nu a dus o muncă politii 
susținută în rindul tinerilor în vederea 
îndeplinirii în bune condițiuni a sarcini
lor de plan.

In răspuns se mai arată și măsurile 
concrete care au fost luate.

intr-o ședință ce s-a organizat au fost 
instruite, temeinic comitetul organizației 
de bază U.T.M. pe uzină și birourile or
ganizațiilor U.T.M. pe secții. Au fost in- 
struiți și responsabilii pe brigăzi. De ase
menea s-au luat măsuri ca în fiecare sec
ție să existe un post utemist de control 
și s-au reorganizat cele 4 brigăzi. Pe lin
gă fiecare brigadă a fost repartizat cîte 
un tehnician care să-i ajute pe tineri în 
muncă.

Conducerea uzinei a organizat 3 cursuri 
de minim tehnic pentru meseriile de tur
nător, strungar și lăcătuș.

Aceste măsuri vor contribui la reme
dierea lipsurilor ce există în munca or
ganizației de bază U.T.M.

„Festivalul filmului pentru sate“
De curînd s-a deschis în regiunea 

Craiova „Festivalul filmului pentru sate", 
organizat de Ministerul Culturii în cola
borare cu Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și cu sprijinul sfaturilor popu
lare. In afară de localitățile Balș, Băi- 
lești, Calafat, Cetatea șl Corabia, unde se 
vor prezenta filme Ia cinematografele lo
cale, 12 caravane cinematografice vorcu- 
treera satele și comunele raioanelor Fi- 
ljași, Craiova, Tr. Severin, Cujmir, Ple- 
nița și Gura Jiului Cu acest prilej oa
menii muncii de pe ogoare vor putea vi
ziona numeroase filme documentare agro
zootehnice și filme artistice.

LA VADUL BUCURIEI
Iarnă. Noapte. La Oprișăneștl, în largul 

năuc a! Bărăganului, bate vînt cu spulber 
de zăpadă Se pare că zbuciumul vijeliei 
nu se va curma niciodată, așa de smintit 
sună. Oamenii -s-au cufundat de mult în 
apele somnului Numai în marginea satu
lui, dintr-o casă, se varsă afară o geană 
de lumină uleioasă. In odaie e cald și li
niște, iar flacăra lămpii cu petrol sfîriie 
molcom indemnînd la somn. Cu toate 
astea, inginerul Daniel Barbu își simte 
ochii limpezi ca și cum i-ar fi răcorit cu 
epă din căldarea în care plutesc țincușe 
de gheață.

Viforul ce se zbuciumă sub geamuri 
trezește in mintea inginerului Imaginea 
altor zile și nopți, cele dinții petrecute în 
gospodăria colectivă Vasile Roaită. Era în 
februarie Bărăganul trăia o iarnă năpraz- 
nică. de baladă nordică Troienii se săl
tau peste acoperișurile caselor, îngropîn- 
du-le. Oamenii își croiau drum către șurile 
de paie cu lopata în mîini.

în grajdurile gospodăriei vitele se clă
tinau de foame Rar dacă mai trecea ci
neva pe la ele ca să le arunce o pală de 
fîn în iesle

- Se vede treaba c-ațl uitat zicala : 
„ochiul stăpînului îngrașă vita" sau și 
mai rău, n-ați știut-o niciodată, i-a spus 
inginerul președintelui.

— Lasă, t-a răspuns acesta, nu căuta 
să le pui pe toate la inimă Și-apoi 
dacă-ți dă mîna n-ai decît să spui așa 
și miine seară in adunarea generală.

După asta, binevoitor, l-a poftit să 
meargă frumos acasă să se odihnească, 
asigurindu-1 că vreme pentru ca să-și facă 
inimă rea va găsi destulă și mai tîrziu.

Adunarea generală s-a ținut intr-o sală 
scundă și friguroasă, cu geamurile înghe
țate bocnă. Acolo a rostit inginerul ace
eași zicală iar președintele Iordan Tru- 
fașu și-a intărit părerea că cei purtați prin 
școli înalte nu se pricep îndeajuns la oa
meni, ceea ce înseamnă, după părerea lui, 
că unii părinți nu și-au izbit copiii cu 
capul de toți pereții și abia apoi să le dea 
brînci în viață. S-a dovedit însă că se 
găseau prin sală mulți alții care gîndeau 
altfel. De pildă, comunistul Grigore 
Oprișan

— Ia te uită, a exclamat el ascultînd pe 
inginer, știe locul unde trebuie să-l bați

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 22 decembrie 1954 

pe romin cu urzici. Și-e îndemnat: „dă-i 
înainte frățioare 1“

— Zic așa, a urmat inginerul că trebuie 
dumneavoastră să puneți grajduri perma
nent!, altfel ta primăvară vitele au să 
cadă dihăinate pe brazdă. Auzind una ca 
asta, bătrînui Șerban Caraman a sărit de 
pe locul lui și a pășit aplecat in fața 
adunării. S-a oprit și mijindu-și ochii suri, 
l-a cercetat dintr-o latură pe inginer, apoi 
a vorbit:

— Foarte mulțumesc, dar n-am nevoie 
Adică vrei dumneata ca unii să cîștige 
zile-muncă cu nemiluita, iar alții nici 
măcar o capră riioasă ? Dac-ai venit să 
statornicești obiceiuri ce-țl plac numai du. 
mitale eu zic sâ-țl iei calabalîcul și să 
faci cărare bățută la Olt. că dup-acolo mi 
se pare că te tragi.

Daniel Barbu nu se așteptase să fie 
primit cu neîncredere Simți dintr-odată 
cum ceva greu ca o izbitură de mîhnire 
îl apasă pe suflet, dar in același timp îl 
năpădea și-o pornire mîmoasă. Asta cu 
atit mai mult cu cît i se părea că pre
ședintele se bucură de toate cîte se în- 
tîmplă S-a sculat și a zis

— Mie, tovarăși, totdeauna mi-a fost 
silă și scîrbă să fac drumuri întoarse, mai 
ales acum, pe așa prăpăd de vifor, nici 
un pas n-aș face Cît despre zile-muncă 
aveți să cîștigați destule cu toții, numai 
înțelegere să fie Dacă ne gîndim numai 
cîte parazăpezi va trebui să instalăm pe 
cîmp și ne dăm seama ce muncă se cere 
și-acum o vorbă pentru dumneata, mo
șule Caraman degeaba te-nfurii, eu tot 
aici rămîn și-avem să fim prieteni amîn- 
doi.

Multora le-a plăcut Istețimea ș! Îndrăz
neala inginerului celui tînăr și de acrea, 
îndelungă vreme, ori de cite ori dădeau 
ochi cu moșul Caraman cătau chlorîș spre 
el, de l-au făcut aproape să creadă că 
toată lumea e șpanchie Odată, la un pahar 
de vin băut în casa lui Grigore Cotigă, 
secretarul de partid, moșul Caraman a 
mărturisit pe departe că tare dragi l-s 
lui oamenii care știu să se bată și nu dau 
îndărăt chiar dacă-i bușești cu maiul în 
frunte.

— Poate că vrei să zici despre cineva 
anume ? a rîs gazda

— Ei asta i, s-a supărat moșul, despre 
cine va să zic ? și-a schimbat vorba, în- 
dule:"d-o ■

— Siam ieri mă Grigore. și mă uitam, 
ce de garduri: pe cîmp Bună treabă. îi 
zic babel, se «fringe multă zăpadă acolo 
unde trebuie Dar ea de colo cică : tu vor
bești ghlujule, tu care-al trăncănit atîta 

la adunarea din februarie ? Am tăcut, că 
astfel nu m-ar mai C curățit nici apele 
Dunării..

Timpul înaintează către crucea nopții 
Zăpada scăpată din arcul vîntului izbește 
in ochiul geamului ș: Cșie uscat ca nisi
pul. In odaia lui, inginerul Daniel Barbu 
colindă iar cu închipuirea.

Dăduseră ta primăvară și colțul ierbii 
înțepa glia. Dezghețul rupsese șanțurile iar 
apele curgeau puhoaie, cu vuiet clocotitor. 
Un vtaticel călduț sufla tupilat la fața 
pămintului și soarele izea apele cerului 
cu neastimpăr. Inginerul utemist Daniel 
Barbu umbla toată ziua prin curtea gos
podăriei grăbind pregătirile pentru însă- 
mînțări, incit se mirau oamenii, văzîndu-1 
ud leoarcă pînă la genunchi, cum de nu-l 
taie junghiuri prin picioare. încalțe fierarii 
Ion Istrate și Ghiță Vasilică Intraseră la 
mare bucluc și și-ar fi dat ei și căciulile 
să fie de pomană pentru tot neamul mor- 
ților numai să scape de belea. Pe timpul 
iernii, amindoi fierarii lepădaseră barosul 
și cu toate stăruințele nu s-au îndemnat 
să repare nici măcar grindeiul unui plug 
Ziceau atunci

— Toată treaba se cere făcută la timpul 
el Atîta cît ne cîntă viforul la geam se 
cuvine să isprăvim slănina 'din pod și să 
golim butoiașele Semănătorile n-au cum 
s-o ia din loc rămîn unde sînt.

Odată ce-au băut și drojdia îndoită cu 
apă. fierarii și-au suflecat minecile și s-au 
apucat cu nădejde de lucru. Dar cîte erau 
de tăcut, greu să te răzbată repede.

— Mi se pare că faceți zîmbre după zi
lele ce le-ați irosit. îi împungea inginerul 
cu vorba

— Se poate și nu. dar dumneata de ce 
ne dai atîta ocol, se înfierbîntau ei. Vezi 
și de alții care umblă să facă nod zilei

— Asta se-ntîmplă tot din pricina 
voastră

Abia se depărta inginerul și se năpus
tea - dracu' știe de unde - Grigore Co
tigă care, ca unul ce n-a umblat decît 
patru ani la școala din Oprișănești. trin- 
tea așa niște vorbe că și fierarii cît se 
pricep ei la astea se vedeau întrecuți ș‘ 
chibzuiau că-i mai cuminte să-nghită ocara 
în tăcere, dacă vor să-și mai facă vreo
dată cruce cu cugetul împăcat

Președintele și cei din comitetul de con
ducere dm cind in cînd scoteau și ei 
nasul din birou și-ncercau tăria austru
lui. apoi tar se retrăgeau ca nu cumva 
să-i bușească strănutul

— Ia mai arătați și voi obrazul soare
lui. le striga paznicul Vlădescu Ion, că 
s-ar putea să duhniți a mucezeală șl-om 

fi nevoiți să deschidem ușa larg să Intre 
aer proaspăt și alții în locul vostru.

Inginerul se pierdea pe cîmpuri și cer
ceta pămlntul, așteptînd cu înfrigurare 
ziua cind vor înfige plugurile ta brazdă. 
II siciia însă și pe el, ca pe toți ceilalți, 
amorțeala celor din conducerea gospodă
riei, mai ales că griul semănat in toamnă, 
datorită înghețului cumplit, pierise piuă 
la un fir și suprafața trebuia acoperită cu 
alte culturi Zilele primăverii înfloreau ca 
o fată aproape de măritiș și totuși în ho
tarele Bărăganului mustul zăpezii nu se 
zbicea

Secretarul de partid îl căuta pe inginer 
și-l lua la întrebări.

— De ce nu poruncești tovarășe să-nce- 
pem odată aratul ?

Daniel Barbu ardea și el de-aceeaș: do
rință, dar chiar așa fiind răspundea că 
nu pot fi băgate mașinile pină ce nu se 
zvîntă locul. Grigore Cotigă, hărțuit 
la rindul lui de alții, dădea fuga pe la 
grajduri unde-1 aștepta mai cu seamă 
moșul ion Drăgan care pregătise caii cu 
tot dichisul pentru muncă și-i spunea cu 
convingere :

— Fii gata pentru clipa nimerită, ingi
nerul stă și pîndește, cînd va face semn 
apieacâ-ți grumazul la muncă și nu te 
lăsa cuprins de oboseală

— Apăi măi Grigore, zicea moșul cu 
tîlc. om pe măsura mea nu se găsește nici 
la Olt.

Intr-una din seri, Daniel Barbu a intrat 
în biroul președintelui și, luînd seama la 
oamenii care se găseau acolo, a zis: — 
„mîine-n zori începem" Atit.

Au urmat după aceea zile multe pe
trecute numai pe cîmp Colectiviștii, fie 
că se aflau în apropierea tractoarelor ve
nite de la S.M.T și-i muștruluiau în lege 
pe tinerii mecanizatori, fie că arau sin
guri cu plugurile trase de cai, îl chemau 
pe Daniel Barbu și se sfătuiau cu el. ba 
despre faptul cit trebuie adîncită brazda, 
ba cercetau sămlnța și-ntrebau a nu știu 
cita oară despre puterea ei de germinație, 
sau fie că voiau numai să schimbe o vorbă 
de binețe Inginerul era în tot locul 
numai acasă nu puteai să-i dai de urmă

- Nu te supăra draga mea. îi spunea 
soției, meseria noastră tocmai asta nu ne 
îngăduie să ne plimbăm primăvara.. 
Jarul din sobă s-a topit și s-a trecut în 
scrum Afară, vifornița se frămîntă fără 
istov Utemistul Daniel Barbu a luat de 
pe masă un caiet cu scoarțele cartonate și 
citește anume însemnări făcute de el în 
seri tirzii.

Aprilie 27 Am insămința: 8 ha cu po
rumb in cuiburi așezate în pătrat. Pe un 
rînd am îngropat sămînță din soiul 
I.C.A.R. 54 pe altul din soiul Dobrogean 
Utemiștil Bușnan Stan și Maria Belu cred 

cu strășnicie că vom realiza o recoltă 
bună. Flăcăul mai ales e în stare să se 
bată cu pumnii cu oricine ar pune la în
doială reușita acțiunii noastre. Zice că 
vom obține sămînță de calitate mai bună 
chiar de cît ea de la Gospodăria de stat 
Urleasoa.

Aprilie 30. în adunarea U.T.M., Maria 
Cinclaru, șefa de echipă, ne-a zvîrlit pro
vocarea : care pe care, adică cine va scoate 
mai mult porumb, ea sau noi ? La început 
nu-mi făcea impresia că e atît de vioaie 
și de sigură pe sine. Am rîs. Tovarășul 
Grigore Cotigă m-a prevenit că nu trebuie 
să privesc lucrurile în glumă ; se pare că 
fata a săvîrșit ceva isprăvi căci o privesc 
toți cu încredere.

Altceva. Observ că din comitetul de 
conducere muncește cu rîvnă doar tova
rășul Baltă Vasile. Ceilalți și mai cu 
seamă președintele se interesează mult, 
chiar prea mult numai de nevoile lor.

Iulie 26 Am terminat cu prașila po
rumbului. Ca student, țin bine minte, mă 
pasiona problema orezului și nu-mi trecea 
prin cap că voi încerca emoții în fața unui 
fir de porumb. Poate nu s-ar fi întîm- 
plat așa ceva dacă-n Bărăgan, anul acesta, 
recolta de griu n-ar fi fost compromisă. 
Dar nu, n-am dreptate, caut să mă înșel 
singur. Lucrurile s-ar fi petrecut la fel... 
Problema porumbului merită multă aten
ție, mai ales aici unde perioada de coa
cere e întîrziată și rar se-ntîmplă ca mij
locul verii să nu fie secetos. Acum chiar 
avem nevoie de ploaie. Oamenii sînt în
grijorați.

August 2 în sfîrșit a plouat. O ploaie 
cu bulbuci cum numai pe vremea 
cînd eram de-o șchioapă am mai vă
zut. Pe fețele tuturor citești bucurie. De 
unde pînă acum Maria Cinclaru umbla 
abătută, a prins din nou curaj și se laudă 
că va face și pe dracu-n zece ca să obțină 
un spor, fie de numai cîteva kg. față de 
echipa care muncește pe lotul experimen
tal. M-a întrebat: ți-ar părea rău tovarășe 
inginer ’ Am clătinat din cap, nu știu de 
ce n-am îndrăznit să-i spun că mi-ar 
□ărea rău pentru Bușnan Stan.

Porumbul a zvîrlit legătură, trebuie fă
cută neîntîrziat polenizarea artificială...

Daniel Barbu închide caietul și-1 lasă 
pe colțul mesei Șirul însemnărilor s-a ter. 
minat Dar toate ce-au urmat mai apoi 
îi sint vii în mintea inginerului. Bucuriile 
n-au fost lipsite și de necazuri Porumbul 
din lotul experimental a crescut mîndru 
cum nici Bușnan Stan nu și-a închipuit 
în zilele culesului, flăcăul, singur știe cum, 
s-a repezit ia gospodăria de stat Urleasca 
și s-a întors de-acolo fudul, ca un colăcer 
in alaiul mirelui.

— Lasă-ți, măi, nasul olecuță mal jos 

că s-ar putea să se izbească vreo cioară 
de el, i-a zis Maria Cinclaru.

— Află, i-a răspuns flăcăul cu ifos, că 
echipa noastră stă pe-aceeași treaptă cu 
cei de la Urleasca — 3000 kg. boabe po
rumb la hectar au scos ei, și tot atitș noi.

— Mi se pare că sînt și alții,..
— Or fi, dar nu-s în rînd cu noi.
Inginerul lua parte cu plăcere la ace

ste ciondăneli care, mai totdeauna, se 
schimbau în ceartă, ori in cîntece de fe
lul acestuia :

„A stat mîndra-n cîmp o lună
Și-a cules de-o mătrăgună"...
Fetele răspundeau cu voci înalte, pe 

aceeași melodie:
„A trecut badea o vale
Și-a cules de trei ocale
Și-a trecut cîmpia toată
N-are porumb în polatră".
In acea vreme la sediul gospodăriei, to

varășii din comitetul de conducere reze-' 
mau cu umerii pereții de la biroul preșe
dintelui și nu se-ngrijeau ca porumbul adus 
din cîmp să fie pus la adăpost de ploile 
toamnei care prindeau să-și toarcă firul 
lung, subțire și rece. Mai bine de patruzeci 
de vagoane de știuleți rămîneau afară sub 
cerul gol.

— Mobilizați oamenii să ducă cota da
torată statului la baza de recepție și-apoi 
dați fiecăruia cît porumb i se cade.

— N-avem căruțe —
— Altu-i răul, dumneavoastră din comi

tetul de conducere n-aveți grijă decît să 
vă astupați ce vă lipsește acasă...

Președintele ridica din umeri nepăsă
tor. El împreună cu Gh. Burlacu, Bănică 
Cotigă și Ion Istrate din comitetul de con
ducere își luaseră partea cuvenită pe zile- 
muncă și-o puseseră la adăpost în podul 
caselor. Asta era.

Moșul Ion Vlădescu, paznicul, cînd se 
întîmpia să fie martor la asemenea dis
cuții își netezea mustățile zburlite și-i 
spunea inginerului:

— De mult am zis eu o vorbă : aici duh
nește.a mucegai și se cuvine să facem cu
rățenie. Moșul se lăuda, fiindcă vorba 
aceasta o mai spuseseră și alții...

Iarnă. Noapte. Vifornița se zbate sub 
geam. în odaie, inginerul utemist Daniel 
Barbu stă și gîndește la toate cîte le-a 
trăit la gospodăria colectivă din Oprișă
nești, raionul Filimon Sîrbu. Și pe nesim
țite, gîndu-i fuge la cîte mai sînt de făcut 
ca lucrurile să intre pe adevăratul lor 
făgaș...

Au trecut zile' șt luni. Curînd, pentru 
unii ele s-or topi în fumul amintirilor 
Pentru Daniel 3arbu însă vor rămîne 
neșterse ca unele ce l-au adus la vadul 
bucuriei, pe care, student fiind, îl visa.

FANUȘ NEAGU



Să împiedicăm renașterea Wehmachtului h&rist!
Cuvintul hotârît al sportivilor

Ne adresăm vouă, tineri de la uzinele „Renault'1

Salut frățesc ziarului „Munca**

Dragi prieteni,
Desigur că vă mirați că vă scrim. 

Nici măcar nu ne cunoaștem. Dar noi 
vă simțim alături ca pe niște prieteni 
dragi. Prietenia înseamnă pentru noi 
mult mai mult. Ea ne este dragă. Fără 
prieteni fără oameni cu care să ne 
sfătuim nu am putea trăi omenește. 
Și noi, ca și voi. avem frământări de 
toate felurile. Vnul n-a izbîndit intr-o 
discuție in care vroia să arate unui ti- 
năr de la cazangerie că nu prin bău
tură iți poți dovedi tinerețea; altul e 
dimpotrivă fericit că i s-a introdus 
acasă gaz metan ; ne pregătim pentru 
a sărbători Anul Nou așa cum se cu
vine. muncim pentru a avea rezultate 
cit mai bune in producție. Și dacă ați 
veni acum lă noi in vizită v-am pre
găti niște mîncăruri pe cinste, care la 
voi sint necunoscute. Mulți muncitori 
din fabrica noastră și-au tăiat porci, 
acum înaintea Anului Nou.

Cu ani în urmă însă — de-abia a 
trecut un deceniu — n-am fi putut să 
vă chemăm la masă pentru că nu prea 
aveam ce să punem pe ea. Și așa 
v-am mai putea povesti multe ca unor 
prieteni și de bucurii și de necazuri. 
Aceasta pentru că vă simțim aproape, 
cu toate că o mare distanță ne des
parte. Ne unește insa, in primul rînd, 
tinerețea, dragostea noastră de viață. 
Avem apoi meserii comune —- strun
gari și rabotori, sudori și frezori. Dar 
aceasta nu e totul. Mulți dintre noi au 
legat prietenii cu tineri francezi în 
timpul Festivalului de Ia București. în 
așa fel incit cunoaștem. am putea 
spune, entuziasmul, dragostea de viață 
a tineretului francez.

Oare, toate acestea trebuie să dispa
ră și cintecul și veselia ? Oare, trebuie 
să avem teamă că viața familiei, viața 
prietenilor sau viața fetei pe care o 
iubim e in pericol ? Nu prieteni, noi și 
voi ținem prea mult la toate acestea. 
Or, ele sint astăzi amenințate.

In orașul vostru, în frumosul Paris, 
se discută azi în parlament acorduri

Scrisoare deschisă tînărului Pierre Dagirai
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Franța’
Dragă prietene, mă adresez ție, pen

tru că am avut ocazia să-ți cunosc 
punctul de vedere în chestiunea despre 
care-ți scriu acum. Știu că marea ma
joritate a poporului francez gîndește și 
simte ca tine. îți scriu de asemenea 
pentru că în zilele Festivalului ne-ai 
vizitat țara și în cele două săptămîni 
cit ai stat in București, ai putut să ne 
cunoști mai bine. Ai văzut și lucrurile 
cu care ne mîndrim după cum ai vă
zut și ce greutăți mai avem de înlă
turat.

Am vizitat împreună numeroase în
treprinderi industriale și instituții cul
turale, unele renovate, altele construite 
din temelie. Peste tot cei care vă pri
meau și care reprezintă forța creatoa
re a țării noastre, tineri și bătrîni, 
muncitori, țărani sau studenți, toți a- 
ceștia, îndată ce aflau că sîntsți fran
cezi, vă înconjurau cu căldură și fie
care încerca să vă vorbească, pentru 
că fiecare dorea să afle multe despre 
Franțc:, despre oamenii și locurile ei. 
în felul acesta s-au scurs, zi după zi, 
cele două săptămîni ale Festivalului.

Ai vizitat și alte locuri: uzine, gos
podării agricole, dar peste tot v-au în- 
tîmpinat aceleași chipuri primitoare și 
pașnice. Este chipul însuși al poporului 
nostru. Sînt convins că n-ai uitat toate 
acestea; că și tu, la fel ca și ceilalți ti
neri francezi care ne-au vizitat țara, 
aveți și astăzi aceleași sentimente pen
tru noi.

Eu nu am avut încă mulțumirea de 
a fi vizitat Franța însă cunosc și res

menite să aprindă vîlvătăile războiu
lui. După cum am citit în ziare unii 
politicieni francezi speră că flăcările 
se vor întinde numai spre răsărit. La 
istorie noi am învățat însă că aseme
nea planuri au mai fost făcute și al
tădată. După cite se cunoaște, gesta
poul și-a început activitatea mai in- 
tîi la Paris și apoi în răsărit unde de
altfel. a Și terminat-o nu așa cum o 
dorea. Uniunea Sovietică a pus la res
pect atunci fiarele hitleriste.

Acum lucrurile se repetă. Dar stă 
în puterea noastră, în forțele noastre 
unite, ca să împiedecăm reînvierea 
militarismului german.

In Declarația istorică a Conferinței 
de la Moscova noi am văzut oglin- 
dindu-se gîndurile, năzuințele noastre. 
Toate cîte s-au făcut in țară la noi ne 
sînt tare dragi și cu atît mai- mult un 
lucru drag îl aperi de oricine ar în
drăzni si-l atace. Fiecare tînăr din 
uzina noastră iubește pacea, dar ală
turi de întregul popor va ști să pună 
la punct pe eventualii agresori

Prieteni dragi,
Noi știm că voi înțelegeți munca, 

năzuințele noastre de pace și sinteți 
cei mai mulți alături de noi deoarece 
aceste năzuințe sint și ale voastre. Am 
citit de multe ori, am văzut și fotogra. 
fii de la grevele voastre. In aceste zile 
lupta e mai grea. Dar sintem siguri că 
nu veți rămine indiferenți la planurile 
care Se fac pentru renașterea milita
rismului german, că veți fi în frun
tea celor ce luptă împotriva militaris
mului german.

încrederea noastră se bazează pe 
cunoașterea istoriei tineretului fran
cez, care ne este drag tocmai prin 
lupta lui pentru libertate, împotriva 
războiului.

In numele prieteniei noastre, al ti
nereții noastre vă chemăm la lupta 
unită și mai aprigă împotriva reînvie
rii wehrmachtului.

Pentru Comitetul U.T.M. al uzinei 
„23 August" din București 

Secretar,
DAN R. ION

pect valorile culturale cu care se mân
drește poporul francez.

Noi toți împreună formăm acea 
imensă parte a omenirii care socotește 
că pacea și prietenia sînt mai presus 
de orice. Dar forțe sumbre, împinse de 
interese inumane și împotriva întregii 
umanități, vor să pornească cu bruta
litate împotriva noastră, a tuturor ce
lor pentru care viața și munca pașnică 
sînt prima condiție a fericirii.

Sînt milioane cei care încearcă un 
sentiment de uimire la gîndul că abia 
la 10 ani după încheierea unuia dintre 
cele mai mari măceluri, în fața ome
nirii apare pericolul unui nou război.

Poporul francez poate din nou să 
zădărnicească aceste acțiuni, care ar 
fi cu totul de neînțeles pentru orice 
minte omenească dacă n-am cunoaște 
interesele egoiste de grup care se as
cund în desul lor, în acest moment cu 
toții așteptăm ca poporul francez să-și 
continue cu mai multă ardoare lupta 
împotriva militarismului german. 
Aceasta este chestiunea despre care 

am vrut să-ți scriu. Sînt convins că și 
de data aceasta ca și de atîtea ori, tot 
ce are Franța valoros, în numele unei 
tradiții de cultură și democratism, se 
va angaja in lupta pentru apărarea pă
cii, în această luptă în care marea ma
joritate a oamenilor simpli și cinstiți 
de pe glob se întîlnesc în aceeași ta
bără.

VALENTIN ALEXANDRU 
student In anul IV al Facultății 

de filozofie din București

Marți seara, în sala sporturilor de la 
Floreasca, a avut loc o mare adunare a 
sportivilor din Capitală, consacrată pro
blemelor asigurării păcii și securității în 
Europa.

Miile de participanți la adunare au ex
primat hotărîrea tuturor sportivilor din 
țara noastră și a întregului tineret, de a 
sprijini din toate puterile prevederile De
clarației Conferinței de la Moscova, de a 
lupta pentru întărirea patriei noastre.

în prezidiul adunării au luat loc maeș
trii sportului Dinu Cristea, Rodica Să- 
deanu, I. Soter, T. Harasztași, D. Ciobo- 
taru, Teofila Băiașu și fotbalistul Ștefan 
Filote.

Adunarea a fost deschisă de maestrul 
sportului Dumitru Chiose.

A luat cuvintul dr. Octav Troianescu, 
maestru internațional și campion de șah 
al R.P.R. „Vorbesc — a spus el — în 
triplă calitate: de medic chirurg, de pă
rinte șl de sportiv.

Condamn pregătirile pe care le fac 
cercurile agresive din Occident pentru re
învierea armatei revanșarde a Germaniei 
occidentale în scopul dezlănțuirii unui 
nou război mondial.

Vom lupta cu toții, cu toată convinge
rea, pentru sprijinirea hotărîrilor Con
ferinței de la Moscova, pe care le consi
der ca o expresie a conștiinței popoarelor 
iubitoare de pace și progres".

Maestrul sportului, I. Soter a spus: 
„Ridic glasul meu împotriva acelora care 
ar încerca să dezlănțuie un nou .măcel 
mondial.

Noi, sportivii ne iubim cu ardoare pa
tria noastră dragă șl ne luăm angajamen
tul de a o apăra oricînd împotriva acelora 
care ar încerca să ne răpească bucuria 
vieții noastre fericite.

Dezvoltarea mișcării de cultură fizică și 
sport din patria noastră a deschis multor 
tineri drumul spre măiestria sportivă, a 
spus maestra sportului Elena Leuștean, 
campioană absolută de gimnastică a 
R.P.R.

Tineretul sportiv din țara noastră do
rește din toată inima pacea. El știe să 
apere cu fermitate acest bun al întregii 
omeniri. Dar dacă ațâțătorii la război vor 
căuta să lovească în cuceririle poporului 
nostru muncitor, atunci, alături de între
gul popor, le vom da riposta cuvenită.

Luînd cuvintul, colonel Constantin Za- 
hei, membru al echipei hipice a armatei, 
a spus printre altele: Noi avem dreptul 
și datoria să facem totul pentru a împie
dica acțiunile cercurilor agresive din Oc

împotriva planurilor agresive
Marți seara a avut loc la Casa Priete

niei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. o adu
nare de solidaritate cu Declarația Confe
rinței de la Moscova, organizată de Casa 
Prieteniei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. în 
colaborare cu Comitetul de luptă pentru 
pace al Capitalei.

A.U participat numeroși muncitori, inte
lectuali, gospodine, elevi și studenți.

Adunarea a fost deschisă de compozito
rul Matei Socor, maestru emerit al artei 
din R.P.R., laureat al Premiului de Stat. 
. Au luat apoi cuvintul Ștefan Lungu, 
Erou al Muncii Socialiste, prof. univ. Ni- 
colae Sălăgeanu, membru corespondent al 

Pentru apărarea păcii și securității colective in Europa, Ministerul Culturii 
invită oamenii de teatru din București la adunarea, ce va avea loc Joi 23 decem
brie, ora 11, în sala Teatrului C.C.S, din Capitală. Adunarea va fi prezidată de:

Lucia Sturza Bulandra, artistă a poporului din R.P.R., laureată a Premiului 
de Stei.

Vor lua cuvintul:
Gheorghe Stcrin, artist al poporului, laureat al Premiului de Stat.
Ion Manolescu, artist al poporului, laureat al Premiului de Stat.
G. Niculescu-Basu, artist el poporului.
Maria Filotti, artistă emerită.
George Vraca, artist emerit, laureat al Premiului de Stat.
Ion Șa'aighian, maestru emerit al artei.
Jules Cazaban, artist emerit, laureat al Premiului de Stat. 
Ion Dacian, artist emerit, laureat al Premiului de Stat.
N. Stroe, artist emerit, și
Septimiu Sever, laureat al Premiului de etat.

cident în vederea pregătirii unui nou 
război mondial.

în repetate fînduri am avut prilejul să 
întîlnesc și să cunosc năzuințele tinere
tului sportiv din diferitele țări ale lumii, 
a spus conf. uriiv. Adina Strcescu. Dorește 
el oare vărsare ,de sînge, dorește războiul 
și moartea ? Desigur că nu! El este ani
mat de aceeași dorință de pace pe care o 
au tinerii din lagărul păcii și socialismu
lui. în întîlnirile dintre noi, deși graiurile 
noastre se deosebeau, am putut găsi totuși 
un limbaj comun, acel al păcii și priete
niei.

în cuvintul său, Marin Niculescu din 
lotul ciclist al R.P.R. a spus :

Nu vom precupeți nimic pentru a ne 
aduce contribuția noastră la cauza men
ținerii păcii și securității în Europa, la 
întărirea și apărarea patriei noastre 
dragi.
. Emerlch Vogi, antrenor de fotbal, a spus 
între altele :

Războiul pe care îl pregătesc acum 
cercurile agresive din Occident nu are 
nimic comun cu țelurile sportivilor care 
vor să ajungă pe culmile înalte ale mă
iestriei. Ne este dragă pacea. La nevoie 
vom ști să facem față cu cinste îndato
ririlor noastre patriotice. Să nu îndrăz
nească dușmanii să atenteze la viața noas
tră liberă, căci riposta noastră va fi zdro
bitoare.

Se înșeală amarnic imperialiștii atunci 
cînd socotesc că peste voința popoarelor 
vor putea săvîrși noi crime, noi masacre, 
noi vărsări de sînge, a spus fostul cam
pion european de box, Lucian Popescu. 
Experiența îndeamnă popoarele la o fer
mă și ascuțită vigilență. De zidul neclin
tit al hotărîrii lor de pace se vor lovi in
tențiile mîrșave ale noilor hitleri.

Ca inginer — a spuș maestrul sportu
lui, P. Cișmigiu — îmi place să constru
iesc, să contribui la înflorirea patriei 
noastre. Urăsc războiul care înseamnă 
distrugeri, înseamnă suferință și moarte.

Să știe agresorii că iubim pacea și lup
tăm pentru ea, dar la nevoie vom apăra 
cu strășnicie tot ceea ce âm cucerit pînă 
acum.

Maestrul sportului, D. Ciobotaru, a dat 
apoi citire unei moțiuni prin care spor
tivii din capitala Republicii Populare Ro- 
mîne înfierează uneltirile cercurilor im
perialiste care urmăresc reînarmarea Ger
maniei occidentale, reînvierea armatei 
hitleriste războinice, dezlănțuirea unui 
nou măcel mondial.

(Agerpres)

Academiei R.P.R., rectorul Universității 
„C. I. Parhon", V. Maximilian, artist al 
poporului din R.P.R., scriitorul Cicerone 
Theodorescu, laureat al Premiului de Stat, 
și Maria Bolovan, mamă eroină, membră 
a Comitetului Permanent pentru Apăra
re?. Păcii din R.P.R.

Prin ovații puternice, partlcipanțil și-au 
arătat hotărîrea fermă de a sprijini Decla
rația celor 8 state participante la Confe
rința de la Moscova pentru asigurarea 
păcii și securității colective în Euro-pa, 
protestând cu indignare împotriva planu
rilor agresive ale cercurilor agresive din 
Occident.

„Munca", organ al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă, împlinește zece ani 
de rodnică activitate.

Continuînd tradițiile de luptă ale 
presei muncitorești ilegale, învățind 
necontenit din experiența strălucită a 
presei sovietice, ziarul „Munca" a lup. 
tat în toți acești ani pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinii de propagan
dist, agitator și organizator colectiv.

Ziarul „Munca" și-a cîștigat merite 
de seamă in mobilizarea activă și însu
flețită a celor ce muncesc de la orașe 
și sate în opera de industrializare a 
țării, pentru îndeplinirea planurilor de 
stat, pentru construirea și dezvoltarea 
continuă a economiei socialiste. Ziarul 
a contribuit activ la mobilizarea largă 
a oamenilor muncii în întrecerea so
cialistă, a popularizat experiența mun
citorilor noștri fruntași și a sprijinit 
inițiativele muncitorilor pentru crește
rea producției și productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de cost. 
Acțiunea desfășurată de ziar în vede
rea ridicării celor rămași în urmă la 
nivelul fruntașilor a avut un larg ră
sunet în rîndurile oamenilor muncii.

Ziarul „Munca" a popularizat reali
zările regimului democrat popular pen
tru oamenii muncii de la sate și a spri
jinit acțiunile pentru antrenarea ță
rănimii mv.ncitoare în lupta pentru re
colte bogate.

Ziarul „Munca" a luptat neobosit 
pentru dezvoltarea muncii sindicale 
din țara noastră, pentru îmbunătățirea 
ffimtinuă și ridicarea pe o treaptă su
perioară a muncii și activității organi
zațiilor sindicale din întreprinderi și 
de la sate,

în cei zece ani de activitate, ziarul 
„Munca" a desfășurat o multilaterală 
propagandă în vederea mobilizării oa
menilor muncii la luptă activă pentru 
apărarea păcii și educarea lor în spiri-

Solemnitatea decorării ziarului „Munca"
Marți la amiază, la Prezidiul Marii 

Adunări Naționale a avut loc solemnita
tea decorării ziarului „Munca", organ al 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R., cu „Ordinul Muncii" clasa I-a, cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la apariție.

Tovarășul dr. Petru Groza, președintele

Lucrările sesiunii științiîice a Filialei din Cluj a Academiei R.P.R.
Lucrările sesiunii științifice organizată 

de Filiala din Cluj a Academiei R.P.R., 
în colaborare cu universitățile „Victor 
Babeș" și „Jănos Bolyai", alte institute de 
învățămînt superior din Cluj și Institutul, 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș au 
continuat duminică și luni.

Duminică și luni dimineața, lucrările se
siunii s-au desfășurat în . 6 secțiuni de 
specialitate, în cadrul cărora au fost pre
zentate 138 de comunicări științifice.

Pe marginea comunicărilor prezentate 
au avut loc discuții.

Luni după amiază, lucrările sesiunii au

Informații
Marți au luat sfîrșit lucrările Consfă

tuirii mecanizatorilor din regiunea Bucu
rești, organizată de Comitetul regional 
P. M. R. București și Sfatul Popular re
gional.

Concluziile consfătuirii au fost trase de 
tov. D. Coliu, prim secretar al Comitetului 
regional P.M.R. București.

Astăzi dimineață are ioc la centrul me
canic Otopeni o demonstrație practică cu 
privire la aplicarea metodei de reparații 
pe ansamble și subansambl».

★
Marți seara s-a deschis în Capitală o 

nouă sală de concerte: sala Studio a Ate
neului R.P.R. Aici, Filarmonica de Stat 
va organiza, în fiecare marți, concerte de 
muzică de cameră la care îți vor da con
cursul tineri artiști și se vor executa și 
lucrări ale tinerilor noștri compozitori. 

tul internaționalismului proletar, al 
patriotismului socialist.

Popularizînd succesele istorice ale 
Uniunii Sovietice în lupta pentru con
struirea societății comuniste, politica 
Statului Sovietic de apărare consec
ventă a păcii în întreaga lume, „Mun
ca" a cultivat în rîndurile oamenilor 
muncii din țara noastră recunoștința și 
dragostea nețărmurită față de marea 
noastră prietenă Uniunea Sovietică. In 
coloanele ziarului au fost publicate 
numeroase articole despre experiența 
constructorilor sovietici, despre înain
tatele lor metode de muncă, ca și des
pre victoriile obținute în drumul spre 
comunism.

Prin paginile sale, ziarul a informat 
cititorii despre desfășurarea evenimen
telor internaționale, despre avîntul 
luptei popoarelor pentru pace, pentru 
securitatea lor, despre succesele miș
cării muncitorești internaționale. Zia
rul a demascat uneltirile agresive ale 
imperialiștilor americani și englezi și a 
oglindit condițiile grele de muncă și 
de viață ale muncitorilor din țările ca
pitaliste.

Tinerii muncitori din patria noastră 
se bucură din toată inima de rezulta
tele bune pe care „Munca" le obține 
în munca sa de zi cu zi. Tinerii mun
citori urează ziarului să lupte și pe 
mai departe cu hotărîre pentru a de
veni un tovarăș tot mai apropiat, un 
sfătuitor mai competent și cu expe
riență in activitatea lor zilnică, să 
oglindească tot mai bine faptele șl 
aspirațiile lor.

Cu prilejul împlinirii a zece ani de 
activitate și al decorării cu „Ordinul 
Muncii" cl. I-a, colectivul redacțional 
al „Scînteii tineretului" transmite co
lectivului redacțional al ziarului „Mun
ca" un cald și tovărășesc salut șl-t 
urează să obțină noi succese în mo
bilizarea oamenilor muncii la construi
rea socialismului și apărarea păcii.

Prezidiului Marii Adunări Naționale, a !n- 
mînat înalta distincție redactorului șef al 
ziarului „Munca", tovarășei Ecaterina Bo- 
rilă, aducînd felicitări întregului colectiv 
redacțional.

(Agerpres)

continuat în ședință plenară, sub preșe
dinția acad. Raluca Ripan, rectorul Uni
versității „Victor Babeș'1, laureată a Pre
miului de Stat.

După pauză, lucrările sesiunii au con
tinuat su.b președinția acad. E. Nyaradl, 
laureat al Premiului de Stat.

Prof. Tiberiu Popovici, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., secretar al 
Filialei din Cluj a Academiei R.P.R., a 
supus spre dezbatere planul pe anul 1955, 
întocmit de institutele și colectivele de 
cercetări științifice ale Filialei din Cluj 
ale Academiei R.P.R.

Zilele acestea a părăsit Capitala grupul 
de artiști germani care la invitația Insti
tutului Romin pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea au dat o serie de con
certe în țara noastră la București. Iași, 
Timișoara, Cluj și Orașul Stalin. Grupul 
de artiști a fost alcătuit din : Eva Ander, 
pianistă, Ferdinand Danyi, violoncelist, 
soliștii vocali Eva Fleischer și Richard 
Stamm, director de operă al Teatrului 
Popular din Rostock și Kotz Gunther, 
pianist acompaniator.

în Gara de Nord, artiștii germani au 
fost salutați la plecare de reprezentanți 
ai Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea și ai Ambasa
dei R. D. Germane la București.

(Agerpres)

Din istoria cîrdășiei monopolurilor americano-germane

O INCURSIUNE ÎN TRECUT
O TAINA CARE SE DESTRAMĂ
In timpul primului război mondial se 

spunea în Anglia că un tun capturat pe 
front de la armatele germane fusese adus 
la Londra în semn de cinstire a memoriei 
soldaților englezi căzuți capturîndu-1. Tu
nul purta maroa uzinelor britanice de ar
mament „Vickers".

Nu știm dacă undeva în Statele Unite 
ale Americii există vre-un monument 
asemănător. Cert este însă faptul că atît 
în primul cit și în cursul celui de al doi
lea război mondial, alături de zecile de 
milioane de oameni de diferite naționa
lități care au pierit pe cîmpurile de luptă, 
mulți americani au fost striviți sub tăvă
lugul mașinii de război germane făurită 
și pusă în mișcare cu ajutorul nemijlocit 
al... monopolurilor militariste din S.U.A.

Războiul din 1914—1918, ca și cel de al 
doilea măcel mondial dealtfel, a adus mi
liardarilor americani profituri fabuloase.

în cartea sa intitulată „Cui îi este ne
cesar războiul", publicistul francez Henri 
Claude scrie că în cursul ultimelor trei 
decenii, marele capital american „s-a hră
nit cu război, a crescut în război și nu se 
poate lipsi de război".

Lucrînd mină în mină cu magnații răz
boinici din Ruhr șl învestind uriașe capi
taluri în militarizarea totală a Germaniei 
în scopuri agresive, patronii din Wall- 
Street au contribuit pe ascuns și ;pe față 
la pregătirea șl dezlănțuirea celor două 
conflagrații mondiale-.

Agresiunea germană în Europa a fost 
și este socotită de monopoliștii americani 
drept cea mai bănoasă afacere a lor, 
drept „bigbusiness-ul american al seco
lului".

Nu mai încape nici o îndoială azi că 
imperialismul american a fost unul din 
principalii inspiratori ai primului război 
mondial, război care a umplut safeurile 
din Wall-Street cu imense grămezi de do
lari.

Re bună dreptate scria Lenin că „pe fie
care dolar sînt urme de sînge — din 
marea de sînge pe care au vărsat-o (în 
războiul din 1914—1918 — N.R.) cei 
10.000.000 de oameni uciși și cei 20.000.000 
de mutilați".

★
Pentru ca să fie smulsă masca de pe 

chipul hidos al imperialismului, pentru 

ca popoarele să cunoască pe adevărațil 
vinovați, marele Lenta cerea „să se ex
plice oamenilor cit de mare este taina 
care înconjoară nașterea unui război..."

Istoria scrisă și nescrisă a complicității 
criminale dintre magnații militariști ame
ricani și germani a fost într-adevăr tăi
nuită cu grijă timp de aproape o jumătate 
secol, tot așa cum secrete de nepătruns au 
fost și legăturile dintre celelalte cercuri 
imperialiste interesate în aventurile răz
boinice în Europa sau în alte regiuni ale 
globului.

Și dacă în zilele noastre noile planuri 
agresive ale cercurilor imperialiste și ale 
mercenarilor lor vestgermani se izbesc de 
rezistența orescindă a uriașelor forțe ce 
se ridică în apărarea cauzei păcii, aceasta 
înseamnă că popoarele învață să deslu
șească tot mai limpede tainele urzelilor 
militariste, să afle cauzele războaielor im
perialiste.

ARME AMERICANE PENTRU...
INAMICUL GERMAN

teritoriul 
apărută într-o 

Atît cartea cit și 
H. W. 

nimic comun nici

în 1947, autoritățile americane au inter, 
zis răspîndirea pe teritoriul S.U.A. a 
cărții „Lumea trădării" 
editură new-yorkeză. 
autorul ei, inginerul american 
Ambruster, nu aveau 
cu Partidul Comunist și nici cu alte or
ganizații progresiste. De ce totuși a fost 
interzisă această carte ? Pentru că ea 
leza interesele anumitor cercuri de afa
ceri. Ca unul care studiase timp de 40 
de ani activitatea concernelor industriei
chimice germane și legăturile acestora cu 
marele capital american, H. W. Ambrus
ter dezvăluia adevăratul caracter al 
acestor legături, enumerînd trusturile 
americane care operau în strînsă alianță 
cu magnații din Ruhr. Cartea „Lumea 
trădării" cuprinde astfel o listă de nu 
mai puțin de 239 de mari firme ameri
cane care au contribuit la reînarmarea 
Germaniei și la încurajarea agresiunilor 
acesteia în Europa.

Imperialiștii americani, deși au intrat 
în primul război mondial abia atunci cînd 
au considerat că ambele tabere belige
rante sînt suficient de istovite, nu au în
cetat nici o clipă să furnizeze, încă din 
prima zi a războiului, armament și muni
țiuni celor două părți. Șl orlcît ar părea 

de necrezut, regii tunurilor germane erau 
cei ce se bucurau de întîietate, deși acest 
lucru era ținut ta cel mai strict secret 

încă înainte de începerea ostilităților, 
emisarii unor mari concerne americane 
ca „Standard Oil“ și „Dupont" au stabilit 
relații de colaborare cu faimosul trust 
chimic german „L G. Farbentadustrie" și 
cu trustul oțelului german „Vereinigte 
Stahlwerke", principalele sprijinitoare ale 
eforturilor de război ale Germaniei wilhel- 
miene și mai apoi ale aventurii hitleriste.

Astăzi, se știe că în crearea acestor mari 
trusturi germane un rol de frunte l-au 
avut băncile și concernele americane; 
chiar dacă la un moment dat S.U.A. au 
trebuit să ia măsuri de apărare în fața 
concurenței industriei de război ger
mane.

în tot timpul războiului din 1914—1918. 
magnații din Ruhr au încheiat fel de fel 
de tranzacții secrete cu monopolurile ame. 
ricane, care, în schimbul marilor profi
turi realizate de pe urma acestor afaceri, 
sabotau în mod sistematic aprovizionarea 
cu armament a armatelor aliate, livrînd 
pe ascuns arme și munițiuni armatelor 
germane... inamice. în acele zile, agenții 
germani mișunau cu sutele prin birourile 
capitonate din Wall-Street, practicînd în 
stil mare negoțul de sînge.

„OPERAȚIUNEA VON PAPEN"
Unul dintre cei mai activi emisari ai 

baronilor din Ruhr era pe vremea aceea 
faimosul Franz von Papen, diplomatul 
hitlerist de mai târziu. La adăpostul ti
tlului de atașat militar al Germaniei la 
Washington, von Papen a desfășurat în 
S.U.A. una din cele mai vaste operațiuni, 
în vederea asigurării contribuției marelui 
capital monopolist american la războiul 
german din Europa.

Despre activitatea atașatului militat 
german von Papen sînt cunoscute foarte 
puține documente scrise. Există totuși un 
document care face dezvăluiri revelatoare. 
Este vorba de o notă informativă confi
dențială trimisă în primăvara anului 1915 
de dr. Dumba, ambasadorul Austro- 
Ungariei la Washington, guvernului său 
din Viena.

Nota poartă cifrul: K. M. Marinei Sekt. 
1915 — X-9/3 1913.

,După cum ministerul de război 
imperial șl regal trebuia să fie deja 
informat prin rapoartele plenipoten
țiarului nostru militar de la Berlin 
— se spune în notă — atașatul mi
litar german din Washington s-a 
străduit, nu fără succes, să înceti
nească șl să restrîngă în cursul lu
nilor care vin, trimiterea de muniți
uni (americane — N.R.) aliaților. Co
menzile lor atît de importante, care 
se ridică la cîteva sute de milioane 
dolari, nu par să poată fi expediate 
declt în apropierea toamnei, în cursul 
lunii octombrie".

Iată deci că în timp ce pe fronturile din 
Europa armatele aliate sufereau de pe 
urma lipsei de armament nou și muni- 
țiuni, în timp ce milioane de soldați își 
vărsau sîngele pentru respingerea agre
sorilor germani. Herr von Papen, omul lui 
Krupp și al lui Thyssen, emisarul milita
rismului german izbutea să frineze livră
rile de armament american aliaților, co- 
laborind in taină cu regii neîncoronați ai 
industriei de război a S.U.A. Mai mult; 
von Papen și alți agenți germani au izbu
tit să organizeze chiar pe teritoriul S.U.A. 
uriașe depozite de muniții livrate pe căi 
dosnice de trusturile americane. Iată ce 
relatează în această privință dr. Dumba: 

„Guvernul german a înființat aici 
(în S.U.A. — N.R.) în cel mai mare 
secret, o societate destinată să con
centreze mari cantități de praf de 
pușcă, de șrapnele și alte munițiuni 
de toate categoriile. Această societate 
șî-a asigurat dealtfel în toată țara, 
cumpărarea preselor mecanice nece
sare fabricării șrapnelelor; măsuri a 
căror consecință este aceea că în anul 
în curs nici o altă uzină (din S.U.A 
— N.R.) nu ar mai putea să livreze 
șrapnele. In această operațiune au 
fost investite 11 milioane dolari"

Ce importanță avea pentru afaceriștii 
din Wall-Street, faptul că de pe urma 
acestor tranzacții trădătoare, cu un an mai 
tîrziu, în 1917. mii și mii de soldați ameri
cani urmau să fie secerați pe fronturile 
europene tocmai de aceleași arme ale 
rnorții pe care trusturile americane le li
vraseră armatelor germane.

Miliardarii americani de atunci, ca și 
cei de astăzi, nu-și puneau asemenea 
probleme cînd era vorba de profituri tot 
mai mari. Cu cit curgea mai mult sînge 
pe front cu atît creșteau grămezile de aur 
în hrubele din Wall-Street.

La Muzeul Comercial din Viena există 
copia unul document, care poartă nr. 

128.365 din 14 septembrie 1918. După cum 
reiese chiar din titlul documentului, el se 
referă la „livrările de material de război 
ale Statelor Unite ale America".

Această scrisoare adresată comanda
mentului suprem al armatelor austro- 
ungare, după ce face un cuprinzător bi
lanț a! marilor tranzacții încheiate în pri
mii ani ai războiului dta 1914-1918 de că
tre fabricanții de armament din S.U.A., 
scoate în evidență uriașele cîștiguri rea
lizate de industria de război a S.U.A. de 
pe urma vărsărilor de sînge dta Europa.

T1LCUL UNOR EXPLOZII
Intrarea Statelor Unite în primul război 

mondial nu a întrerupt cîtuși de puțin 
legăturile dintre monopoliștii. americani 
și virfurile afaceriste ale militarismului 
german. Dar odată cu noua situație, ne
guțătorii de moarte germano-americani 
au trecut la folosirea unor noi metode.

Dat fiind că transporturile pa căi oco
lite de armament și materii prime strate
gice din S.U.A. în Germania deveniseră 
deosebit de dificile, riscînd să dea loc 
unui uriaș scandal, numeroși busines
smen! yankei, în schimbul unor uriașe 
avantaje materiale oferite de germani 
și a unor contracte, care urmau să intre 
în vigo&re a doua zi după încetarea osti
lităților, au acceptat aruncarea în aer a 
propriilor lor uzine. Scopul urmărit era 
acela de a zădărnici, și în acest fel, li
vrările de armament american trupelor 
americane și aliate din Europa.

Astfel, numai Ia cîteva luni de la in
trarea S.U.A. în război, au Sărit în aer 21 
uzine americane de muniții. Daunele pro
vocate numai de explozia de la uzinele 
din Kingsland (New-Jersey) și de la fa
brica de praf de pușcă „Dupont", au atins 
suma de 19 milioane dolari.

•k
Marea trădare săvârșită de miliardarii 

americani a contribuit în mod nemijlocit 
la prelungirea primului război mondial și, 

după încetarea ostilităților, la crearea 
condițiunilor în vederea repunerii pe pi
cioare a mașinii de război germane, în 
aceleași scopuri prădalnice de agresiune 
în Europa.

Nu întâmplător guvernul american con
trolat de miliardarii din Wall-Street a 
făcut totul pentru ca la 11 noiembrie 
1918, S.U.A. și Antanta să încheie doar un 
armistițiu cu Germania ânfrîntă, în loc să 
ceară capitularea necondiționată a ace
steia. Nu întîmplător, condițiile armisti
țiului nu prevedeau nici dezarmarea și 
nici demobilizarea armatei germane.

Wall-Street-ul a obținut pentru com
plicii săi germani dreptul de a menține 
peste 50 de divizii, mal bine de două 
treimi dta armamentul de artilerie și mal 
bine de jumătate din numărul de mitra
liere și alte tipuri de armament și echi
pament do război. Imperialiștii americani 
mizau de astă dată pe o agresiune ger
mană împotriva tinerei Republici Sovie
tice.

Pregătind fățiș intervenția împotriva 
Sovietelor, cercurile imperialiste din oc
cident cereau popoarelor să treacă cu ve
derea evenimentele războiului, să-i ierte 
pe ucigașii germani. „America trebuie să 
dea ajutor la refacerea Germaniei... spu
neau ei — Germania poate menține ordi
nea în Europa". Vechile legături dintre 
trusturile militare americane și germane 
erau reluate în mod din ce în ce mai fățiș. 
De o parte și de alta se făceau declarații 
publice, sublinitadu-se comunitatea de in
terese a S.U.A. și a Germaniei în lupta 
împotriva revoluției proletare.

în acele zile ministrul de externe al 
Germaniei, Brockdorf-Pauzan îl asigura 
pe șeful misiunii americane la Berlin, 
Dressel că „Germania și America au ace
leași interese și sînt apropiate una de 
alta ; ele pot colabora cu folos în interesul 
viitorului". La rîndul său, Walter Rathe- 
nau prezicea că „în viitor, Germania va 
fi singura țară pe a cărei prietenie vor 
putea ccnta S.U.A." Politicianul german 
’ndemna pe guvernanții americani „să in
siste puternic asupra punctului lor de ve
dere, să bată cu pumnul în masă și să 
ceară ca Germania să nu fie slăbită".

Nu s-ar putea spune că în anii de după 
primul război mondial ca și în zilele noa
stre imperialiștii americani n-au procedat 
și nu procedează ca atare.

D. BABOIAN
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O importantă contribuție la lupta 
împotriva renașterii Wehrmachtului

Declarația înaltului comisar 
în Austria

al ÎI. R. S. S.

Ziarele de Ieri au publicat nota guver- 
hulul Uniunii Sovietice adresată guver
nului Angliei. In această notă, guvernul 
sovietic atrage din nou atenția guvernului 
englez că încheierea de către acesta a 
acordurilor de la Paris este în contradicție 
flagrantă cu obligațiile pe care șl le-a asu
mat Anglia în baza tratatului anglo-sovie- 
tic. După cum este cunoscut opiniei pu
blice, la 26 mai 1942, în acele zile în 
care pe cîmpuriie de luptă ale Stalingra- 
dulul se hotăra soarta liftierilor nesătui 
de ,,spațiu vital", în zilele în care Uniu
nea Sovietică șl Anglia, împreună cu 
celelalte state ale coaliției antihitleriste, 
duceau lupta grea împotriva Germaniei 
hitleriste, a fost încheiat „tratatul dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice Soc aliste 
și Regatul Unit al Marii Britanii de 
alianță în războiul împotriva Germaniei 
hitleriste și complicilor ei în Europa șl 
de colaborare și asistență mutuală după 
război". Menirea acestui tratat era să con
tribuie la menținerea păcii și preîntîmpi- 
narea unei noi agresiuni din partea Ger
maniei sau a statelor legate de ea în 
actele de agresiune în Europa.

„Înaltele părți contractante — se spune 
în primul capitol al tratatului — își ex
primă dorința de a se uni cu celelalte 
state, care gîndesc la fel cu ele, în adop
tarea de propuneri cu privire la acțiuni 
comune în perioada de după război, în 
scopul menținerii păcii și rezistenței față 
de agresiune".

De la încheierea tratatului anglo-sovie- 
tlc n-au trecut decît 12 ani, timp care re
prezintă o perioadă relativ scurtă în lsto. 
rie. In urma loviturii zdrobitoare date de 
către Armata Sovietică, în 1945 Germania 
hitleristă a fost nevoită să capituleze ne
condiționat. Se părea că guvernanții occi
dentali au tras concluziile potrivite cu 
privire la acest fapt. Se părea că — mai 
ales în urma încheierii unor asemenea 
tratate internaționale — omenirea va fi 
ferită pentru totdeauna de dezastrul unui 
nou măcel mondial. Se vede însă că nu 
toate puterile care făceau parte din coali
ția antihitleristă erau animate de această 
năzuință unanimă spre pace a popoarelor.

Departe de a pune în practică cele 
stipulate în tratatul sus-amlntit, Anglia a 
făcut toate sforțările pentru a nu zdrobi 
definitiv militarismul german chiar șl 
— după cum o dovedesc faptele — In timp 
ce fiii cel mai buni al săi șl al Uniunii 
Sovietice își vărsau sîngele în război.

Amintirea declarației făcute cu cîtva 
timp în urmă de către Churchill la Wood- 
word se impune de la sine.

Acordurile de la Londra șl Paris oferă 
posibilitatea includerii Germaniei occi
dentale «militarizate în blocul agresiv ai 
Atlanticului de Nord și în alte grupări 
militare îndreptate împotriva Uniunii So
vietice șl a țărilor de democrație popu
lară. Anglia, ca unul din organizatorii 
principali și participant la aceste grupări 
agresive intră astfel într-o alianță fățișă 
șl nerușinată cu militarismul german pe 
cale de renaștere.

Aceasta este încă o dovadă că acțiu
nile guvernului englez contravin tratatu
lui anglo-sovietlc. ,,Fiecare d'.n înaltele 
părți contractante se obligă să nu încheie 
nici un fel de alianțe șl să nu la parte 
la nici un fel de coaliție îndreptată îm
potriva celeilalte înalte părți contractan
te", se spune în articolul 7 al tratatului. 
A fost sau este acest articol respectat de 
către guvernul englez? Faptele îndeobște 
cunoscute ne dovedesc fără putință de tă
gadă, că guvernul englez nu respectă spi

Eminenți luptători pentru pace
în ziua celei de a 75-a aniversări a 

nașterii marelui luptător pentru pace, 
I; V. Stalin, a fost dată publicității hotă- 
rîrea cu privire Ia decernarea premiilor 
internaționale Stalin „Pentru întărirea 
păcii între popoare". Comitetul, alcătuit 
din reprezentanți ai vieții publice demo
crate din diferite țări, a conferit premii 
unuj nou grup de eminenți luptători pen
tru pace și prietenie între popoare.

Premiul Stalin pentru pace a obținut 
o largă recunoaștere internațională ca 
cea mai înaltă distincție ce se conferă 
pentru merite în lupta care în zilele noa
stre reprezintă pivotul principal al eveni
mentelor vieții internaționale — lupta 
pentru menținerea și consolidarea păcii. 
Este important de subliniat că acest pre
miu se conferă cetățenilor din diferite 
țări, indiferent de opiniile lor politice șl 
religioase. Ca și în anii precedenți, printre 
laureați găsim și de data aceasta militanți 
de cele mai diferite orientări politice, care 
fiu însă un scop comun: apărarea păcii, 
căreia ei îi consacră toate forțele și ener
gia lor.

Printre luptătorii activi pentru pace 
distinși cu acest premiu figurează numele 
lui Denis Pritt — fruntaș de seamă al 
vieții publice din Anglia, președintele 
Asociației Internaționale a Juriștilor De
mocrat!. Nu numai în țara sa, ci și din
colo de hotarele ei, Denis Pritt este cu
noscut ca militant neobosit care-și con
sacră întreaga energie activității în folo
sul păcii. Numele lui evocă chipul unui 
om politic de o cinste ireproșabilă al unui 
om de convingeri ferme și cu un înalt 
sentiment al datoriei sociale. Mare spe
cialist în domeniul dreptului, care în 1927 
a obținut titlul de avocat regal, ei parti
cipă activ de mulți ani la viața politică și 
socială din Anglia. Sînt cunoscute meri
tele lui în demascarea criminalilor de răz
boi germani.

Fiecare cuvînt ieșit de sub pana acestui 
eminent publicist este primit de toți ca 
o mărturie a unui observator obiectiv.

Așa au fost primite cunoscutele broșuri 
sie lui Pritt despre războiul din Coreea, 
In care el a dezvăluit adevăratele dede
subturi ale evenimentelor din Coreea. 
Comitetul nostru este convins că decerna
rea Premiului Stalin pentru pace lui De
nis Pritt va fi primită cu satisfacție de 
cercurile largi ale opiniei publice engleze.

Alain Le L6ap, secretarul general al
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ritul șl litera tratatului anglo-sovietlc de 
colaborare șl asistență mutuală după 
război. Dimpotrivă. Tîrgul încheiat la Lon
dra și Paris vine să legalizeze sforțările 
cercurilor războinice Imperialiste din An
glia și Franța șl în special ale celor din 
S.U.A. care au ca scop reînvierea milita
rismului în Germania occidentală. Pe lingă 
faptul că prevăd crearea unei armate nu
meroase în Germania occidentală, aceste 
acorduri pun în mina revanșarzilor ger
mani arme periculoase de distrugere in 
masă ca arma atomică, chimică șl bacte
riologică. Astfel, nu-i greu să prevezi că 
nu pentru jocuri de artificii vor întrebu
ința mil'tariștii germani aceste arme bar
bare.

După cum se știe, nenumărate au fost 
străduințele Uniunii Sovietice pentru im- | 
piedicarea renașterii militarismului ger
man Atrăgînd in repetate rinduri atenția 
guvernului englez asupra pr mejdiei pe 
care o comportă renașterea militar.rme oi 
german, guvernul sovietic n-a precupeții 
nici un efort pentru a propune măsuri co
mune d n partea U.R.S.S.'și Angliei pen
tru întărirea păcii șl securității în En- 
ropa, pentru reglementarea problemei ger
mane. Propunerile rezonabile și construc
tive ale guvernului sovietic n-an fost însă 
acceptate de către guvernul englez. Odată 
mai mult, guvernul englez a dovedit prin 
aceasta că nu vrea să ia in considerare 
obligațiile care-l revin în baza tratatului 
anglo-sovietic.

Desigur că în asemenea cccdițijc! — 
așa cum se subliniază in nota sovietică 
adresată guvernului englez — tratatul an- 
glo-sovletlc își pierde însemnătatea și an , 
mai poate servi țelurilor pentru care a 
fost semnat. Existența lui n-ar petea de- } 
cit să se transforme într-un paravan care 
servește pentru camuflarea poliției! actuale 
a guvernului englez.

Deoarece ratificarea acordurilor de la 
Paris va complica serios Întreaga situație 
din Europa, guvernul sovietic atrage aten
ția guvernului englez că această ratificare 
va șterge dintr-o singură trăsătură tratatul 
anglo-sovietic de colaborare șl asistentă 
mutuală după război șl va anula acest 
tratat. Nici o manevră propagandistică a 
adepților din Anglia al utilitariștilor vest- 
germani nu va putea ascunde faptul că 
răspunderea pentru anularea tratatului an
glo-sovietic, încălcat de cercurile guver
nante britanice, va cădea in întregime 
asupra guvernului englez.

Nota guvernului sovietic vine intr-un 
moment de mare însemnătate internațio
nală, într-un moment clnd împotriva vo
inței milioanelor de oameni de pe tot glo
bul, imperialiștii americani urmați îndea
proape de acolițil lor din Europa occiden
tală încearcă cu o grabă febrilă să stre
coare prin parlamentele acestor țări acor
durile nefaste de la Londra și Paris.

Nota sovietică contribuie la lămurirea 
opiniei publice engleze asupra pericolului 
pe care-l reprezintă ratificarea acordurilor 
de la Londra și Paris.

Tn rîndurile poporului englez se bucură 
de o largă prețuire prietenia dintre Uni
unea Sovietică și Anglia, prietenie cimen
tată în focul luptelor Împotriva dușmanu
lui comun — Germania hitleristă. Șl dacă 
actualii guvernanți ai Angliei au uitat 
bombardamentele Londrei, dezastrul de la 
Coventry și alte învățăminte ale unei is
torii nu prea îndepărtate, poporul, mili
oanele de englezi care doresc pace nu 
le-au uitat.

L BODEA

D. V. Skobelțin

Confederației Generale a Muncii din 
Franța, eminent reprezentant al mișcării 
muncitorești din Franța, merită penau în
treaga sa activitate înaltul titlu de lau
reat al Premiului Internațional Stalin. De 
peste 20 de ani, Alain Le Leap se consa
cră operei de apărare a intereselor oame
nilor muncii. Lupta pentru interesele eco
nomice ale muncitorilor și funcționarJor 
l-a adus în mod logic la participarea ac
tivă Ia lupta pentru pace, împotriva pri
mejdiei unui nou război și a cursei înar
mărilor care aduce oamenilor muncii nu
mai lipsuri. El cheamă neobosit miș
carea sindicală din țara sa la acțiuni 
energice împotriva planurilor de pregătire 
a unui nou război. Pentru a lămuri pe 
oamenii muncii asupra sarcinilor ce le 
revin în această luptă, el a scris o bro
șură în care a semnalat primejdia pe care 
o implicau pentru Franța planurile de 
creare a comunității defensive europene. 
El se afla în primele rânduri ale luptăto
rilor împotriva războiului din Indochina. 
Astăzi. împreună cu ceilalți patrioți din 
Franța, el luptă împotriva acordurilor de 
la Londra și Paris, care reprezintă o pri
mejdie directă pentru interesele naționale 
ale poporului francez

A fost distins cu premiul Stalin pentru 
pace, Takin Kodo Hmaing, activist pe 
tărîm social din Birmania, eminent re
prezentant al culturii acestei țări. Scrii
tor, istoric, filozof, veteran al luptei de 
eliberare națională a poporului birman, 
Takin Kodo Hmaing se bucură de un 
imens respect în țara sa; poporul îl nu
mește cu dragoste „marele înțelept al 
Birmaniei". în decursul îndelungatei sale 
vieți, el a scris aproximativ 109 de piese, 
romane, poeme și cîntece în spiritul că
rora a fost educată o generație întreagă 
de luptători pentru independenta națio
nală a Birmaniei.

în perioada dominației britanice în Bir
mania, Hmaing era conducătorul partidu
lui „Takinilor", care își propunea elibe
rarea țării de sub jugul străin. Acest 
partid a avut pe atunci un rol remarcabil 
în viața politică a țării și a unit in jurul 
său toate forțele naționale. După cel de 
al doilea război mondial, îl vedem pe 
Hmaing în rindul luptătorilor activi pen
tru pace în Asia și în întreaga lume.

In mai 1952, primul Congres al partiza
nilor păcii pe întreaga Birmanie îl alege 
președinte al Comitetului național al aces
tui congres. Sub conducerea comitetului, 
în Birmania au fost strînse aproximativ un 
milion de semnături pe apelul cu privire

VIENA 21 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 21 decembrie a avut loc o ședință 
extraordinară a Consiliului aliat pentru 
Austria prezidată de I. L Illcev, înaltul 
comisar al U.R.S.S. în Austria.

în ședința convocată la cererea repre
zentantului sovietic au participat înaltul 
comisar al S.U-A, Thompson, înaltul co
misar al Franței, Chauvei. și înaltul comi
sar al Angliei, Wallinger.

în cadrul ședinței, înaltul comisar al 
U.R.S.S. in Austria, L L Dicev a făcut ur
mătoarea declarație:

Partea sovietică dispune de informații 
potrivit cărora autoritățile americane de 
ocupație in Austria întreprind acțiuni care 
constituie o încălcare directă a acordu
lui dintre guvernele U RS S. Angliei. 
S.U-A și Franței din 9 talie 1945 cu pri
vire la zonele de ocupație ta Austria, pre
cum și a acordului intre guvernele țărilor 
sus-msntionate din 28 iunie 1946 cu pri
vire la mecanismul de contrei in Austria. 
Astfel pe teritoriul zone, francaze de ocu
pație. ia special ia provincia Tirol sînt 
dizlocate ilegal unități militare ale Sta
telor Unite ale Am-rieâi. chipurile, pen
tru asigurarea căilor de comunicație din
tre bazele militare americane din Italia și 
Germania occidentală, căi care trec prin 
Austria occidentală.

Pe străzile unei serii de orașe din zona 
franceză de ocupație, printre care Inns
bruck, patrulează poliția cui.iară ameri
cană.

Asemenea acțiuni ale autorităților ame
ricane de ocupație reprezintă o încercare 
de a lărgi in mod Legal zona americană 
de ocupație in Austria și de a folosi te-

Dezbaterile fti Adunarea Națonaiă franceză primi acordările de la Paris
PARIS 21 (Agerpres). — La 20 decem

brie Adunarea Națională a Franței a în
ceput dezbaterile privind ratificarea pro
iectului de lege în legătură cu acordurile 
de la Paris.

Raportorul comisiei pentru Afacerile 
Externe in problema „restabilirii suvera
nității" Germaniei occidentale, Germain 
Isorni, s-a oprit asupra modificărilor 
aduse de acordurile de la Paris statutului 
vest-german. El a depus toate eforturile 
pentru a ascunde primejdia pe care o re
prezintă pentru Franța și pentru pacea 
Europei acordurile de la Paris.

Un alt raportor al Comisiei pentru Afa
cerilor Externe, Vendroux. și-a consacrat 
raportul problemei Saarului.

Deputății au așcultat cu mare atenție 
pe raportorul comisiei pentru Apărarea 
Națională, deputatul radical Badie (tar. — 
se știe că această comisie s-a pronunțat 
pentru amînarea dezbaterilor asupra acor
durilor de la Paris). Badie a subliniat că 
acordurile privind înarmarea Germaniei 
occidentale, reprezintă o mare primejdie 
pentru Franța. „Ni se cere, a spus eh să 
adoptăm o hotărîre extrem de serioasă 
care poate schimba soarta Franței și a 
Europei.- Este pur și simplu nemaipo
menit, ca după zece ani de la semnarea 
tratatului franco-sovietic. guvernul să gă
sească de cuviință să inițieze încheierea 
acestor acorduri. Faptul că n-au gării 
nimic mai bun decît să înarmeze Germa
nia constituie un paradox nemaipomenit, 
un paradox nemaiauzit".

„Ar fi prematur, dacă nu chiar primej
dios, a adăugat Badie. ca în aceste con
diții să se ratifice acordurile de la Paris 
și să se acorde German ei dreptul de a 
crea o armată. Amînarea dezbaterilor 
propusă de cc-r.iria pentru Apărarea Na
țională ne-ar permite să evităm adoptarea 
in grabă a unor hotărâri de care depinde 
viitorul Franței. Această amânare ne-ar 
permite să nu ignorăm în mod necugetat 

ia un Pact al Păcii Intre eeâe cinci puteri. 
Nu odată Takin Kodo Hmaing și-a ridi
cat gâasul de protest împotriva războiului 
d.n Coreea. împotriva uneltirilor impe
rialismului american in Asia de sud-est

Printre âaureații Premiului internațio
nal Staâ-n se afââ de asemenea eminentul 
poet și dramaturg german. Berthold Bre
cht, al căr-j; nume este bine cunoscut in 
Germania. Berthold Brecht devine luptător 
convins împotriva militarismului încă din 
anii care au urmat imediat primului răz
boi mondial „Balada unui soldat mort" 
scrisă de ei a fost pe atunci una din cele 
mai populare opere antirăzboinice din 
Germania. în anii următori. Breeht a de
venit poetul favorit aâ maselor largi. Ci nd 
poporul german se afla rob călcâiul h:tle- 
rismului, el a creat in emigrație o serie 
de’lucrări â.terare importante („Teama și 
disperarea in cel de al treilea reich" și 
altele), care an avut un mare rol in lupta 
împotriva fascismului.

Din 1947, Berthold Breeht trăiește tn 
Republica Democrată Germană și parti
cipă activ la construirea noii vieți a po
porului german. Multe din operele sale, 
pătrunse de ideile luptei pentru pace și 
democrație, pentru fericirea omului, sînt 
foarte răspindâte atât in răsăritul cât și 
în apusul Germaniei.

Comitetul a decernat Premiul interna
țional Stalin și eminentului om de știință 
finlandez și fruntaș al vieții publice din 
Finlanda, Felix Iversen. Partizanii păcii 
din Finlanda și din țările scandinave îl 
cunosc ca unul din reprezentanții cei mai 
sinceri și plini de abnegație ai mișcării 
pacifiste. începutul activității pacifiste a 
lui Iversen datează încă din perioada de 
după 1920. Primul război mondial și ur
mările lui au avut o influență hotări- 
toare în ce privește concepția asupra lu
mii a tinărului om de știință care a ho- 
tărît să-și consacre viața apărării păcii. 
Din 1926 el este conducătorul organizației 
pacifiste „Uniunea păcii din Finlanda", 
iar din 1935 — președintele „Uniunii pă
cii țărilor nordice", o asociație a organi
zațiilor pacifiste din țările scandinave. 
Cînd după cel de al doilea război mon
dial a început să se desfășoare mișcarea 
partizanilor păcii, Felix Iversen a aderat 
Ia ea fără nici o ezitare Luînd cuvîntui 
la congresul „Uniunii păcii din Finlanda" 
din 1949, el a declarat: „Programul parti
zanilor păcii este de așa natură incit toți 
adevărații prieteni ai păcii pot să-l aprobe 
necondiționat". „Uniunea păcii din Fin
landa", condusă de el, a aderat în cali
tate de membru colectiv la organizația 
„Partizanii păcii din Finlanda", iar Iver
sen a devenit vicepreședinte al acestei

blocului agresiv nord-atlantlc, ceea ce 
este inadmisibiL

Măsuri separate de acest fel care duc 
la contopirea unor zone de ocupație pot 
prejudicia în ultimă instanță integritatea 
statului austriac.

Ținînd seama de aceste Împrejurări, 
partea sovietică consideră necesar să 
atragă atenția Consiliului aliat asupra 
faptelor sus-menționate de încălcare a 
acordurilor cvadripartite cu privire la 
ocupația Austriei și să sublinieze inadmi- 
sibilitatea staționării de forțe armate și 
instituții militare americane pe teritoriul 
zonei franceze de ocupație. Partea sovie
tică propune ca Consiliul aliat să adopte 
in zceastă privință următoarea hotărâre :

„Consiliul aliat constată că staționarea 
pe teritoriul zoaai franceze de ocupație 
din Austria a unor trupe aparținind for
țelor armate ale- Statelor Unite ale Ame
ți:.:, reprezintă o încălcare a acordurilor 
încheiate la 9 talie 1945, între guvernele 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
Regatul Unit, Statelor Unite ale Americii 
ș: Republicii Franceze cu privire la zo
nele de ocupație din Austria și cu privire 
Ia administrarea orașului Viena și a acor
dului încheiat la 28 iunie 1946 cu privire 
la mecanismul de control în Austria.

Pornind de la necesitatea respectării 
stricte a acordurilor sus menționate din
tre guvernele celor patru puteri. Consi
liu! aliat cere părții americane să retragă 
de pe teritoriul zmei franceze de ocupație 
din Austria trupele dizlocate acolo și care 
aparția forțelor armate ale S.U.A. și să 
lichideze instituțiile militare și instalațiile 
mLitare americane existente în zoaa fran
ceză de ocupație".

înaltul comisar al Franței, Chauvei, a 

șansele unor tratative cu Răsăritul care 
pot duce la coexistența pașnică pe care 
noi o dorim. Aminarea dezbaterilor re
prezintă o hotărâre înțeleaptă".

PARIS 21 (Agerpres i.— Adunarea Națio
nală franceză s-a întrunit marți dimi
neața pentru a continua dezbaterile a- 
supra acordurilor de la Paris.

Deputatul Andre Liautev (Partidul ță
rănesc) vorbind în numele comisiei finan
ciare, a prezentat raportul comisiei sale 
si a expus motivele pentru care această 
mm rie s-a declarat împotriva ratificării 
acordurilor. Aceste motive sînt următoa
rele: 1. Comisia se împotrivește recon
stituiri: unei armate germane ; 2. Comi
sia se teme ca aceste acorduri să nu dez
lănțuie in Europa occidentală o cursă a 
înarmărilor ale cărei efecte ar fi dezas
truoase.

Raportorul comisiei industriale, socia
listul Chupin, s-a declarat în favoarea a- 
corduriler de la Paris.

După cuvântarea raportorului comisiei 
statelor asociate. Delussac, care de ase
menea s-a declarat pentru votarea aces
tor acorduri, ședința a fost suspendată. 
Ea a fost reluată la începutul după amie
zii. primul vorbitor fiind generalul Au- 
meran (republican independent). Genera
lul A'umeran, care în luna august s-a de
clarat împotriva tratatului CDE. a con
damnat și de data aceasta în termeni 
aspri acordurile de la Paris. „A ratifica 
aceste acorduri, a spus el. înseamnă a 
pune pe picioare 12 divizii germane. 
Cine va putea cpri consecințele ce decurg 
din aceasta ’ Exprimindu-și Fărerea că 
acordurile de Ia Paris nu sînt o conse
cință a politicii Franței ci „a politicii 
domnului Foster Dulles" generalul Aume- 
ran a relevat că Mendes-France urmând 
politica americană „duce Franța acolo 
unde ea nu dorește să se afle". 
In încheiere el a declarat: ,.M-am gîn- 
dit îndelung la problema înarmării Ger

organizații. El duce o luptă energică îm
potriva cursei înarmărilor, împotriva re- 
militarizării Germaniei occidentale. Iver
sen consideră că securitatea popoarelor 
scandinave poate fi asigurată numai cu 
condiția ca statele aceste' peninsule să 
nu intre în nici un fel de alianțe agre
sive, să ducă o politică de pace.

Numele următor pe lista laureaților este 
cel al lui Andre Bonnard, lingvist de 
seamă din Elveția, bine cunoscut în 
cercurile științifice și aâe vieții publice 
din Europa occidentală.

Deși interesele științifice ale profesoru
lui Bonnard sint legate de lumea antică 
— el predă de mulți ani limba și litera
tura greacă veche la Universitatea din 
Lausanne — el nu se închide în turnul de 
fildeș al științei, ci vede legătura ei cu 
sarcinile actualității. A fost de aceea fi
resc că atunci cind. după congresul de la 
Wroclaw al reprezentanților culturii, care 
a avut loc în 1948, în toate țările europene 
a Început o largă mișcare a intelectuali
tății pentru apărarea păcii, prof. Bonnard 
nu a rămas de o parte. Lui ti aparține ini. 
țiativa unirii tuturor elementelor iubi
toare de pace din Elveția într-o singură 
mișcare. Din 1949. profesorul Bonnard 
conduce Comitetul partizanilor păcii 
din Elveția.

In America Latină va fi primită cu 
mare satisfacție decernarea Premiului 
Stalin pentru pace lui Baldomero Sanin 
Cano, eminent om de știință și cunoscut 
om politic Pentru, popoarele Americii 
Latine, Baldomero Sanin Cano este cel 
mai strălucit reprezentant al umanismu
lui și al liberalismului, cărora el le-a ră
mas credincios in decursul întregii sale 
vieți îndelungate Activitatea și cunoștin
țele lui Sanin Cano sînt extrem de va
riate. El este autorul a numeroase lucrări 
de filologie, cunoscător excelent al lite
raturii europene Meritele sale pe tărimul 
științei au fost răsplătite, conferindu-i-se 
titlul de doctor honoris causa al univer
sităților din Edinburgh și Bogota. în ace
lași timp el este un reprezentant de sea
mă al partidului liberal din Columbia, și 
un diplomat care a deținut importante 
funcții de stat în țara sa și peste hotare.

încă de Ia primii pași ai mișcării par
tizanilor păcii din Columbia și din Ame
rica Latină, Sanin Cano a intrat în rîn
durile ei și este astăzi președinte de 
onoare al Comitetului pentru apărarea 
păcii din Columbia Cu toată virsta sa 
înaintată, el nu lasă din mină pana de 
publicist, chemînd poporul să lupte îm
potriva propagandei in favoarea unui nou 
război, împotriva atentatelor imperialis
mului american la libertatea și indepen
dența Columbiei și a altor țări de pe con
tinentul Americii de sud. Repetatele 
atacuri ale reacțiunii îndreptate împo
triva lui nu au putut să-1 determine pe 
Sanin Cano să renunțe la convingerile 

recunoscut că în zona franceză de ocu
pație staționează intr-adevăr unități _ ale 
armatei americane de ocupație, a căror 
destinație ar fi paza liniilor de comuni
cație ale forțelor armate ale S.U.A. De- 
clarindu-se de acord că problema în dis
cuție este importantă, Chauvei a încercat 
totodată să se eschiveze de la discutarea 
fondului ei.

înaltul comisar al S.U.A., Thompson, a 
recunoscut de asemenea că în zona fran
ceză de ocupație se află unități ale for
țelor armate americane și a declarat tot
odată că după reducerea efectivului tru
pelor franceze de ocupație în 1954, efec
tivul unităților americane din Tirol a fost 
sporit.

înaltul comisar al Angliei, Wallinger, a 
încercat să apere acțiunile ilegale ale au
torităților americane de ocupație .în Aus
tria. în cadrul discuțiilor asupra acestei 
probleme, înaltul comisar sovietic, I. I, 
Ilicev, a declarat că prezența forțelor ar
mate americane pe teritoriul zonei fran
ceze, fapt recunoscut atît de înaltul co
misar american cit și de cel francez, do
vedește că autoritățile americane de ocu
pație au violat în modul cel mai flagrant 
acordul dintre guvernele U.R.S.S., An
gliei, S.U.A. și Franței cu privire la zo
nele de ocupație și acordul cu privire la 
mecanismul de control în Austria.

Aceste încălcări, a spus în încheiere re
prezentantul sovietic, sînt inadmisibile și 
de natură să aibă consecințe grave, deoa
rece în ultima instanță ele pot prejudicia 
integritatea Austriei.

Dat fiind refuzul reprezentanților pu
terilor occidentale de a accepta sus-men- 
ționata propunere sovietică, nu s-a ajuns 
la nici o hotărâre de comun acord.

maniei pentru că m-am gîndit îndelung la 
mijloacele de a feri lumea de tragedia 
războiului. Prin aceasta cer adunării să 
nu cedeze nici promisiunilor și nici ame
nințărilor".

O serie de comentatori de presă consi
deră că generalul Aumeran s-a referit la 
numeroasele manevre desfășurate în culi
sele Adunării Naționale de către cercurile 
guvernamentale cu scopul de a determina 
pe deputați să accepte acordurile de la 
Paris. Agenția United Press relatează că 
premierul Mendds-France, într-o convor
bire cu ministrul britanic Eden, „a promis 
să facă tot ce-i va sta în putință pentru 
a convinge intransigenta Adunare Națio
nală să ratifice chiar săpîămîna aceasta 
acordurile privind reinarmarea Germaniei 
occidentale".

în continuarea dezbaterilor a urmat la 
tribună deputatul Bardoux (partidul ță
rănesc) care a spus printre altele că 
Franța nu are dreptul să respingă ideea 
tratativelor cu Uniunea Sovietică. El a 
respins acordurile de la Paris.

în același spirit a vorbit și deputatul 
Lebon, fost gaullist care a declarat: „Nu 
ar fi mai înțelept să căutăm posibilitățile 
unei reglementări cu Uniunea Sovietică ? 
în loc de aceasta, occidentalii, pe măsură 
ce primesc dovezi de bună voință din 
partea Uniunii Sovietice le resping deve
nind tot mai exigeați".

Până în momentul de față mai sînt în
scriși la cuvint 39 de deputați. Printre 
aceștia se numără Jacques Duclos, Henri 
Teitgen, Jules Moch, Daladier, Maurice 
Schuman, D’Astier De la Vigerie, doamna 
Gabriel Peri, Pierre Cot și alții.

Agențiile de presă relatează că în 
cursul serii, deputății Badie și Liautey au 
depus pe biroul Adunării o moțiune prin 
care cer aminarea dezbaterilor.

care și le-a format în urma unei vieți 
îndelungate și cinstite. Nu odată a salu
tat el lagărul democratic în frunte cu 
Uniunea Sovietică ca pe un far al liber
tății și progresului, ca pe un bastion al 
independenței și libertății tuturor popoa
relor lumii.

Pentru prima oară este decernat Pre
miul internațional Stalin unui reprezen
tant al Indoneziei. Prof. Prijono este cu
noscut in țara sa ca unul din reprezen
tanții de seamă ai culturii indoneziene, 
ca un luptător activ pentru menținerea 
păcii in Asia șl în lumea întreagă. Emi
nent specialist în problemele lingvisticii, 
prof. Prijono desfășoară în același timp o 
intensă activitate pe tărîm obștesc ca vi
cepreședinte al Comitetului pentru apăra
rea păcii din Indonezia. După cum se știe, 
in această țară mișcarea populară pentru 
independență națională, pentru pace, a 
luat o mare amploare în ultimii ani. Po
porul indonezian luptă pentru eliberarea 
deplină a patriei sale de sub dependența 
străină, împotriva pactelor agresive în 
care imperialiștii americani încearcă să 
atragă Indonezia, precum și alte țări din 
Asia de sud-est. Conferirea Premiului 
Stalin pentru pace unui reprezentant al 
Indoneziei înseamnă că această luptă a 
poporului indonezian este larg apreciată 
și sprijinită de opinia publică democra
tică internațională.

Printre cei distinși cu Premiul interna
țional Stalin este și publicistul Nicolas 
Guillen, unul dintre cei mai mari poeți 
din Cuba eminent activist pe tărîm social. 
Prin fondul ei, poezia lui Guillen este 
profund populară; ea se bucură de o 
mare popularitate nu numai în Cuba ci 
și în toate țările de pe continentul Ame
ricii Latine. Versurile lui sînt traduse în 
limbile franceză, germană, engleză, por
tugheză și în alte limbi ale lumii, iar 
multe dintre ele au fost puse pe muzică, 
în 1952, Guillen a publicat cartea „Porum
belul întregului popor" — model de poe
zie combativă îndreptată spre apărarea 
păcii, împotriva asupririi popoarelor din 
America Latină de către imperialismul 
american.

Lupta tuturor popoarelor pentru apăra
rea păcii se lărgește și Se întărește, cu- 
prinzînd toate țările și toate continentele. 
Ea generează mereu noi și noi eroi care 
datorită activității lor nobile se bucură 
de aprecierea și dragostea maselor largi 
populare. Comitetul nostru se străduiește 
să exprime această apreciere a tuturor 
popoarelor față de oamenii care își con
sacră toate forțele sufletului lor. întreaga 
energie și tot talentul lor realizării celui 
mai înalt țel al epocii noastre — asigura
rea colaborării pașnice și prietenești în
tre toate popoarele, indiferent de culoare, 
de orânduirea lor socială și de Stat.

Text prescurtat a1 articolului trans
mis de agenția TASS. '

Congresul 
scriitorilor sovietici
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Delegații la cel de al II-lea Congres 

unional al scriitorilor sovietici continuă 
să discute problemele de creație literară.

Ședința din dimineața zilei de 20 de
cembrie a Congresului a fost prezidată de 
scriitorul tătar Gumer Bașnov. Ivan Kai- 
rov, ministrul învățămîntului al R.S.F.S.R. 
care a luat primul cuvîntui, a mulțumit 
în numele zecilor de milioane de elevi șl 
pedagogi sovietici scriitorilor ale căror 
cărți ajută la educarea tinerei generații.

Delegații au întîmpinat cu căldură pe 
scriitorul indian Aii Sardar Jaffri. El a 
declarat că, deși în Sala Coloanelor se 
află numai trei scriitori indieni, cu gîn- 
dul însă aici se află toți scriitorii progre
siști din India, care scriu în 17 limbi.

La tribună urcă un alt membru al de
legației indiene — scriitorul Ahmad 
Abbas. împreună cu Jaffri, el oferă Con
gresului daruri — o culegere din versu
rile poetului pakistanez Faiz Ahmed Fai2 
și o broderie trimisă de o femeie simplă 
din provincia Pundjab. Asistența aplaudă 
furtunos pe Abbas, care reproduce cu
vintele acestei femei: „Oferiți acest dar 
modest poporului care luptă pentru pace. 
Spuneți că pregăteam acest dar pentru 
fiul meu, dar că îl trimit fiilor mei din 
Țara Sovietelor. Le doresc ca miresele 
lor și miresele din lumea întreagă să nu 
mai cunoască niciodată ororile războiu
lui". i

MOSCOVA 21 (Agerpres) — In ședința 
din seara zilei de 20 decembrie a celui de 
al II lea Congres unional al scriitorilor 
sovietici, Boris Riurikov, redactor șef al 
ziarului „Literaturnaia Gazeta", a prezen
tat un raport despre problemele esențiale 
ale etilicii literare sovietice.

După cum se știe, la Congresul scriitori'* 
lor sovietici a fost invitat Paul Robeson, 
eminent luptător pentru pace, laureat al 
Premiului Internațional Stalin „Pentru în
tărirea păcii între popoare". Autoritățile 
americane i-au refuzat viza de ieșire din. 
S.U.A. In seara de 20 decembrie a răsunat 
în Sala Coloanelor glasul lui Robeson. S-a 
primit la Moscova pe bandă de magneto
fon mesajul adresat de Robeson Congre
sului.

—o—

Guvernul S. U. A. 
refine ilegal 

studenți chinezi
PEKIN 21 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Presa americană dezvăluie că 
guvernul Statelor Unite reține studenți 
chinezi în ciuda dorinței acestora de a 
se reîntoarce în patrie.

Agenția United Press a anunțat la 17 
decembrie că opt studenți chinezi din sta- 
tul Massachussettes și din regiunea Chi
cago și-au exprimat dorință de a se în
toarce la familiile lor. Stridentul Han 
Cian din Chicago a declarat că guvernul 
Statelor Unite nu are dreptul să-1 rețină 
împotriva dorinței lui. Patru studenți din 
Massachussettes au arătat că vor să se 
întoarcă în China din motive ușor de în
țeles : Vor să fie din nou în mijlocul fa
miliilor lor pe care nu le-au văzut de 
mulți ani.

Agenția Associated Press relata la 18 
decembrie că un student chinez de la 
Universitatea Washington din Saint Louis 
și un alt student care urmează cursurile 
Universității din Los Angeles și-au ex
primat dorința de a se reintoarce în pa
trie spre a-și revedea familiile.

La 15 decembrie, agenția France Presse 
relata că doi studenți chinezi din Cali
fornia au declarat că au cerut guvernu
lui Statelor Unite permisiunea să se în
toarcă în China dar că nu au primit nici 
un răspuns. Ei s-au adresat Organizației 
Națiunilor Unite cerîndu-i sprijin pentru 
a se putea reîntoarce în patrie. Unul din
tre studenți a declarat corespondentului 
agenției sus-amintite că vrea să se în
toarcă în China pentru a fi profesor.

Mulți studenți chinezi ezită să se adre
seze autorităților americane pentru a ob
ține autorizația să plece din S.U.A. de 
teama persecuțiilor și vexațiunilor. Zia
rul „Washington Star" scria că motivul 
invooat de autoritățile americane pentru 
a reține pe studenții chinezi și anume că 
ar fi obținut o calificare care ar putea fi 
utilă țării lor, este cu totul absurdă. „Tre_ 
buie să recunoaștem cinstit, subliniază 
ziarul, că această explicație nu prea este 
serioasă". Ziarul „Washington Post" re
lata că deținerea studenților este contra
rie dreptului internațional și fără îndoia
lă face o proastă impresie în străină
tate.

Amînarea procesului 
Partidului Comunist din Germania

BERLIN 21 (Agerpres). — După cum 
anunță ziarele, procesul de la Karlsruhe 
împotriva Partidului Comunist din Ger
mania a fost amînat pînă la 31 ianuarie* 

în ultima ședință a procesului, avoca
tul partidului comunist, dr. Kaul, a cerut 
tribunalului federal să respingă cererea 
guvernului, In legătură cu. interzicerea 
partidului, ca fiind o încălcare a art. 21 
al Constituției vest-germane care recu
noaște legalitatea partidului comunist.

Dat fiind că încercările avocatului gir4 
vernului, Dix, de a respinge cererea re
prezentantului partidului comunist au 
eșuat, tribunalul a hotărât amînarea pro
cesului pînă la 31 ianuarie.

In același timp, autoritățile vest-ger
mane intensifică teroarea împotriva ele
mentelor democrate în întreaga Germanie 
occidentală.

SPECTACOLE
MIERCURI, 22 DECEMBRIE 1954

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frlmu : Cei trei 
mușchetari; Republica, București: De doi bani speran
ță; înfrățirea între popoare, T. Vladimirescu: Caut o 
nevastă; Maxim Gorki : Ludwig van Beethoven; 
Tineretului, Elena Pavel, Timpuri Noi: Campionatul 
mondial de fotbal; Victoria : Circul Slavia; Gh. 
Doja: Chibritul suedez. Turnul fecioarei; Atex. Po
pov, Moșilor: Copilul Dunării; 8 Martie: Asaltul 
fortului din munți; Vasile Roaită: Destinul unor 
femei; Unirea: Centru înaintaș; Lumina: Pumnul de 
fier; Cultural, Donca Simo: O noapte la Veneția; 
Constantin David: Zilele mîniei; Alex. Sahia, Liber
tății; Epava din largul mării; Flacăra: Fetele din 
piața Spaniei; Aurel Vlaicu: Fanfan la Tulipe; 
Munca: Căsătorie ciudată; Arta: Școala curajului; 
Popular: Nicholas Nikleby; M. Eminescu: Circul; 
Miorița: Scanderbeg; 23 August; Primăvara pa 
gheată; Iile Pintilie: Fiul mării; 8 Mai: Prieteni 
credincioși; Volga: Alarma; 1 Mal: Locotenentul lui 
Rakoczi; N. Bălcescu; Răzbunarea; Gh. Coșbuc : 
Profesorul Fabre; Rahova: Nu-i pace sub măslini ; 
Olga Banele : Marile speranțe.
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