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Iată o datorie a ta 1

PE MARGINEA SCRISORII „PORNIM 
CU HOTARlRE SPRE NOUA NOASTRĂ

tinere muncitor!
VIAȚA FARA MUNCA este searbă- 

dă și lipsită de interes. A munci 
cu dragoste, cu abnegație, cu toată 

înflăcărarea tinerească pentru binele so
cietății, pentru binele patriei este o mare 
fericire.

Tineretul muncitor al patriei noastre 
din fabrici, uzine, șantiere, mine ori de 
pe ogoare, înțelege acest lucru. Călăuzit 
de un înalt patriotism el luptă cu fermi
tate împotriva greutăților ce i se ivesc 
în față, pentru binele și fericirea sa, pen
tru binele și fericirea întregului popor. 
Tineretul nostru nu se teme de greutăți. 
Partidul îi călăuzește cu siguranță pașii 
pe drumul construirii socialismului.

Nu există mulțumire sufletească mai 
mare pentru un tînăr muncitor ca aceea 
cînd a reușit să dea totul pentru cauza 
comună.

Partidul a pus în fața oamenilor mun
cii și deci și a tineretului, sarcina nobilă 
de a lupta din toate puterile pentru spo
rirea producției și productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de cost al 
produselor, în vederea ridicării continue 
a nivelului de trai material și cultural 
al întregului popor.

Una din condițiile de bază în activita
tea tineretului muncitor pentru îndeplini
rea acestor sarcini de mare răspundere 
este întărirea disciplinei socialiste în 
muncă. A fi disciplinat nu înseamnă nu
mai a veni la timp la lucru. Disciplina 
socialistă a muncii cere să-ți îndeplinești 
la timp și în bune condițiuni sarcinile de 
plan, cere să lupți pentru onoarea între
prinderii din care faci parte, dînd numai 
produse de calitate superioară, să-ți în
grijești mașina ce ți s-a încredințat, 
să respecți pe maiștri și pe tehnicieni, 
să-ți ridici în permanență măiestria pro
fesională.

Anul acesta tineretul muncitor din fa
brici și uzine, mine și șantiere și-a adus 
din plin contribuția sa la îndeplinirea pla
nului anual de producție. Din rîndurile 
lui au apărut noi fruntași ai întrecerilor 
socialiste, inovatori și raționalizatori, noi 
cadre tehnice, capabile să folosească din 
plin tehnica modernă de care dispune 
astăzi industria noastră socialistă, capa
bile să descopere și să folosească inepui
zabilul izvor al rezervelor interne de care 
dispune fiecare întreprindere, luptători 
activi pentru bunăstarea oamenilor 
muncii.

Cu sprijinul comuniștilor, utemiștii au 
reușit să facă pe unii tineri să se deba
raseze de unele apucături rele, să aducă 
pe mulți codași în rîndurile fruntașilor.

Utemista Moldoveanu Maria lucrează 
în secția de confecții a întreprinderii 
„Bella Brainer” din Capitală. Cu cîteva 
luni în urmă ea nu reușea să-și îndepli
nească sarcinile de plan, iar calitatea 
muncii sale era slabă. Unii tineri cunoș
teau cauza acestor lipsuri, dar rămîneau 
pasivi, nu-i veneau în ajutor Măriei. Co
munista Mărăcineanu Ana, care lucrea
ză în aceeași secție, a căutat să se apro
pie mai mult de Maria. Ba chiar au de
venit în scurt timp bune prietene. Ea a 
constatat că utemista Moldoveanu Ma
ria lipsea deseori nemotivat de la lucru, 
uneori întîrzia, iar alte ori, pierdea 
nute prețioase din timpul de lucru.

De asemenea a mai observat că 
avea nevoie de un ajutor practic, 
punct de vedere profesional. Cîteva 
de zile au fost aproape nedespărțite, fn 
timpul liber discutau diverse probleme, 
iar la lucru, comunista Mărăcineanu Ana 
o chema de multe ori și-i arăta practic 
cum lucrează ea.

Care a fost rezultatul acestui ajutor 
părintesc ? E lesne de înțeles. Utemista 
Moldoveanu Maria a reușit să-și ridice 
calitatea muncii sale, a reușit să-și cîș- 
tige repede încrederea și respectul între
gului colectiv al secției, numărîndu-Se as
tăzi printre fetele fruntașe în producție.

Multe organizații utemiste au pus în

mi-

fata 
din 

luni

centrul preocupărilor lor educația prin 
muncă a tinerilor, întărirea disciplinei 
socialiste a muncii.

Membrii comitetului organizației de 
bază U.T.M. de la fabrica „Solidaritatea" 
din Satul Mare, în vederea măririi con
tribuției tineretului la îndeplinirea pla
nului de producție aJ fabricii, printre alte 
măsuri pe care le-a luat a fost și aceea 
de a înlătura lipsurile nemotivate și în- 
tîrzierile de la lucru.

Tinerele Muller Eva și Gaiger Emilia 
din cauza întîrzierilor și absențelor, nu-și 
îndeplineau nici măcar normele zilnice. 
Utemista Schwartz Maria, membră în co
mitet, le-a explicat deseori cit ar fi putut 
lucra ele' în timpul întîrziat, ce s-ar în
tâmpla dacă toți muncitorii ar proceda ca 
ele, pagubele aduse întreprinderii, și le-a 
criticat aspru pentru atitudinile lor îna
poiate. Ea s-a ocupat permanent de aces
te fete, ajutîndu-le în mod practic în pro
ducție. Astfel, fetele n-au mai lipsit și 
nici n-au mai întîrziat măcar, reușind in 
scurt timp să-și depășească normele zil
nice.

Dar din păcate mai sînt multe orga
nizații utemiste care, nepreocupîndu-se în 
mod temeinic de problemele de producție, 
nu dau atenție nici disciplinei socialiste a 
muncii tineretului. In acele întreprin
deri unde își desfășoară activitatea ase
menea organizații utemiste mai sînt mulți 
tineri care lipsesc nemotivat de la lucru, 
întîrzie, neglijează ridicarea calificării lor 
profesionale. Acești tineri dau un număr 
mare de rebuturi, nu îngrijesc mașinile, 
vorbesc obraznic maiștrilor, inginerilor și 
tehnicienilor, neținînd seamă de sfaturile 
acestora, fac risipă de materiale, materie 
primă, energie etc.

Ce exemplu constituie pentru ceilalți 
tineri utemistul Bodo Attila de la fabri
ca „Sirno Geza“ din Tîrgu-Mureș care 
atunci cînd maistrul i-a respins lucrul, 
deoarece era de calitate necorespunză
toare, acesta l-a amenințat spunîndu-i 
să-i ferească drumurile, sau utemistul 
Bendek Antal care vine în stare de ebrie
tate la lucru ?

Aceste fapte reflectă slaba muncă de 
educare dusă de comitetul organizației de 
bază U.T.M. din această fabrică.

Atitudinea indiferentă, sau formală 
față de latura cea mai importantă, cea 
mai mare din viața tînărului muncitor — 
munca lui concretă în producție — nu 
poate fi prin nimic justificată de nici un 
activist u tem ist. Organizațiile U.T.M. tre
buie să știe că aprecierea întregii lor ac
tivități se face în lumina felului cum lu
crează tineretul în producție, după con
tribuția pe care acesta o aduce la înde
plinirea planului de stat, după felul cum 
tineretul traduce în viață hotărîrile și di
rectivele partidului și statului nostru.

Un mare rol în întărirea disciplinei în 
muncă îl au posturile utemiste de control 
care pot să se ocupe în mod special de 
această problemă, efectuînd raiduri și ar- 
zind pe cei indisciplinați cu focul sa
tirei.

De asemenea adunările generale U.T.M. 
în care se discută despre tinerii care dau 
dovadă de indisciplină în muncă au un 
mare rol educativ. Trebuiesc găsite și fo
losite toate formele propagandistice și a- 
gitatorice, gazeta de perete, stația de ra- 
dio-amplificare, edițiile fulger ale gaze
telor de perete pentru a crea o opinie pu
ternică de masă în rîndurile tinerilor 
muncitori împotriva oricărui act de indis
ciplină.

Tinere muncitor 1 Peste cîteva zile pă
șești pragul unui nou an de muncă. Aju- 
tă-ți cu dragoste tovarășii rămași în ur
mă, luptă împotriva oricărei tendințe de 
chiul .indisciplină, huliganism, întîrziere 
și absență, dă-ți toate forțele pentru ridi
carea bunăstării poporului nostru mun
citor 1

Decorarea tov. S. Bughici cu „Ordinul Muncii" ci. I-a
Printr-un decret al Prezidiului Marii Bughici, ministrul Afacerilor Externe, cu 

Adunări Naționale a fost conferit „Or
dinul Muncii" cl. I-a tovarășului Simion

prilejul împlinirii a 40 de ani de la naș
tere.

De la Prezidiul Consiliului Central al Sindicatelor
Zilele acestea, Prezidiuț C.C.S. a anali

zat felul în care au fost realizate angaja
mentele reciproce înscrise în contractele 
colective pe anul 1954. Din analiza făcută 
a reeșit că în multe întreprinderi din toate 
ramurile de producție, prin îndeplinirea 
angajamentelor înscrise în contracte s-au 
obținut importante realizări atît în dome
niul producției prin creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității produselor, cit și 
în domeniul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de trai ale oamenilor muncii.

In același timp s-a constatat că în unele 
întreprinderi organele administrative și 
sindicale nu au dat suficientă importanță 
prevederilor contractelor colective, ca ur
mare a faptului că nici C.C. ale Sindicate
lor din ramurile respective și nici ministe
rele nu au controlat, îndrumat și sprijinit 
întreprinderile pentru respectarea angaja
mentelor din contractele colective.

Prezidiul Consiliului Central al Sindica
telor a hotărît începerea pregătirilor pen
tru încheierea contractelor colective pe

anul 1955. Prezidiul a trasat sarcini Co
mitetelor Centrale ale Sindicatelor pentru 
îmbunătățirea muncii cu privire la înche
ierea și realizarea angajamentelor din con
tractele colective pe anul 1955.

O atenție mai mare va trebui acordată 
urmăririi îndeplinirii propunerilor făcute 
de muncitori și incluse în contracte, pri
vitoare la o mai bună organizare a mun
cii, descoperirea și folosirea rezervelor in
terne existente .în fiecare întreprindere, 
introducerea micii mecanizări în scopul 
creșterii continue a productivității muncii 
și reducerii prețului de cost al produselor, 
cit și îndeplinirii angajamentelor social- 
culturale menite să îmbunătățească nive
lul de trai al celor ce muncesc.

Atragerea maselor largi în dezbaterea 
problemelor puse de contractele colective 
va -duce la mobilizarea tuturor muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor și funcționa
rilor, la lupta pentru realizarea cu succes 
a planului de stat pe 1955,

(Agerpres)

MUNCA 1N AGRICULTURA"

Ne așteaptă satul
Scrisoarea publicată de curînd în ziarul 

Sclnteia tineretului prin care absolvenții 
anului IV al Institutului agronomic „N. 
Bălcescu” din București tșl exprimă hotă- 
rîrea de a merge la sate ca Ingineri agro
nomi, a stlrnlt un viu interes în mijlocul 
absolvenților anului IV de la Facultatea 
de zootehnie din Arad.

Anii noștri de studenție s-au scurs atît de 
repede! Ne amintim de primele zile clnd am 
Început să studiem In cadrul Institutului 
agronomic din Arad. In acești patru ani de 
invățămînt, noi am acumulat bogate cunoș
tințe In domeniul zootehniei care ne vor 
ajuta să contribuim la ridicarea pe o treaptă 
superioară a sectorului zootehnic din agri
cultură. In activitatea noastră de viitor o 
călăuză de bază ne vor fl Directivele celui 
de al 2-lea Congres al Partidului cu pri
vire Ia dezvoltarea agriculturii În urmă
torii 2—3 ani.

Aceeași bucurie pe care o simțim no! 
odată cu terminarea facultății, o simt șl 
oamenii muncii din agricultură, care cu 
multă nerăbdare ne așteaptă in mijlocul lor 
pentru a-1 ajuta la ridicarea producției 
șl productivității muncii. De aceea, noi, 
viitorii ingineri zootehniclent, crescuți șl 
educați de partid șl organizația U.T.M., 
ne angajăm să mergem In 
liste din agricultură, acolo 
întregului popor muncitor 
cu pregătire superioară.

Noi respingem cu indignare atitudinea 
acelor studențl care Încă din anii de stu
diu încep să-șl caute locuri calde de con- 
țoplștl prin diferite birouri. Pentru noi, 
scopul vieții se Identifică cu lupta nepre
cupețită pusă în slujba intereselor între
gului popor muncitor. Aceste interese ne 
cer să mergem azi în comune și sate, în 
gospodării agricole de stat și colective, în 
scopul ridicării zootehniei la înălțimea ma
rilor sarcini pe care partidul le pune în 
fața agriculturii în ansamblul el. Niciodată 
nu vom da Înapoi din fața sarcinilor și 
sintem hotărlțl să folosim cu dragoste și 
temeinicie 
experiența 
noastră de 
locului de
tehnicieni al agriculturii socialiste pentru 

viitor mereu mal fericit.
ORZA VASILE, CAPAȚINA OVI- 
DIU, TRUȚĂ ION, VERMIȘAN ION, 
M1MIȘ VASILE. ERDEI MIRCEA, 

EERINDEI LIVIU 
absolvenți ai anului IV de la Facul
tatea de zootehnie, din Institutul 

agronomlc-Arad
—•O»—

Nu mai fusesem de trei 
ani prin Jibou. Iată-mă a- 
cum din nou prin comuna 
pe care am îndrăgit-o atî- 
ta. Am vizitat-o și, crede- 
ți-mă, n-o mai recunosc. 
Multe lucruri noi mi-a 
fost dat să văd.

Cămine culturale am 
mai văzut și în alte părți. 
Nu spun că cel de aici, din 
Jibou este chiar cel mai 
mare din cite am vizitat. 
Totuși, sala de spectacole 
a căminului cultural „Ni- 
colae Bălcescu‘‘ de aici 
are o capacitate de 450 de 
locuri. Strada care duce 
spre gară te poartă și la 
cinematograful „Patria", 
care se află intr-o clădi
re nouă, impunătoare, ri
dicată în anii din urmă. 
Ca multe alte străzi din 
Jibou, și aceasta este pa
vată iar de o parte și alta 
observ case care înainte 
nu erau șl care dau stră
zii un nou aspect.

Pentru procurarea ma
terialelor de construcție 
trebuia înainte să mergi la 
Cluj sau prin alte părți. 
Acum toate aceste mate
riale se găsesc în Jibou. 
Să nu vă închipuiți că 
s-ar fi descoperit saci de 
var sau cine știe ce bogă
ții ascunse. E drept că 
țigle șl cărămidă mai 
ales, se găseau în Jibou și 
Înainte.

Se puteau cumpăra la 
preț de speculă de la fa
bricanții particulari. Oa
menii muncii din Jibou, 
insă, cu ajutorul statului 
popular au creat prima 
întreprindere din localita
te. Aci, la întreprinderea 
raională industrială „Pro
gresul", se produc majo
ritatea materialelor de 
construcții, plus articole de 
menaj, tîmplărie și altele. 
Și toate produsele acestea 
sint rezultatul folosirii din 
ce în ce mai mult a re
surselor locale. Așa dar, mă 
gîndeam, Jiboul are acum 
și industria sa. Poate 
părea prea mult spus 
dustrie". Mă gândesc 
la ce va fi aci pestg 
cînd industria locală va 
lua un și mai mare avînt.

Plăcută e seara în Jibou! 
Străzile, locuințele, sînt 
luminate electric. Curentul 
e furnizat de uzina electri
că comunală, intrată în 
funcțiune în 1952. Mulți 
tineri merg seara la bi
blioteca centrală raiona
lă, care are 13.000 volume. 
De la stația de radiofica- 
re, prin cele 700 de difu
zoare ce împînzesc Jiboul 
se transmite muzică sau 
emisiunile locale.

Ar fi multe de spus. A- 
mintesc totuși că în locul 
celor 260 de elevi din 1948, 
acum la cele două școli 
elementare de 7 ani cu

va

ani,

limba de predare romînă 
și maghiară învață peste 
600 de elevi. Era să uit: 
în ldcul unui pod de lemn, 
pe strada gării se află a- 
cum unul de beton.

Grija pentru 
omului muncitor 
tă în faptul că 
s-au creat un 
T.B.C. unde s-a 
bogat și modem 
apoi un cabinet stomato
logic, un dispensar pentru 
copii, o casă de naștere... 
Și nu de mult — să fie o 
lună de atunci — sanato
riul T.B.C. a fost transfor
mat în spital unificat.

Iată ce am văzut în 
scurta mea călătorie prin 
Jibou. Jiboul, unul din ve
chile tîrgușoare din șesul 
mănos al Someșului, tră
iește azi o nouă viață.

Văd parcă Jiboul peste 
ani: clădiri înalte, cu eta
je, magazine de tot felul, 
cooperative meșteșugărești, 
întreprinderi... Pe ogoa
re se lucrează cu ma
șini. Văd pe stadionul ce 
se va construi, tineretul 
plin de viață...

Da 1 Un viitor luminos 
se deschide și pentru acest 
orășel, pe care oamenii 
harnici, constructorii so
cialismului îl transformă 
pe zi ce trece.

Corespondent
GHEORGHE HODIȘ

sănătatea 
se leflec- 
la Jibou 
sanatoriu 
adus un 
aparataj,

Crește bunăstarea colectiviștilor

unitățile socia- 
unde interesele 
necesită cadre

Indlcajllle partidului nostru și 
Uniunii Sovietice în munca 

zl cu zi, in condițiile specifice 
producție, alături de ceilalți

Dezvoltarea avutului obștesc al gos
podăriei colective a adus mari veni
turi colectiviștilor din comuna Borș, 
regiunea Oradea, ,„satul colectiviști
lor" cum îl numesc țăranii munci
tori din împrejurimi. în cei aproape 
cinci ani care au trecut de la înființarea 
gospodăriei colective, numărul animalelor 
proprietate obștească a crescut de 4 ori. 
Numărul taurinelor, de pildă, a crescut cu 
353 de capete. Colectiviștii au înființat 
crescătorii de porci, de păsări, o stupină și 
alte ramuri anexe care au adus mari ve
nituri gospodăriei. Colectiviștii au ridicat 
și noi construcții, printre care, un grajd 
pentru 140 de vite, o maternitate pentru 
30 de scroafe, cotețe pentru porci, cotețe 
pentru păsări, 4 magazii de cereale cu o 
capacitate de peste 600 de tone, 8 silozuri 
în care în acest an au fost însilozate 300 
tone de furaje.

Colectiviștii din Borș sînt și buni culti
vatori de legume. De pe cele 30 de hectare 
grădină de legume din care 10 ha. irigate, 
colectiviștii au valorificat prin cooperativă 
189.810 kg. de legume, iar pe piața orașu
lui Oradea 271.933 kg., în afară de canti
tățile mari împărțite colectiviștilor pentru 
zilele-muncă efectuate.

Colectiviștii au sporit mult veniturile 
gospodăriei. Dacă în anul 1953 gospodăria 
a realizat prin valorificarea produselor ve. 
getale și animale un venit de 1.083.071 lei, 
anul acesta venitul obținut numai pînă la 
1 decembrie se ridică la 1.128.368 lei. Nu
mai grădina de legume a adus colectiviș
tilor un venit de 550.000 lei.

Dezvoltarea avutului obștesc a dus la

creșterea bunei stări a colectiviștilor. Din 
veniturile realizate în ultimii 3 ani, 50 de 
colectiviști și-au construit case noi din că
rămidă. In 90 la sută din casele colecti
viștilor este instalată lumină electrică. 
Numai în acest an 155 de colectiviști și-au 
cumpărat mobilă și 40 de colectiviști și-au 
cumpărat aparate de radio.

Printre cei care și-au construit casă se 
află și colectivistul Adalbert Bardoș. Pen
tru cele 897 zile muncă făcute .în gospodă
ria colectivă ei a primit 3.584 kg. de po
rumb, 2.195 kg. de grîu, 179 kg. de floarea 
soarelui și alte produse, precum și 7.618 
lei. Valorificînd surplusul de produse, el 
și-a cumpărat printre altele, mobilă, un 
aparat de radio și o mașină de cusut.

Dezvoltarea gospodăriei colective și creș
terea bunei stări a membrilor ei a atras 
spre colectivă tot mai mulți țărani mun
citori din comuna Borș. Astăzi au rămas 
numai cîteva familii de țărani muncitori 
cu gospodării individuale, care n-au in
trat încă în gospodăria colectivă.

Odată cu îmbunătățirea nivelului de trai 
al colectiviștilor s-a schimbat și înfățișa
rea comunei. Alături de casele noi con
struite de colectiviști, în comună s-a ri
dicat un cămin cultural nou, construit prin 
contribuția colectiviștilor. •

Cu succese asemănătoare se mîndresc și 
membrii gospodăriilor din Biharea, Sîn- 
tău Mare, Sălacea, Abram, Mădăras, Ba- 
tăr și multe altele.

Cu veniturile realizate în gospodăriile 
colective, în ultimii trei ani, 520 familii 
de colectiviști din regiunea Oradea șl-au 
construit case noi.

PATRIEI
O larcinâ de râspundera

BACĂU (de la corespondentul nostru^
Cu puțin timp în urmă, utemistul An- 

dreescu Ion, responsabilul unei brigăzi 
utemiste de la fabrica T.C.U.P.-Bacău a 
fost chemat de maistrul său:

— .-..După cum vezi, piesele au fost gata 
cam tîrziu la turnătorie; cu atit mai mult, 
ele trebuiesc executate grabnic. Ogoarele 
nu așteaptă.

Prea mult nu l-a mal spus maistrul 
utemistului Andreescu pentru că el îl 
cunoștea pe acest tînăr care a condus bri
gada sa pînă la cucerirea steagului de bri
gadă fruntașă pe fabrică în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Sarcina era grea. Dar 
Andreescu nu s-a descurajat nici o clipă. 
A mers' la organizația U.T.M. din secție 
și împreună cu secretara, utemista Tătaru 
Elena, a stat de vorbă cu flecare brigadier 
în parte; de fapt, el n-a trebuit să ex
plice prea mult importanța acțiunii care 
uima să fie întreprinsă.

Responsabilul a cerut însă ca tinerii să 
vină mai devreme, pentru a pregăti strun
gurile, pentru a ascuți cuțitele și a aduce 
piesele necesare lucrului pentru o zi în
treagă.

Pentru transportul pieselor de la turnă
torie Andreescu a cerut sprijinul maistru
lui Pușcuță Sidor.

Avînd toate condițiile create, chiar da 
a doua zi brigada și-a început din plin ac
tivitatea.

încă din prima zl de lucru a fost obți
nută o depășire medie a normelor de 150 
la sută. Numai într-un singur schimb 
brigada a executat 110 bucși-discuitoare, 
80 role, 20 bolțuri. De asemenea a executat 
la o singură operație peste 300 bucși pen
tru role. S-au evidențiat în mod deosebit 
utemiștii Bora Constantin, Ursu Constan
tin. Comunistul Faibiș Sami a avut o de
pășire de normă de peste 180 la sută. Suc
cesele brigăzii se datoresc și maistrului da 
schimb Dimarco Idrenu care, cunoscînd 
sarcina brigăzii, a stat în permanență în 
mijlocul tinerilor, dîndu-le sfaturi, ajutând 
pe cei rămași în urmă pentru a-și înde
plini sarcinile.

un înaintea anului nou

121 hectare desțelenite
Invățînd din mărețul program de dez

voltare a agriculturii, țăranii muncitori 
cu gospodării individuale din comuna 
Nicșeni, raionul Botoșani, au desțelenit în 
toamna acestui an suprafața de 87 hec
tare în gospodăriile lor și o suprafață de 
peste 34 hectare din izlaz, adică iii hec
tare pe întreaga comună. în fruntea aces
tor acțiuni au fost comuniștii Tudorache 
Gheorghe, care a desțelenit suprafața de 
0,36 hectare, și Ciobanu Gheorghe — frun
taș al recoltelor bogate — tot pe atît. 
Totodată, ei au îndrumat și pe țăranii 
muncitori Adrieș Gheorghe, Popovici Ște
fan, Bertea Mihai să desțelenească su
prafața de 1,39 hectare.

în munca de antrenare a țăranilor 
muncitori la desțelenit o contribuție de 
seamă a dat-o organizația de bază U.T.M. 
Utemiștii Lazăr Constantin și Damian I. 
Ioan au fost exemple grăitoare; ei au 
desțelenit suprafața de 0,68 hectare.

Corespondent 
VASILE BUCȘA

\ Vitrina aceasta e plină cu cărți pen- 
\ tru copii. „Vasioc Trubaciov și prie- 
\ tenii lui", „Zîna apelor", „Piuici și frații 
\ lui mici"...
\ Privești distrat și nehotărît. Din vi- 
\ trina cealaltă un moșneag cu privirea 
\ blîndă, cu obrajii înroșiți de ger, se uită 
\ cu simpatie la tine și parcă-ți spune: 
\ „intră ! Cartea e un dar pentru toate 
\ vîrstele". Te mai uiți în dreapta și în 
\ Stînga și apoi intri.
q Rafturile sînt pline cu cărți. Cărți cu 
„ coperte colorate, cărți legate în piele 
0 roșie, cărți cartonate, cărți de diferite 
d mărimi. Pe o masă mare, învelite cu 
b grijă în foiță transparentă și legate cu 
b cite un șnur, stau cadourile de anul nou. 
6> Sînt cele mai frumoase cărți din cele mai 
b diferite domenii. Te uiți și nu știi pe 
P care s-o alegi. Logodnicei tale i-ar tre
ci bui acest tratat: „Probleme de fanma- 
c> codinamie nespecifică", dar în același 
d timp crezi că pentru un cadou ar fi 
b mai nimerit un batic de mătase... To
ci tuși, nu se poate să nu-i cumperi o 
5 carte de literatură. Aceasta, mai ales 
b fiindcă vezi un tînăr cumpărînd pe 
o „Goethe" în limba germană. Te gîn- 
b dești, țe întrebi de zece ori și pînă la 
0 urmă le iei pe amândouă : un frumos 
d volum de poezii ale Veronicăi Porum- 
b bacu și tratatul științific.
b Pășești din nou pe stradă, cu două 
x cărți sub braț. Un gînd începe să te 
? frămînte : oare acesta este cel mai fru- 
? mos cadou care se poate face unei lo- 
? godnice ?
\ Intri în magazinul universal „Vic- 
<_ toria". Aici e un du-te vino de oameni. 

Deasupra murmuru
lui general se impu
ne difuzorul stației 
de radioamplificare : 
„...vizitați raioanele 
noastre de stofe unde 
veți găsi un bogat 
sortiment de stofe 
pentru costume de 
damă și bărbați. Po- 
plinuri găsiți la raio_ 
nul de pînzeturi, eta
jul...” „Vocea” înce
tează, ca după cîteva 
clipe să vorbească 
despre aparatele 
radio importate 
R. D. Germană.

O pornești în 
pe scări. La un 
găsești articole 
galanterie, iar la al
tul, confecții și trico
taje de lînă pentru 
copii. O mamă âși 
îmbracă „flăcăul” cu 
un pulovăr de lînă 
pură, produs „Varga 
Katalin". Dar raf-

sus 
etaj 

de

E greu să-țl alegi singur jucăria dorită. 
Noroc că te mal ajută cel mari.

de 
din

turi pline cu confecții și tricotaje de 
lină sînt și pentru cei mari. Acum doar 
a venit iarna !

Mai urci un etaj. Nu știi ce să cum- ! 
peri. Te uiți la ceas ; timpul trece. , 
Insfîrșit găsești baticul dorit.

Pe strada Academiei privești vitri- i 
nele unui nou „Comaliment". Aci gă- i 
sești mezeluri, produse zaharoase, bor- i 
cane cu compoturi, gemuri, figurine de i 
ciocolată. Pînă la sfirșitul anului, în , 
Capitală se vor mai deschide încă 60 , 
de asemenea magazine. i

A... dar cadoul l-ai uitat ? Nu ! Ai vă
zut aici figurinele acelea de ciocolată și 
gîndești că alături de pachetul cu cărți 
și baticul de mătase n-ar strica un 
moșnegel de ciocolată, la fel de voios 
ca acela uriaș care te-a îmbiat din vi
trina librăriei.

Din strada Academiei dai în Piața 
Republicii. Aici, se înalță „orășelul co
piilor”. Pătrunzi .în el și dai cu ochii 
de o cetate cu turnuri. Are 11 pavi
lioane. Cîțiva lucrători instalează niște 
tablouri mari. Ele reprezintă scene din 
basmele atît de dragi copiilor: „Harap 
alb", „Scufița roșie", „Făt frumos", etc. 
In centrul „orașului" e un brad înalt 
cam de vreo 25 de metri. în jurul lui e 
terasamentul unui tren, pe care — te 
gîndești — va veni Moș Gerilă... Iată 
apoi niște grote, un ceainic uriaș, ciu
perci, căsuțe de eschimoși. Aici vor găsi 
copiii tot ce le poftește inima Și îți 
amintești ce scria în gazetă. Scoți zia
rul din buzunar, cauți articolul cu pri
cina și citești:

„în toate aceste „orășele" (cel din 
Piața Republicii, din Piața „28 Mar
tie" și Piața Gării de Nord) se vor des
face peste 12.000 tone de dulciuri 
preambalate, peste 4000 kg. de bom
boane, figurine de ciocolată, dropsuri, 
caramele, etc. Pavilioanele de jucării 
vor desface peste 600.000 de jucării: to- 
bițe, mori, păpuși, moși Gerilă, ani
male, aproape 30.000 balonașe. Pavi
lioanele cu articole pentru pomul de 
iarnă vor fi aprovizionate cu 344.000 
globuri de diferite culori și mărimi, 
960.000 de artificii, 195.000 clame, 
345.000 lumânărele, peste 12.000 de ghir
lande, etc.

...Pentru micuții vizitatori, în gră
dina Ateneului a fost amenajat un te- 
rasament de cale ferată pe care va 
aluneca un tren electric încărcat ou 
copii — de data aceasta „numai cei cu
minți" — condus de însuși Moș Ge
rilă’’...

Ai plecat să cumperi un dar cu pri
lejul anului nou pentru logodnica ta, și 
ai colindat librării, magazine, bazare. 
Ai ales darul dar te gîndești că ar fi 
fost mai bine dacă ați fi colindat îm
preună prin București. Ar fi simțit și 
ea bucuria ta de acum.

V. CONSTANTINESCU 
Foto: RADU COSTIN

Vorbesc oamenii și faptele
Buzăul este un oraș bine cunoscut. Tre

nul care merge către Moldova se oprește 
și-n stația Buzău. Nu departe de gară —. 
de altfel orașul nu-i prea mare — se află 
moara „11 Iunie”. O clădire mare, impună
toare, în care din zori și pînă .în noapte S3 
muncește fără întrerupere.

Tovarășul Ioan Z. loan, directorul fabri
cii, un om între două vîrste, m-a primit 
vesel.

— Mai întîi o noutate —- zise el. La data 
de 10 noiembrie planul de producție pe 
anul 1954 a fost îndeplinit la toate sorti
mentele.

In birou mai erau cîțiva tovarăși, venițl 
pe semne să se sfătuiască cu directorul. 
Nici n-am apucat să-i felicit pentru suc
cesul obținut, că tovarășa Maria Dinescu 
începu să-mi explice :

— Pînă la această dată, colectivul nos
tru de muncă, .în frunte cu comuniștii, a 
dat peste plan 2.957 tone de făină, iar pro
ductivitatea muncii a crescut pe cap do 
muncitor cu 8 la sută.

Am pornit însoțiți de tovarășul Romulus 
Marlinetz. conducătorul tehnic, decorat cu 
„Medalia Muncii’’ să vizităm fabrica.

★
Peste tot, in sala valțurilor, filtrelor, țe- 

văr.ie, oamenii erau în toiul muncii.
Ne-am oprit mai multă vreme în 

preajma muncitorului Nicolae D. Nico
lae, decorat cu „Medalia Muncii”. De la el 
am aflat că aci se aplică metode sovietice 
de lucru, printre care metodele Borohov- 
ski, Serbakov și Cușmin. Muncitorul An
dreescu Gheorghe și tinerii din brigada de 
calitate condusă de utemistul Florea Lușe 
își depășesc zilnic normele cu 5-10 la sută.

★

Sînt multe lucruri despre care s-ar pu
tea scrie. De pildă, unii din factorii care 
au dus la creșterea producției și producti
vității muncii, au fost eliminarea gîtuiri- 
lor de producție și lichidarea absențelor 
nemotivate și a întîrzierilor.

Conducerea fabricii s-a îngrijit ca mun
citorii să aibă condiții optime de muncă 
și de trai. Numai în acest an s-au plătit, 
dm fondul directorial, premii .în valoare 
de 35.000 lei.

Au fost executate lucrări de mare im
portanță cum ar fi construirea unei ca
mere pentru laborator, construirea unui 
turn pentru răciea apei, amenajarea unei 
camere pentru odihna celor ce intră sau 
ies din muncă și altele.

In fruntea celor ce au dat dovadă da 
abnegația în îndeplinirea sarcinilor, se nu- 
mără wNicolae D. Nicolae, Florea Lușa. 
Gavrilă Nicolae și alți muncitori.

Corespondent 
V. VOICESCU

Distincția acordată Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii din București

Pentru merite deosebite în domeniul 
artei muzicale, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. a conferit Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat din 
București titlul de „Colectiv Artistia 
Emerit din R.P.R."

Ce plăcută este legănarea scrlnclo- 
bului!
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Florin Mugur

I PUȚUL
1947 —

Un autentic cunoscător 
al sufletului omenesc

PE SCURT

In ajutorul tinerilor cineaști
participant la actualaPrintre artiștii plastici

Expoziție anuală de stat a artelor plastice, care au 
găsit prin arta lor drumul către inimile noastre, 
se remarcă și pictorul Corneliu Baba, maestru 
emerit al artei din R.P.R.

în expoziție, pictorul este prezent cu trei pic
turi : „Odihnă pe cîmp", din seria 1907, „Cap de 
țăran" și „Vînat" precum și o serie de ilustrații la 
romanul „Mitrea Cocor" de M. Sadoveanu. Aceste 
lucrări se caracterizează prin realismul lor, prin 
profunzimea sentimentelor, prin coloritul echili
brat și armonios.

Dintre acestea atrage cel mai puternic atenția 
arătînd in mod deosebit valoarea calităților ar
tistice ale pictorului, tabloul „Odihnă pe cîmp", 
imagine dramatică a unei familii de țărani din 
timpul neuitatelor zile ale anului 1907.

Tabloul este o frescă a sentimentelor omenești, 
manifestate fără retorism, fără a fi demonstrate 
artificial, ci prin zugrăvirea unui moment de via
ță real, tipic, prin individualizarea profundă a per
sonajelor. Fiecare dintre acestea exprimă o pu
ternică dramă sufletească ale cărei cauze le simți 
fără a fi direct arătate. Descrierea psihologică a 
personajelor este urmărită de la plasarea lor in 
compoziție la expresia șt fizionomia chipurilor.

Conținutul dramatic este dezvăluit deopotrivă de 
zbuciumul reținut, interiorizat al mamei, tn con
trast cu somnul liniștit și nevinovat al pruncului 
ca și de atitudinea parcă degajată a bărbatului 
care și-a găsit liniștea in odihnă. Cu toată apa
rența de liniște, din întreaga atmosferă a tablou
lui se degajă o puternică încordare dramatică, pro
prie momentuiui redat.

Pentru a accentua și mat mult conținutul, picto
rul a mers mai departe cu studiul și tn colorit, in 
gama culorilor folosite. Terenuiui sumbru ca un 
fundal pictorul i-a opus o fișie de lumină la ori
zont, care reliefează șt mai pregnant personajele, 
accentuînd caracterul dramatic al atmosferei.

Artistul redă cu o mare putere de convingere 
sentimentul complex al dragostei de mamă, dra
matic in neliniștea lui, manifestat in momentul în 
care mama și-a adormit pruncul, in singurătatea 
nopții și ht nesiguranța zilei ce se ivește ia ori
zont. El a ridicat compoziția la nivelul unei dra
me omenești de o deosebită forță și pentru a ne 
descoperi cele mai tainice sentimente ale inimii 
de mamă a știut aă-și dozeze detaliile, lumina, cu
lorile tn compoziție, exagerând chiar, acolo unde 
era necesa» Astfel piciorul distribuie aparent «ne
gel și oarecum nefiresc lumina, dar prin aceasta 

___ scoate ta relief caracterele, ex-

z / z z z z z Z rea< 
poeți cuposcase în ultima vreme unele poe.Z 
zii care vorbeau despre patrie „in general" J 
reSectlnd puține din semnalmentele pe-sr 
trie: de astăzi. Vv* «,-uu 
nuri, dealuri, amintind niște dușmani âxtf 
afară — dar atît de abstract incit nu sez P® ctmP-
îngăduia nici măcar identificaree categc-Z 
riei lor sociale — „uitînd ‘ să vcrbeascâj
despre înfruntarea de clasă dm interiorul Z cc*tenpunt picturale, tabloul tm 
țării și descoperind forțele patriei in legă-Z presioneazi prin forța sentimen- 
tură cu puterile miraculoase ale glieij . .
asemenea lucrări poetice vădeau influențez eBTt U exprimă pnn
vechilor creații burgheze, naționaliste. Z măiestria cu care sint ele redate. 

Neințelegind caracterul nou al patriei , 
noastre cu mărețele ei transformări revo
luționare care constituie pe drept cuvin! 
mîndria noastră națională, eroul liric al 
acestor poezii nu putea să exprime sen
timentele patriotismului de tip superior 
al poporului nostru, patriotism unit cu 
un înflăcărat internaționalism proletar.

Tema „eternă" a cântării patriei a că
pătat insă in decursul istoriei, la clasicii 
noștri diferite tratări in conformitate cu 
împrejurările și spiritul epocii respective.

Ne amintim cum Eminescu, neîntrecutul 
cîntăreț al frumuseților naturii și al vir
tuților strămoșești ale poporului, medi
tând asupra vieții triste a maselor popu
lare, scotea din lira sa. sunete neasemuit 
de tânguitoare și de desnădăjduite: „O 
de-aș orbi, de-aș amuți odată, / Câ-n 
viață nu văd lumea căutată" — exclama 
el în poezia: „Aveam o muză". Astăzi, 
această lume visată cu aprindere de cei 
mai nobili oameni ai trecutului, se clă
dește în realitatea noastră printr-o luptă 
titanică cu forțele negre ele reacțiunii. 
Și ce fericire poate fi mai mare ca aceea 
de a cinta cântecul acestei noi vieți I 

Bucuna de a trăi asemenea vremuri 
străbate ca un „șuvoi puternic" versurile 
lui Beniuc.

Acela care a fost pînă mai ieri, cucuvaie 
pentru „domnii cei plini de osînză ca 
somnii", acela care în vechile sale poe
zii, la lumina trăznetelor de mînie ves
tea,, mulțimilor flăminde / O viață nouă", 
a devenit o ciocîrlie a noilor realități.

Spărgând însfîrșit „butoiul bucuriei”, M. 
Beniuc exprimă acum minunea și frumu
sețea vieții noastre 
mărețe, de pasiune,

Mărul înflorit din 
sub măr" apărută 
dansează „ca omul beat", „joacă-n soare 
vesel" pentru că de astădaiă sub el s-a 
oprit nu un boier cu șerpoaica lui ci fulgii 
dalbi ai florilor sale s-au scuturat peste 
Tudor a lui Gună „fost copil orfan în sat / 
fost argat la om bogat" și care astăzi „ca 
un mare solomon" conduce tractorul pe 
ogoarele colectivei. Frumusețea și roman
tismul vieții de astăzi a poporului nostru, 
sentimentul nemăsurat de fericire care 
străbate întreaga poezie, se vădește prin 
fiecare detaliu artistic. Atmosfera poe
ziei este plină de colorit expresiv și săr
bătoresc.

Lîngă drum „visează mărul". Pe cînd el 
iși cerne alene floarea ce pare o „nin
soare", zarea revarsă „aur cald" și „din 
păminturi iese fum”. Dar sentimentul unei 
deosebite vioiciuni, al unui entuziasm viu, 
apare și din ritmul poeziei și din repetările 
fonetice întrebuințate: „Mărule, indife
rent ți-e / Că țăranii nu-s .în zdrențe? / 
Mărule, țl-ar fi tot una / Pentru cine ară 
Guma ?“ Și apoi; „Mărule, ce s-a-n- 
tîmplat / Că dansezi ca omul beat ? / 
Joacă-n soare vesel mărul / Ăsta este ade
vărul I".

Cîntînd din lăuta sa învăscută cu flori 
purpurii, viața nouă — „minunată și ui
mitoare" cum ar spune Maiacovski — nu 
este intîmplâtor că și vocabularul poezii-

Pînă azi, prea multe n-am trăit 
Și-amintiri puține-avem, firește. 
Dar alături ni le-am făurit 
Și surisul tău neliniștit 
Ca un fir de aur le unește. 
Amintiri... De șapte ori la rind 
Primăvara a topit nămeții, 
De cînd noi ne-am făurit cîntînd 
Prima amintire-a tinereții.

★
Pășeam timizi, ținîndu-ne de mini, 
Pe străzile orașului in mai.
Tu, număr școlăresc pe braț purtai. 
Un număr alb, cusut stingaci cu lină. 
Spre sediu ne grăbeam, plini de sfieli, 
Gîndind că-i prea scurt drumul din păcate 
Și n-avem cînd să mai visăm nițel 
Cum grelele zăvoare cu lăcate 
Ne vor închide-nalte porți de oțel. 
Cum vom rosti parola — și mărețe 
Se vor deschide falnicele porți™ 
Dar am ajuns...

Tăcut ne da binețe 
O casă simplă.

(Pe-un balcon — un șorț...) 
Ușa — deschisă...

„Eh, de bună seamă 
Va trebui să și intrăm acum!“ 
Copilărească și solemnă teamă 
N-am să te uit vreodată, nicidecum! 
Pe scară noi urcam ca spre-nălțimi, 
Sfielnic, cu suflarea întreruptă. 
Fuseserăm chemați să ne primim, 
La sediu, prima sarcină de luptă.

Dar iată, la etaj, buimăcitor, 
O larmă tără capăt ne cuprinse.
Cîtiva treceau grăbiți pe coridor, 
Alții strigau cu fețele aprinse.
Vlăjgani cu păr zburlit și fetișcane, 
Preocupați, nici nu priveau ia noi.
Era cu totul altfel ca-n romane. 
Ce-ar căuta aicea Koșevoi ?
Nici steaguri și nici chipuri vitejești 
Și nicăieri vreo armă... Nu-i a bună!
In felul ăsta cum să mai pornești 
Nestăvilitul marș către Comună ?
Vai, nu ne-au spus nici marile secrete 
Și nici nu ne-au cerut vreun jurămînt. 
Privindu-ne de sus, făr-un cuvînt, 
Ne-a dat un tînăr cîteva portrete
Șl-am prins să le-agățăm. Șl-atît. Atît? 
Nu, buimăceala nu se risipise.
Nu pricepeam de ce, dar hotărit 
Era cu totul altfel ca în vise.

Dar, peste larmă, clar, răsunător; 
S-a auzit deodată-un glas de fată: 
„Tovarăși! Vreo treizeci, acum îndată, 
La județeană-n pas alergător!" 
Vacarm — și forfot, ca de bîici, pestriț... 
Na mai vedeam de-atîta fumăraie-. 
Se adunau cu zgomot în odaie... 
Glas tremurat:
— Venim și noi ?
— Veniți !
Gălăgioși, in stradă — vijelie... 
Ne-au prins de braț. 
Rideau.
— Nainte, măi.'
L-am întrebat pe unu! din flăcăi:
— Acolo ce-o să fie ? Bătălie ?
— Parcă eu știu ? Vedem noi ce-o să fle! 
Treceam pe străzi — și-nn glas ți Inc-un glas 
S-au auzit, crescind. mereu mai sigur. 
Surisul tău in minte mi-a rămas.
Cintau. cintau; doar noi tăceam, noi singuri— 
Privirile din ochii osteniți
Mai mult s-an luminat, sdnteietoare. 
Ochi mari, fermecători, de-indrăgostițl, 
iți dăraiau întreaga lor dogoare. 
Era. in anii-aceia de asalt, 
Cu foame încă ți cu ghete rupte, 
Un cântec bun și tînăr și inalt 
Al unor mari și neuitate lupte. 
Un cânt fără sflrțit și început. 
De bucurie ți de aspru-ncaier. 
Așa cum Maiakovski l-ar fi vrut: 
Un dntec. să azvîrie strada-n aer! 
Cintau așa cum poate niciodată 
Pe lumea asta nu s-a mai cântat

Ijj

Nu. nu era așa cum am visat.
Dar mai frumos ca-n vis ne păreau toate. 
Cu ochii-n lacrimi, surizind mirat. 
~ ‘ fete, cu băieții,

atuncea ne-am durat 
tinereții!

*

Pînă azi prea multe n-am trăit 
Și-amintiri puține-avem, firește. 
Dar alături ni le-am făurit 
Și surisul tău neliniștit 
Ca un fir de aur le unește. 
Vllvătaia ce-n lumină scaldă 
Amintiri — și-ntreaga mea viață, 
A crescut din ziua ceea caldă 
Cînd treceam timizi prin dimineață, 
Străbătînd alături, mină-n mină, 
Străzile orașului in mai. 
Iară tu, pe brațul sting purtai 
Număr școlăresc, cusut cu lină—

Cîntam cu-aceste 
— Fără s-o știm. 
Intiia amintire-a

A

i

Despre teme „eterne* și un poet inovator
— însemnări pe marginea volumului de versuri „Mărul de lîngă drum1' de M. Benijc —

Orice nou volum de versuri care apare 
în peisajul liricii își aduce nota sa spe
cifică în lupta ce o duce literatura noa
stră împotriva influențelor metodelor de 
creație antirealiste, în lupta pentru a in
terveni mai activ în viață spre a ajuta la 
îndeplinirea marilor sarcini puse de par
tid în fața poporului.

„Mărul de lîngă -drum", întrunind crea
ții dintre cele mai semnificative din ul
tima vreme ale lui Mihai Beniuc, este în 
același timp o izbîndă a poeziei noastre 
hoi, gîndurile și imaginile poeziilor fiind 
izvorâte tocmai din legătura vie a poetului 
cu viața și lupta poporului, cu năzuințele 
șl visurile lui. încă V. G. Belinski scria 
la timpul său că cu cît un poet este su
perior, cu atît el aparține și mai mult 
societății, cu atît sînt mai strîns legate 
dezvoltarea, orientarea și chiar caracte
rul talentului său de dezvoltare istorică 
a societății. Asemenea legătură organică 
între activitatea creatoare a poetului și 
destinul patriei și poporului se vădește și 
în cazul poeziei lui M Beniuc.

întregul său talent el și l-a închinat 
cîntării forței clasei muncitoare și noii 
realități a patriei. „Zvonească zgomot de 
motoare, / Mașini în mers, tractoare 
grele, / Pășească clasa muncitoare / în 
ritmul cântecelor mele‘‘, — scrie M. Be
niuc amintind cunoscutele stihuri ale lui 
Maiacovski: „Ție, clasă în atac, îți dau 
întreaga mea forță răsunătoare de poet".

Înaltele poziții poetice pe care creația 
lui M. Beniuc le ocupă astăzi în literatura 
noastră se datoresc conștiinței sale cetă
țenești, afirmării inspirate a ideilor par
tidului clasei muncitoare, permanentei slu
jiri a patriei și poporului, luptei neconte
nite șl neîmpăcate cu fulgerul versului im_ 
potriva a tot ce este străin și ostil, a tot ce 
împiedică mersul nostru înainte.

Estetica idealistă burgheză, vorbind 
despre temele liricii — prin care înțele
gea motivele erotice ale dragostei față 
de natură și ale prieteniei — susținea că 
în operele poeziei lirice nu-și pot găsi 
reflectarea problemele esențiale, impor
tante ce le ridică societatea în dezvolta
rea ei istorică, domeniul liricii constitu- 
indu-1 numai trăirile emoționale de o 
clipă, fugitive și nestatornice, sau simță
mintele abstracte, eterne, lipsite de o co
loratură socială.

Falsitatea acestor teze subiectiviste este 
dovedită în chip grăitor printre altele de 
experiența liricii noastre.

Mihai Beniuc, învățând din experiența 
poeziei sovietice și a marilor scriitori cla
sici, prin așa zisele teme „eterne", „veș
nice", exprimă tocmai patosul și frumuse
țea luptei pentru construirea socialismu
lui, plinătatea și noblețea aspirațiilor con
structorilor acestei orânduiri.

Una din temele „veșnice" ale poeziei 
este aceea a scopului și sensului vieții 
Dacă unii din vechii artiști, inspăimîn- 
tați în fața lipsei de sens a vieții ome
nești dădeau uneori tribut scepticismului, 
melancoliei și disperării, astăzi, pentru un 
artist ai vremurilor noastre, viața este 
plină de bucurie, de fericire chiar în cele 
mai grele condiții de luptă. Aceasta pen
tru că sensul, marele scop al existenței 
noastre se află în acțiunea conștientă, 
organizată a poporului pentru construirea 
fericirii omului.

De aceea sentimentele eroilor noștri au 
o înălțime etică cum n-a cunoscut nici
odată personalitatea umană iar creațiile

Al. Oprea

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 26 decembrie 1954

artei noastre ridică la un nivel mai înalt 
cele mai înaintate, mai nobile și mai fier
binți idealuri de viață ale scriitorilor — 
cetățeni din trecut.

In poezia sa de dinainte de eliberarea 
patriei M. Beniuc cunoștea momente de 
descurajare, de deznădejde „Ml-e teamă, 
bătrînule cedru, mi-e groază-1 — exclamă 
el în „Umbra lui Gelu“. Astăzi eroul său 
liric a devenit mai mult ca ori cînd un 
pasionat cîntăreț al dragostei de viață. 
„—Da, tare dragă mi-e viața, / Cum n-am 
crezut că-i cu putință'4 ; „Păcat că eu am 
doar o viață4* se spune în „Nou meșter 
Manole44, Dar această bucurie de a trăi 
nu-1 oprește ca în cazul cînd ar fi nevoie 
de jertfa unui om la temelia vieții noa
stre noi să se zidească pe sine însuși 
„Deși să mă despart mi-i greu / De-acea- 
stă vrăjitoare lume”.

Țelul vieții sale constă în slujirea de
votată, pînă la capăt a poporului împo
triva oricăror uneltiri dușmănoase, din 
lăuntrul sau din afara țării. De aceea vrea 
ca versu-i să fie stea polară ca să arate 
drumul spre căutatul port al fericirii și 
fulger ce în foc și pară să ardă tet ce e 
putred și uscat și mort G,Fulgere și 
stele44).

In acest magnific țel al vieții constă și 
secretul tinereții fără bătrine*.e a eroului 
liric al poeziilor lui Beniuc și viața lui 
fără de moarte.

Deși are „tîmpla ninsă44, sentimentele 
eroului liric sînt pline de o vitalitate ti
nerească, de dîrzenie, curaj. Lui nu-i este 
dată o bătrânețe „deiască44. Cu fiecare an 
ce trece, cu fiecare victorie a „lumii mun
citoare" el devine mereu mai tînăr, mai 
însetat de viață, de parcă-ar sorbi de fie
care dată licoarea fermecată din poveștile 
populare.

Chiar moartea este înfrîntă de o atare 
viață.

„Știu că veacul nu mi-e fără capăt / 
Că într-o zi ca orice astru scanat... Insă 
faptul c-am trăit, c-am fost, / Nimenea nu 
poate să mi-1 ieie. / Mo arte-n mine s-a 
izbit de-un rost / Noaptea am rănit-o c-o 
scînteie“ — spune el în „Bucuria de a 
trăi44.

Este satisfacția frumuseții unei vieți 
trăite din plin, cu bărbăție. Scăpătat ca 
orice astru, în momentul cînd libertatea 
poporului ar fi amenințată, ar prinde 
mormîntul în care zace să ardă și el ar 
ieși cu sabia de flăcări în mînă să apere 
scumpa lui țară („Să nu dai libertatea pe 
nimic4*) El învinge moartea datorită ne
muririi cauzei pentru care luptă.

Căutînd să exprime cu cît mai multă 
limpezime și plenitudine aceste înflăcărate 
idealuri de viață, unele versuri ale lui 
Beniuc se transformă în afirmații și ma
xime lirico-filozofice, concise ca niște 
aforisme care pot defini inalte sentimente 
cetățenești, proprii celor mai înaintați 
oameni din patria noastră.

„La tîmple mi s-a strîns părul cărunt / 
Ca sarea din adîncul ocnei scoasă, / Dar 
tînăr sînt, același încă sînt / Să-mbătrî- 
nesc viața nu mă lasă44; „Cenușa să mi- 
o-mproaște vîntul, / S-o ducă nor întu
necos / De-apururi ocolind pămîntul / 
De n-oi fi țării credincios44 etc etc.

S-ar putea alcătui din toate aforismele 
cuprinse în opera lui M. Beniuc codul 
moral — săpat în cuarț poetic — al unui 
adevărat poet-cetățean.

★
Motivul patriei este altă temă „veche4 

a poeziei. Patria cu soarta și viitorul ei, 
cu frumusețile naturii a mișcat pe poeții 
tuturor timpurile!*. Creația unor tineri

Tabloul reușește să zugră- 
reared emoțioisaut și conmngctor 
■x erinpei al vieții țtraailor in 
anii -ășco-aiei, cină din cauza 

iutii moșierCor și a prigoa- 
ȘsssdarmUor, părisindu-și 

____ ____ casa, țira-ml împreună cu femi- 
Vorbind despre munți.ij xc. e—a nevoit să-și caute

Deși artistul folosește uncie

COENELIU BABA Odihnă pe cîsnp
Acest tablou ca și valoroasele ilustrații la „Mi- 

trea Cocor" sînt rodul a numeroase și stăruitoare 
observări ale realității avînd la bază un vast mate
rial istoric și o profundă cunoaștere a sufletului 
omenesc. Nenumăratele studii și portrete l-au dus 
la clarificarea stărilor sufletești, la găsirea com
poziției celei mai juste.

In activitatea amplă a pictorului C. Baba, acest 
tablou — după portretul maestrului Mihail Sado- 
veanu, și alături de noua serie a ilustrațiilor la 
„Mitrea Cocor“ — este mărturia unei viguroase și 
puternice maturități artistice. Trectnd în activita
tea sa prin mai multe faze, suferind, în trecut și 
unele influențe formaliste, creația sa exprimă azi 
sentimentele inalte ale dragostei pentru om.

După un drum de ucenicie artistică complicat și 
spinos, C. Baba intră viguros și cu multă perso
nalitate, in lumea artistică, odată cu lucrarea sa 
de diplomă „Cizmarii" (1935). Pînă către 1950 cind 
pictorul se stabilește la București, realizează nu
meroase lucrări printre care : „Cina", „întoarcerea 
de la sapă" „Autoportret", „Portret de femeie", 
„Portretul prof. Atanasiu", „Portret de miner", 
„Constituirea unei G.A.C." și altele, care pe lingă 
calitățile lor mărturiseau existența unor influențe 
formaliste. Contactul cu viața, studierea atentă a 
realităților, însușirea unui serios meșteșug artis
tic în urma criticii principiale a lipsurilor sale, 
l-au putut duce însă la găsirea drumului just în 
artă și la realizarea unor lucrări de măre forță 
artistică cum sint cele prezente în actuala expo
ziție.

Talentul pictorului C. Baba de a reprezenta cu vi
goare caracterele, de a exprima cu intensitate sen
timentele, durerea, extazul, bucuria, de a reda far
mecul și căldura sau asprimea sufletului omenesc, 
este un exemplu pentru mulți alți pictori. De aceea 
și răspunderea sa ca artist cetățean este mai mare. 
Oamenii muncii — iubitori de frumos — aș
teaptă ca el să reflecte cu tot mai multă vigoare 
aspectele multiple și variate ale vieții noastre noi, 
să-și lărgească neîncetat sfera temelor pe care le 
abordează. Continuînd drumul rodnic pe care se 
găsește astăzi, pictorul C. Baba se impune ca un au
tentic cunoscător al sufletului omenesc, ca un ve
ritabil artist al epocii in care trăim.

MIRCEA DEAC

Organizația de bază U.T.M. a Stu
dioului de filme documentare și jur
nale de actualități „Alexandru Sahia“ 
a organizat deunăzi o adunare generală 
în cadrul căreia au fost dezbătute pro
blemele creației a doi utemiști acti
viști ai studioului: regizorul Alexan
dru Sîrbu și operatorul Ionel Zaha- 
reanu.

Referatele, precedate de proiecții, ca 
și discuțiile din cadrul adunării, au 
scos în relief o serie de probleme co
mune în activitatea celor doi creatori, 
actuale de altfel pentru întreg studioul.

Cunoașterea vieții, studierea realității 
pe care o oglindesc, e o necesitate pri
mordială în munca operatorilor și re
gizorilor de filme. Adunarea a arătat 
că atunci cînd operatorul I. Zahareanu, 
de pildă, s-a documentat atent asu
pra subiectelor, ei a surprins și trans
mis spectatorului un material bogat. 
De pildă, subiectul de jurnal „A în
ceput anul școlar", abordînd proble
mele cele mai actuale ale școlii și re- '. 
lațiilor între elevi și profesori, comu-

} nică într-un spațiu restrîns însăși noua \ 
( noastră concepție despre școală. La fel, 
j regizorul Alexandru Sîrbu a realizat 
} subiecte de valoare artistică ridicată; 
f chiar în domeniul — aparent mai ri- ' 
(gid — al filmelor didactice. Documen- 
} tîndu-se temeinic, el a transformat jur- 
(naiul agricol referitor la creșterea pă- 
i sărilor și animalelor mici dintr-o pre- 
[ zentare de expoziție care ar fi putut 
(.ieși plictisitoare, obiectivistă, într-un, 
J subiect interesant.
f Alteori însă, creațiile acestor tineri 
(cineaști sînt seci, inexpresive. Aceasta 
[ se datorește faptului că și ei, ca și 
ț mulți creatori, se simt atrași mai cu- , 
(rînd către subiectele așa-zis „specta- < 
(culoase", și nu caută întotdeauna, în 
i orice temă să descopere și să reliefeze 
(tipicul. De aici derivă slaba calitate a 
l unor subiecte de jurnal filmate de ope- 
! ratorul Zahareanu (Roadele întrecerii 
( socialiste la cooperativa „Cootex"), sau 
l regizate de regizorul Sîrbu („Dezvol- 
[ tarea sectorului zootehnic la G.A.S. Za- 
l lău“). O lipsă însemnată în această di- 
J recție — s-a arătat în adunare — o 
[ are și conducerea redacției jurnalelor 
( de actualități, care a ă,at adesea în- 
1 drumări din fugă, a schimbat subiec- 
[ tele în ultimul moment etc.
( O problemă de cea mai mare actua- 
l litate în creația tinerilor cineaști, s-a 
[ arătat în adunare, este ridicarea ni- 
f velului ideologic. Faptul că operatorul 

Zahareanu și regizorul Sîrbu nu se
(ocupă îndeajuns de a-și ridica preffă- 
(tirea în domeniul esteticii marxiste a 
(făcut ca uneori ei să realizeze subiecte 
în care să nu-și manifeste poziția față 

f de materialul de viață oglindit.
( Adunarea generală U.T.M. de la Stu- 
f dioul „Alexandru Sahia" a dat un 
( ajutor activ nu numai celor doi cineaști 
| utemiști, ci și tuturor tinerilor crea- 
f tori din studio.
[ Fără îndoială, inițiativa organiza- 
[ ției U.T.M. a studioului, sprijinită ac- 
(tiv de organizația de partid, constituie 
f un fapt pozitiv. E de dorit ca în toate 
l organizațiile U.T.M. din instituțiile și 
[ organizațiile de creație să se organi- 
fzeze discuții asupra muncii artistice a 
J utemiștilor — prilej de ajutor tovără- 
fșesc, imbold al creșterii continue a 
[ nivelului artistic și ideologic al tine- 
[rilor noștri creatori.

F. C.

I
J

plină de evenimente 
de luptă, de lumină, 
poezia „Tractorul de 
în „Contemporanul"

lor abundă în metafore și epitete strălu
citoare, luminoase, proaspete. Vocabula
rul poeziilor sale din trecut cuprindea 
metafore sumbre, întunecate, dure, lîngă 
care strălucea orbitor în special culoarea 
roșie. Astăzi chiar și culoarea reție și-a 
îmbogățit semnificația nemai simbolizând 
doar vilvătălle răzmerițelor țărănești el 
și cravatele pionierești, bujorii care în
floresc în obrajii fecioarelor, steagurile 
ce strălucesc în „smalț de zări albastre", 
steaua viitorului patriei noastre învest- 
mîntată in purpură aprinsă etc.

Dar ceea ce este mai important: culo
rile plumbului s-au schimbat în culori 
de aur. Am văzut culorile variate și vii 
înflorite în țesătura artistică a poezîei: 
„Tractorul de sub măr".

Poetului îi place dintre anotimpuri oel 
mai mult primăvara și dintre ființe: co- 
piîL Norul tună „strașnic". Din el sar 
fulgere orbitoare. In aerul încărcat de 
furtună plutesc miresme tari, primăvăra- 
tice. O ploaie jucăușe, dănțuiește peste 
grădinile și ogoarele patriei. Prin stropii 
gre! de ploaie sburdă pionierele „ce-și țin 
rochițele". ...Iar soarele își deschide drum 
măreț, printre aceste „furtuni de primă
vară".

Imaginea gingașă a copiilor apare ca un 
leit-motiv, aproape în fiecare poezie, în- 
truchipînd nu numai generația tînără, 
mindria și nădejdea patriei, Ci și simbolul 
vieții fericite de astăzi a poporului nostru.

Tocmai datorită patriotismului fierbinte 
al lui Beniuc el nu poate lăsa peste ver- 
su-i „sălbatic" peste cuvintele-i „de fontă 
și de plumb/Ca gloanțele de flintă", lichid 
îndulcit; eroul liric al poeziilor lui nu se 
poate lăsa îmbătat de visuri idilice.

Chiar M. Beniuc spunea in 1945 „Idilic 
și elegiac/Nu pot fi eu, zadarnic/Sînt fiul 
unui neam sărac/Ce s-a luptat amarnic 
Pentru pîine". Tocmai în numele fericirii 
pentru care s-a luptat „amarnic" și care 
trebuie construită „pentru toată omeni
rea", el nu poate să lepede grenada și de 
aceea versurile sale „nu sînt civile", 
„stau sub arme".

In slujba acestei mînii sfinte, poetul fo
losește variate procedee și metode de 
satirizare. Specificul satirei lui Beniuc 
constă în aceea că, zugrăvind diferite fe
nomene negative, satira sa nu stîmește 
atît de mult rîsul cît dezgustul, mînia.

In poezia „Povestea cu balaurul ucis de 
Iorgu Iorgovan" M. Beniuc, folosind mo
tivul poetic din balada populară, creează 
simbolul dușmanului de clasă din țara 
noastră.

Pe leșul încă viu al balaurului „bujesc" 
valuri de muște otrăvite. Stîrvina se cu
vine îngropată cît mai iute pentru a nu 
impute cu duhoarea ei văzduhul.

Grotescul și fantasticul cu care 
creat simbolul nesocotește numai 
turtle exterioare ale fenomenului 
dezvăluind însă cu mai multă putere con
ținutul lăuntric, esența acestuia.

Alteori M. Beniuc folosește din arsena
lul satiric hiperbola caustică șl sarcasmul

mînios ca în poezia adresată tipului de 
bancher: „Te șubrezești".

Vis:ndu-se viteaz temut și cu pintenii 
infipți în coasta omenirii, imperialistul 
yankeu caută să-și folosească dinții și 
ghiarele, slugile, bacteriile pentru a de
veni stăpin de robi și țări, stăpân pe glob.

Poetul il asemuie pe yankeu cu cel mai 
„virulent microb". Obrazul lui de om este 
o .jignire adusă omenirii". Și faptul că 
ucigașul este încă „în al vieții verde pom" 
este o rușine adusă istoriei și firii.

După cum vedem, întreaga poezie este 
construită pe baza unor contraste izbi
toare.

In finalul poeziei contrastul este ridicat 
pe o treaptă și mai înaltă opunîndu-se 
lumii bancherului care se „șubrezește" 
lumea noastră nouă care se întărește zi de 
zi devenind invincibilă. „Ci noi suim mai 
sus, mereu suim,/Ni-i brațul, vrerea, pa
sul neînfrânt / — Iar eu, poetul, de pe-a- 
cuma simt / Al erei comuniste proaspăt 
vînt".

ci

este 
trăsă- 
social.

★
Una din temele „eterne" care a suscitat 

multe discuții printre poeți este temă 
dragostei. Folosind pretextul veșniciei 
sentimentului de dragoste, unii poeți au 
început să cinte simțămintele unor oa
meni situați în afară de timp și de epo
că, realizînd cîntece în care nu există 
nici cel mai mic ecou al vremurilor 
noastre.

In asemenea poezii în afară de „el" și 
de „ea“ cu problemele lor minore nu exi
stă nimic altceva pe lume. Dacă n-am 
citi anul în care au fost publicate am fi 
în drept să presupunem că au fost scrise 
în oricare an al veacurilor trecute. Aceste 
poezii individualiste desprindeau tineretul • 
din țara noastră de problemele sociale ale 
epocii.

Stihurile de dragoste ale lui M. Beniuc 
oferă un model de rezolvare artistică, pro
fundă a acestei „spinoase" teme... Poeziile 
sale cu temă erotică, departe de a fi un 
mijloc de rupere a cititorului de viața so
cială, poartă amprenta epocii noastre fur
tunoase.

în „Fără răgaz" asistăm la o convorbire 
foarte intimă, personală. Citind pe fața 
ființei iubite mustrări că are atît de pu
țin timp pentru amîndoi, poetul o împa
că spunîndu-i cu gingășie: „Hai, fata mea, 
nu fi așa mîhnită! / Doar știi și tu că fie
care oră. / Că fiece minut, orice clipită, / 
Vestind cu voce caldă și sonoră/O nouă 
greutate biruită, / E tihnă-n comunista 
auroră".

în aparență avem de-a face cu o simplă 
și obișnuită neînțelegere familiară dar 
cîtă rezonanță capătă poezia exprimîrid 
frămîntări și sentimente caracteristice în 
același timp celor mal înaintați dintre oa
meni, constructorilor devotați ai societății 
socialiste.

Nu poate să existe o cortină între sen
timentele de dragoste ale omului nou și 
sentimentele sale cetățenești. In afara 
vieții și luptei poporului nu pot fi înțelese 
nici lumea interioară și nici sentimentele

cele mai intime ale contemporanilor 
noștri.

Poeziile lui M. Beniuc dovedesc oît de 
greșită es'te acea filozofie despre sentimen
tele umane „eterne" ca dragostea, Iubirea 
de patrie etc., sentimente în afară de timp 
și de spațiu, în afară de mediul social, 
de o societate determinată în anumite 
condiții istorice.

M. Gorki criticînd într-unul din foile
toanele sale desenele pictorului decadent 
finlandez Anei Gallen care înfățișa omul 
în afara națiunii șl a epocii sale, observa 
cu ironie că pentru aceasta Gallen a tre
buit să-l arate gol pe eroul său și să-1 în
toarcă cu spatele la spectatori.

M. Beniuc a izbutit să inoveze vechile 
teme ale poeziei deoarece trăiește cu pa
siune interesele epocii, participă activ cu 
versul său la marile prefaceri din viață. 
Poezia lui cu gîndurile și imaginile ei 
oglindește mărețul nostru ev.

Unele din poeziile lui M. Beniuc nu con
stituie ' însă un „vînat prea rar" așa cum 
ar dori să găsească întotdeauna la el „oa
menii noi din fabrici".

Unele din producțiile sale artistice sînt 
searbede, cuprind imagini plate, opace. 
Nu-i vorbă aici de o „trădare" a meșteșu
gului literar, îndeajuns de cunoscut, al 
poetului, ci de slăbiciuni ale însăși ideilor 
poetice concepute care rămîn la suprafață, 
nu reușesc să se facă ecoul unor senti
mente incandescente, vulcanice, în tot ca
zul profunde.

Nu este întimplător că tocmai în aceste 
creații, imaginile îșl pierd armonia inte
rioară. Expresiile uzuale, cuvintele pro
zaice, care dau deobicei o notă vioaie poe
ziilor lui Beniuc, nemaiservind la expri
marea unor sentimente adinei, devin sim
ple expresii șl cuvinte prozaice, supără
toare.

In atari cazuri M. Beniuc oferă citito
rilor săi „orătănii" crescute pe lîngă casă 
și nu „vînat" de soi smuls din clocotul 
luptei, mai păstrînd încă mirosul prafului 
de pușcă.

De aici disonanța care există între unele 
poezii „reci", neemoționante, uneori auto- 
repetate — din fericire puține la număr — 
și majoritatea celorlalte poezii, adevărate 
giuvaere ale literaturii noastre noi.

Cititorii care se mîndresc pe drept cu
vînt cu poezia lui Mihai Beniuc sînt cona 
vinși că poetul „vremurilor ce vin" le vet 
dărui de pe strunele lirei sale „unse cu 
petrol", creații tot mai valoroase, creații 
înaripate de înaltul țel al slujirii devotate 
a patriei, de misiunea sacră a luptei pen
tru fericirea omului.

Nu degeaba spune el în versuri de chi
ui tură populară :

Sînt statornic în iubire
Și-n a patriei cinstire 
Căci de lumea muncitoare
Și de glia strămoșească 
Nu-i putere pe sub soare
Cândva să mă despărțească",



hmicarea diplomelor, medaliilor și premiilor
laureafilor Premiului
Vineri dimineața a avut Ioc la Consiliul 

de Miniștri solemnitatea luminării diplo
melor, medaliilor și premiilor laureaților 
Premiului de Stat al R.P.R. pe anul 1953.

La solemnitate au participat tovarășii: I. 
CtLșinevschi, Chivu Stoica, primi-vicepre- 
șcdinți ai Consiliului de Miniștri, P. Borilă, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
acad. prof. Traian Săvulescu, președintele 
Academiei R.P.R, Constanța Crăciun, mi
nistrul Culturii, acad. I. Murgulescu, mi
nistrul Invățămîntului, miniștri, G. Geor
gescu, artist al poporului din R.P.R., acad. 
Șt. Vencov, prim secretar al Academiei 
R.P.R.. conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești, reprezentanți 
de seamă ai instituțiilor științifice, cultu
rale și artistice, muncitori și tehnicieni.

In eplauzele celor prezenți, au fost în- 
minete diplomele, medaliile și premiile 
laureaților Premiului de Stat.

Numeroși laureați au luat apoi cuvîntul, 
exprimindu-și recunoștința către partid și 
guvern, pentru cinstirea deosebit de înaltă 
acordată muncii lor.

Acad. prof. dr. Șt. Gh. Nicolau, distins 
pentru îndelungata activitate științifică și 
de pregătire de cadre, a spus : în numele 
oamenilor de știință din domeniul medi
cal și in numele meu personal, exprim 
Consiliului de Miniștri mulțumiri adinei 
pentru înalta distincție ce ne-a fost acor
dată. Primim această distincție cu Un sen
timent profund de mîndrie și satisfacție, 
cu atît mai mult cu cit ea este legată 
strtns de avîntul necunoscut pînă acum, pe 
care l-a luat la noi știința. Toate acestea 
se datoresc mijloacelor și posibilităților de 
lucru fără precedent pe care partidul și 
guvernul le-au pus cu generozitate la dis
poziția oamenilor de știință.

A luat apoi cuvîntul acad. prof. dr. 
Gheorghe Spacu, premiat pentru rezolva
rea uneia din problemele importante pen
tru industria și economia țării noastre: 
obținerea din gips a acidului sulfuric și a 
unui ciment de cea mai bună cali
tate. Distincția acordată constituie pen
tru mine și pentru întregul colectiv un 
nou imbold în muncă. De aceea, mulțumesc 
în numele colectivului și al meu personal, 
partidului și guvernului pentru cinstirea 
ce ni s-a făcut și ne luăm angajamentul să 
ne dedicăm și de acum înainte toată acti
vitatea noastră progresului științei și teh
nicii în patria noastră.

Acad Emil Petrovici, distins cu Premiul 
de Stat clasa I-a pentru Gramatica 
limbii romîne, a relevat prin cuvîntul său 
sprijinul moral și material de care 
se bucură cercetătorii în domeniul 
lingvisticii grupați in jurul Academiei
R. P.R. Regimul nostru — a spus vorbitorul 
— este adine interesat în creșterea mun
cii noastre creatoare. Aceasta s-a oglindit 
și în sprijinul căpătat la realizarea Gra
maticii limbii romine. Cu acest sprijin, 
nu încape nici o îndoială că eforturile 
noastre pentru ridicarea și dezvoltarea 
limbii poporului nostru vor fi încununate 
da succes.

Inginerul chimist Mihail Raul, distins 
împreună cu un colectiv de cercetători 
pentru realizarea elorure! de vinii mono
mer și polimer, a spus printre altele: 
Regimul nostru de democrație popu
lară ne-a dat posibilitatea nouă, celor 
premlați azi, să dezvoltăm cercetările de 
la modestele începuturi de laborator, pînă 
la realizarea și folosirea lucrărilor noastre 
pe scară largă. Noi vrem ca puterea noas
tră de muncă, cunoștințele și priceperea 
noastră să le folosim pentru producerea de 
bunuri materiale care să contribuie la ri
dicarea nivelului de viață al poporului. 
Dar dacă intențiile războinice necugetate 
ale cercurilor imperialiste ne vor sili să 
ne apărăm, noi vom pune toată puterea 
de muncă, întregul nostru efort creator 
în slujba întăririi capacității de apărare 
a patriei.

Acad. Iorgu Iordan a spus : Gramatica 
limbii romîne reprezintă o realizare de 
importanță cu adevărat națională, prin 
faptul că înfățișează și explică în mod 
științific structura celei mai caracteristice 
creații a poporului nostru, care este limba 
Iui, acest mijloc de comunicare a ideilor, 
de înțelegere între oameni. Semnificația 
deosebită a premierii gramaticii stă și în 
faptul că această lucrare se leagă strîns 
de revoluția culturală ce se desfășoară în 
țara noastră sub conducerea partidului.

Spre deosebire de cercurile agresive ale
S. U.A. și ale celorlalte țări din Occident, 
care pun la cale un nou război mondial, 
menit să distrugă milioane de vieți ome
nești și bunurile culturale dobîndite prin 
eforturile atîtor generații, conducerea ță
rii noastre, fără a neglija luarea de mă
suri în vederea apărării prin toate mij
loacele a vieții noi dobîndite de popor, 
iși continuă tot mai intens munca înce
pută odată cu instaurarea puterii popu
lare, de dezvoltare la maximum a acti
vității culturale, sub toate aspectele ei.

A luat apoi cuvîntul acad. E. L Nyă- 
rădy, distins pentru contribuția dată ca 
redactor responsabil la editarea volumelor

Sărbătorirea artistului N. Stroe
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de 

activitate pe tărîmul artistic, joi seara a 
avut loc în Sala Dalles sărbătorirea lui 
N. Stroe, artist emerit al R.P.R.

A apărut în limbile: rusă, romînă, franceză, germană, engleză și spaniolă 

„Pentru pace trainică, pentru democrație populară !" 
București. Organ al Biroului Informativ al Partidelor comuniste și muncitorești 
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Articol de fond : Popoarele să-și ascută vigilența față de uneltirile dușmanilor 
păcii

• * * Decernarea Premiilor Internaționale Stalin „Pentru întărirea păcii între
popoare" pe 1054

• * * Convorbirea tov. N. S. Hrușciov cu John Bernal, om de știință și fruntaș
al vieții publice din Anglia.

Max Reimann : Lupta Partidului Comunist din Germania împotriva reînvierii 
militarismului german

Jerzy Morawski: Munca politică de masă în perioada alegerilor pentru sfaturile 
populare din Polonia

• * • Programul partidului Comunist din Spania în lupta pentru independența
și democratizarea Spaniei, pentru îmbunătățirea radicală a condițiilor de 
trai ale poporului spaniol

Petrus Brovka: La cel de al doilea Congres unional al scriitorilor sovietici 
Jan Marek : Note politice .- Anglia — portavion atomic american 
Michael Saîter: Un demn succesor al lui Malan

De vînzare la toate librăriile, chioșcurile și debitele O.C.L.
Prețul 40 bani

de Stat pe anul 1953
I și II din „Flora R.P.R.", pentru prelu
crarea monografică a familiei Crucifere 
din volumul III din „Flora R.P.R.1* și 
pentru .întreaga sa activitate științifică în 
domeniul botanicii Vorbitorul a subliniat 
faptul că prețuirea acordată de regimul de 
democrație populară muncii sale se adre
sează tuturor oamenilor de știință de na
ționalitate maghiară, care muncesc eu en
tuziasm alături și împreună cu toți oame
nii de știință din țara noastră — Repu
blica Populară Rcmînă — pentru pro
pășirea științei, pentru .înflorirea culturii 
și îmbogățirea patrimoniului cultural și 
științific al poporului.

Acad. Camil Petrescu, distins cu Premiul 
de Stat pentru romanul „Un om între oa
meni", a spus • An de an, Premiul de Stat 
devine o tot mai mare încurajare pentru 
creatorii din toate domeniile de activitate. 
Scriitorii văd in acordarea Premiilor 
de Stat nu numai răsplata ostenelii 
lor, dar și .îndemnul să năzuiască spre rea
lizări de opere din ce în ce mai valoroase 
în care oamenii muncii să-și regăsească 
oglindite preocupările lor, năzuințele și 
bucuriile lor.

Compozitorul Zeno Vancea, maestru 
emerit al artei, distins cu Premiul de Stat 
pentru „Quartet de coarde nr. 2", a spus 
printre altele : Succesele dobîndite de mu
zica noastră se datoresc ajutorului nepre
cupețit și permanent al partidului și gu
vernului. Partidul ne-a învățat că arta nu 
e valabilă decit în măsura în care ea se 
adresează poporului, servește cauzei po
porului și izvorăște din năzuințele sale. 
Prețuirea ce ni se acordă ne îndeamnă 
să creăm opere de artă demne de epoca 
pe care o trăim, demne de realizările oa
menilor muncii.

A vorbit în continuare artistul poporu
lui Ion Manolescu, căruia i s-a decernat 
Premiul de Stat pentru întreaga sa acti
vitate artistică. Vorbitorul a evocat con
dițiile extrem de grele în care își desfă
șurau activitatea actorii în trecut, printre 
ei unii dintre cei mai de seamă artiști ai 
scenei romînești. Cîtă deosebire între vre
murile acelea, a spus vorbitorul, și cins
tirea care li se dă astăzi actorilor. în nu
mele meu personal și al colegului meu 
G. Storin, în numele tuturor colegilor, 
adresez toată recunoștința noastră parti
dului șl guvernului pentru prețuirea acor
dată slujitorilor scenei și făgăduim că vom 
face tot ce ne va sta în putință ca să 
merităm această prețuire, să facem din 
mișcarea teatrală din țara noastră • un 
factor de răspîndire a culturii și luminii.

Scriitorul de limba maghiară Istvan 
Asztalos, distins pentru povestirea „Ini
mă tînără", a spus între altele: Munca 
creatoare este azi prețuită fie că vine de 
la un om al muncii romîn, fie că el este 
de altă naționalitate. Pentru mine acest 
lucru este un îndemn spre noi rea
lizări literare, este un îndemn însă și spre 
o activitate mai largă în domeniul întă
ririi unității și frăției de nezdruncinat a 
poporului romîn și minorităților naționale 
în lupta pentru construirea socialismului 
în patria noastră. Republica Populară Ro- 
mînă, și apărarea păcii.

Sculptorul loan Irimescu, maestru eme
rit al artei, care a primit Premiul de Stat 
pentru „Portretul pictorului Octav Băn- 
cilă“, a spus printre altele: Considerăm ca 
o datorie sfîntă să contribuim prin munca- 
noastră la lupta pentru apărarea păcii; 
vom pune cu toată convingerea forțele 
noastre creatoare în slujba acestei cauze.

Regizorul Soraua Coroamă, distinsă îm
preună cu întregul colectiv care a realizat 
spectacolul teatral „Nepoții gornistului", 
a arătat la rîndul său că decernarea Pre
miului de Stat este pe lingă un prilej de 
adîncă satisfacție și un îndemn pentru 
artiștii Studioului actorului de film „C. 
Nottara" de a străbate pe făgașul artei 
drumul luminos al celor mai înalte rea
lizări.

La sfîrșitul solemnității, laureații au 
fost felicitați, în numele Consiliului de 
Miniștri, de tovarășul I. Chlșinevschi, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a spus printre altele: Acor
darea. Premiului de Stat constituie o înaltă 
apreciere de partid și de stat a rezultatelor 
muncii creatoare obținute în activitatea 
dvs. în diferite domenii în numele Consi
liului de Miniștri vă felicit și vă urez 
noi succese in munca dvs. creatoare, în 
direcția dezvoltării mai departe a științei, 
tehnicii, a industriei și a agriculturii, a 
culturii și a artei.

Spor la muncă pentru continua întărire 
a patriei noastre scumpe

Asistenta a răspuns prin aplauze căl
duroase, laureații Premiului de Stat ex- 
primîndu-și astfel hotărîrea de a-și spori 
eforturile în lupta dusă sub conducerea 
partidului și guvernului pentru înflori
rea și întărirea Republicii Populare Ro
mîne.

Conducătorii partidului și guvernului 
prezenți la această solemnitate s-au în
treținut apoi cu laureații Premiului de 
Stat. (Agerpres)

Au luat cuvîntul compozitorul I. Vasi- 
lescu, laureat al Premiului de Stat, regizo
rul Nicușor Constantinescu și regizorul 
Mihai Zira, maestru emerit al artei din 
R.P.R., care au felicitat pe sărbătorit.

I

Convorbirea tov, N. S. Hrușciov 
cu John Bernal,

om de știință și fruntaș al vieții publice din Anglia
turile înțelenite din Kazahstan și Siberia — vaste cîm- 
pii fertile, bune pentru cultivarea cerealelor.

Pămînturile noi ne dau cerealele cele mai ieftine. 
Locurile în care se pun în valoare pămînturile înțe
lenite reprezintă o cîmpie neîntreruptă care se întinde 
pe o lungime de multe mile. Fără multă exagerare se 
spune că cel care ară își începe brazda după dejun, 
ia prînzul la cotitură și se întoarce la cină. Prețul de 
co3t al cerealelor este aci minimal și de aceea ne con
vine să le producem în aceste regiuni.

Peste doi ani această sarcină va fi rezolvată. Ini
țial am plănuit să valorificăm 13.000 000 hectare de 
pămînturi înțelenite. Acest plan a fost îndeplinit cu 
succes: în 1954 au fost cultivate peste 3.500.000 hectare 
de pămînturi înțelenite. iar în total au fost arate peste 
17.000.000 hectare în vederea recoltei anului viitor. Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au revizuit planurile inițiale și, pornind de la 
posibilitățile existente, au luat hotărîrea ca în 1956 cul
turile de cereale pe pămînturile înțelenite să cuprindă o 
suprafață de 28—30 milioane hectare Dacă se va obține 
o recoltă fie și de 10 chintale la hectar, aceasta va da 
aproximativ 300.000.000 chintale sau 1.800.000.000 puduri 
de cereale. Este un minimum, deoarece recoltele strinse 
de pe aceste pămînturi depășesc adeseori această cifră 
de producție la hectar de 3 ori.

Valorificînd pămînturile înțelenite, țara noastră va 
căpăta o cantitate de cereale care se cere pentru aco
perirea tuturor nevoilor populației, cit și pentru dez
voltarea creșterii animalelor, pentru export și pentru 
crearea rezervelor necesare. Vom putea în măsură mai 
mare să ajutăm țările prietene, de pildă Cehoslovacia 
și Republica Democrată Germană, care pe pămînturile 
lor nu pot produce o suficientă cantitate de cereale; Ro- 
mînia, Ungaria și Bulgaria, care în anii de secetă nu 
pot să satisfacă în întregime cerințele lor.

Sporind producția de cereale vom putea să le folo
sim de asemenea în cantități mai mari ca nutreț pen
tru vite, ceea ce va permite mărirea efectivului de porci 
și de alte vite, îmbunătățirea hrănirii lor pentru în- 
grășare, adică transformarea cerealelor în carne. 
Există o zicală ucraineană : „Nu-i în lume pasăre mai 
bună decit cîrnatul de porc". Sporind producția de ce
reale vrem să avem cît mai multe „păsări" de acest fel. 
Valorificarea pămînturilor noi ne va ajuta să mărim 
mai repede producția de nutrețuri pentru creșterea ani
malelor. Vom putea elibera suprafețe mai mari de pă- 
mînt pentru cultivarea culturilor furajere. Aceasta va 
permite să ridicăm productivitatea vitelor de lapte, să 
mărim efectivul oilor și sa sporim producția de lînă.

In plus, sporirea producției de cereale pe pămînturile 
înțelenite ne va permite să eliberăm o parte din su
prafețele ocupate cu cereale in celelalte regiuni ale 
țării, pentru a cultiva acolo alte culturi importante.

După cum am mai spus, noi avem acum nevoie de 
multe alte produse in afară de grîu, iar aceste produse 
le vom putea obține pe seama măririi suprafețelor cul
tivate cu alte culturi în raioanele deja valorificate.

Luați bunăoară zahărul. Noi avem nevoie de o can
titate mai mare de zahăr și o vom putea obține afec- 
tînd circa 300.000 hectare de pămînt în plus față de 
ceea ce avem în prezent pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr în Ucraina. La fel stau lucrurile cu bumbacul, 
legumele și alte culturi care reclamă mai multă apă 
și mai multă atenție. Acum suprafețele cultivate cu 
plante tehnice vor putea fi mărite pe seama unei oare
care reduceri a suprafețelor cultivate cu cereale in 
raioanele mal populate.

Astfel, sarcina constă în a folosi noile resurse de 
cereale pentru a îmbunătăți aprovizionarea populației 
țării cu produse alimentare.

Mă puteți desigur întreba : dacă toate aceste bogă
ții, adică pămînturile înțelenite, se aflau tot timpul la 
pragul porții noastre, de ce nu ne-am gîndit mal înainte 
la ele ? Poporul de mult se gîndea la ele, încă în vre
murile vechi dinainte de revoluție. Pînă și țarii se 
gîndiseră să folosească acest pămînt minunat. Dar 
aceasta era peste puterile lor. Aceasta n-a fost în stare 
s-o facă nici Puterea Sovietică în primele decenii de 
existență, cînd în țara noastră încă nu era suficient 
dezvoltată industria de mașini agricole. Suprafața pă- 
mînturllor noi care vor fi arate în decurs de doi ani 
va fi egală cu întreaga suprafață cultivată a Ucrainei 
și va fi de 1,5 ori mai mare decît suprafața însamîn- 
țată cu culturi cerealiere în Ucraina. Ar fi fost nevoie 
de zeci de milioane de țărani pentru valorificarea aces
tor pămînturi, dar nu aveam de unde-i lua.

_ Abia acum, eînd s-a dezvoltat industria socialistă, 
cînd industria de mașini sovietică a atins volumul ei 
actual, a devenit cu putință să valorificăm asemenea 
suprafețe întinse cu ajutorul unui număr relativ mic 
de oameni. în 1954 pentru valorificarea pămînturilor 
înțelenite se trimit 120.000 de tractoare (convenționale 
de 15 H.P.), 10.000 de combine și multe alte mașini și 
unelte. Trebuie arătat că aceste mașini au fost detașate 
fără a spori programul construcției de mașini agricole. 
Cînd s-a luat hotărîrea cu privire la acest plan, am 
făcut un apel la voluntari ; pentru valorificarea pămin- 
turllor înțelenite era nevoie de cîteva zeci de mii de 
oameni, dar la chemarea partidului au venit de la bun în
ceput un număr cu mult mai mare de oameni dscît eram 
în stare să folosim. Avînd mașini și oameni, nimic nu ne 
poate împiedica să obținem atitea cereale cîte dorim.

Noi n-am dat uitării nici teritoriile noastre bine valo
rificate. Ați văzut doar Expoziția agricolă ; or, ea a 
fost deschisă nu pentru distracție. Arătăm acolo rea

lizările ' celor mai bune colhozuri din fleoaire regiune. 
Țăranii sosesc aci, iau cunoștință de aceste realizări și 
încep să înțeleagă că și ei vor putea obține rezultate 
asemănătoare. Sarcina noastră este de a întări prin 
toate mijloacele colhozurile ca bază de neclintit a agri
culturii socialiste. Vrem să ridicăm colhozurile de rînd 
la nivelul celor mai înaintate. Expoziția este o ade
vărată universitate populară.

ÎNTREBARE. Una din particularitățile Expoziției este 
faptul că acolo se acordă multă atenție dezvoltării sta
țiunilor electrice sătești. Ele sînt relativ mici și, mi se 
pare, nerentabile, deoarece energia produsă de ele 
revine mai scump decît energia obținută la centralele 
electrice mari, pe care d-voastră le construiți acum. 
Atunci de ce faceți acest lucru ?

RĂSPUNS. Aveți deplină dreptate cînd afirmați că 
energia stațiunilor electrice mici revine cu mult mai 
scump decît energia centralelor mari. Cu toate acestea 
colhozurilor le convine să construiască stațiuni elec
trice mici. Trebuie avut în vedere că la noi, deși în 
ultimii ani se desfășoară mari lucrări pentru construirea 
de centrale electrice, nu este suficientă energie elec
trică. Industria consumă aproape întreaga energie elec
trică pe care o furnizează marile centrale electrice. Este 
limpede că cerințele de energie electrică ale industriei 
trebuie satisfăcute în primul rînd. In legătură cu aceasta 
agricultura capătă deocamdată încă puțină energie din 
partea centralelor electrice mari. Colhozurile constru
iesc stațiuni mici dat fiind că energia acestora le revine 
totuși mai ieftin decît energia obținută de la motoarele 
simple folosite în agricultură. Construind stațiuni elec
trice, fie șl mici, colhozurile ridică nivelul de mecani
zare și electrificare a agriculturii, folosesc energia nu 
numai pentru nevoile curente, dar mai ales pentru 
punerea în funcțiune a tehnicii agricole acționată pe 
bază de energie electrică. Prin urmare, construirea de 
stațiuni electrice mici se justifică deoarece ele satisfac 
nevoile urgente ale colhozurilor.

In viitor, odată cu creșterea electrificării țării, cen
tralele electrice mari vor furniza cantități mal mari de 
energie pentru agricultură, și aceasta începe să se pro
ducă de pe acum.

ÎNTREBARE. însemnătatea care se atribuie valorifi
cării de pămînturi noi ridică în mod firesc întrebarea : 
oare aceasta nu înseamnă lichidarea sau cel puțin res- 
trîngerea marilor lucrări de irigație șl a altor proiecte 
prevăzute pentru combaterea secetei în regiunile de 
sud-est ale Uniunii ? S-ar părea că acum se acordă mai 
multă atenție dezvoltării Asiei decît Europei. Intrucît 
este îndreptățit acest lucru și care sînt cauzele sale ?

RĂSPUNS. Este o întrebare cu totul firească, dar ea 
are un răspuns simplu. Noi prevedem dezvoltarea nu 
numai a cutărui sau cutărui raion al țării, ci și dezvol
tarea Uniunii Sovietice în întregime în funcție ae 
nevoile noastre actuale și resursele de care dispunem. 
De pildă, noi vrem să sporim producția agricolă. Putem 
s-o facem atît printr-o folosire mai Intensivă a supra
fețelor cultivate existente, cît și prin valorificarea de 
noi pămînturi. Noi facem tot posibilul pentru a mări 
producția la hectar de pe toate suprafețele. Pentru a 
obține o sporire considerabilă a producției la hectar, noi 
avem nevoie de o cantitate mai mare de îngrășăminte, 
dar pentru aceasta trebuie să construim numeroase 
fabrici noi. Toate acestea cer timp, iar noi nu putem 
aștepta. In prezent, după cum am mai spus, avantajul 
economic maxim constă în folosirea pămînturilor noi. 
Valorificarea acestor pămînturi este cel mai bun mijloc 
pentru mărirea rapidă a producției da cereale. Totuși 
noi nu., ne vom limita numai la mărirea suprafețelor 
cultivate, ci vom căuta să obținem și o cultură mai 
intensivă în agricultură.

înseamnă oare aceasta că noi lichidăm sau restrîn- 
gem lucrările de irigație ? în nici un caz. Irigația se 
va desfășura și se desfășoară acolo unde acest lucru 
este cel mai convenabil pentru producția de culturi 
valoroase — legume, bumbac, viță de vie. Dar deocam
dată noi nu punem accentul principal pe aceasta. 
Deocamdată noi trebuie să ne concentrăm forțele acolo 
unde vom obține recolte cît mai mari. Aci este o pro
blemă de calcul simplu al avantajului economic și al 
posibilităților. Unde este mai bine să trimitem astăzi 
tractorul nou ? Pe pămînturile vechi, unde va putea 
ara 10 hectare pe zî, sau pe pămînturile noi, unde acest 
tractor va ara de cîteva ori mai mult și unde se poate 
obține în plus o mare cantitate de cereale ?

Știu că în străinătate se vorbește că noile măsuri 
luate în domeniul agriculturii ar reprezenta o schim
bare radicală a întregii politici economice sovietice. 
Aceste afirmații nu corespund realității. Noi nu slăbim 
atenția acordată dezvoltării industriei, industria noi n-o 
sacrificăm agriculturii. Dezvoltarea tuturor ramurilor 
industrie! va continua și de aci Înainte conform planu
lui trasat. Totodată vom acorda și de aci înainte prin
cipala atenție dezvoltării industriei grele. Tractoarele 
cu șenile, plugurile, semănătoarele șl alte mașini agri
cole, fabricate de uzine anul acesta și in anul urmă or, 
1955, vor fi trimise mai ales pe pămînturile noi. Prin 
urmare, în anul acesta și în anul următor numărul trac
toarelor cu șenile nu se va mări pe vechile păminturl 
cultivate—atolo se vor trimite tractoare prășitoare, cul
tivatoare și alte unelte pentru cultivarea pâmîntulu., 
precum și piese de sch’mb pentru tractoarele care 
există acolo. între timp în țară va crește producția de 
cereale și noi vom putea reveni la o repartizare mai 
uniformă a mașinilor agricole fabricate.

Spicuiri din scrisorile „Cu inima noastră te vom străiui,
sosite la redacție ” ' 1

----------------- O, patrie, patria mea...

La 25 septembrie 1954 tov. N. S. Hrușciov l-a primit 
pe profesorul John Bernal, om de știință și fruntaș al 
vieții publice din Anglia, laureat al Premiului Interna
țional Stalin „Pentru întărirea păcii intre popoare".

Zilele acestea profesorul Bernal a publicat în ziarul 
„Times" fragmente din stenograma convorbirii avute 
cu tov. N. S. Hrușciov. Publicăm mai jos textul com
plect al stenogramei acestei convorbiri.

ÎNTREBARE. Noua politică a Uniunii Sovietice în 
domeniul agriculturii a stîrnit în străinătate multe și 
felurite comentarii. Ea este des prezentată ca o reflec
tare a unei noi crize agrare și ca o eșuare a sistemului 
colectivizării. Atenția imensă acordată agriculturii, nu
meroasele hotărîri noi și chiar însăși Expoziția agricolă 
sînt indicate ca fapte care confirmă acest punct de 
vedere. Printre altele, cultivarea urgentă de noi pămin- 
turi în Siberia și kazahstan sînt interpretate ca o 
indicație asupra gravității situației. Tocmai din această 
cauză aș vrea să primesc de la d-voastră, care sînteți 
în mare măsură răspunzător pentru noul curs, o lămu
rire a principalelor considerente politice de care v-ați 
călăuzit in această problemă.

RĂSPUNS. Ați citit desigur materialele publicate în 
presă despre plenarele Comitetului Central al P.C.U.S. 
asupra problemelor dezvoltării continue a agriculturii 
în U.R.S.S. Aceste hotărîri au stîrnit în străinătate 
numeroase comentarii. Dușmanii Uniunii Sovietice în
cearcă să folosească în scopurile lor critica pe care o 
facem lipsurilor existente în domeniul agriculturii, în
cearcă să aplice acestei critici o interpretare a lor 
proprie.

Intr-adevăr, noi criticăm aspru lipsurile noastre în 
domeniul agriculturii. Dar nu ne ocupăm cu autobi- 
ciuirea din cauza vreunui sentiment bolnăvicios de că
ință. O facem pentru că critica aspră ajută tuturor lu
crătorilor noștri să înțeleagă mai adine și să devină 
conștienți de slăbiciunile noastre pentru a munci mai 
bine și a înlătura mai repede lipsurile.

Partidul Comunist alUniunii Sovietice, sprijinindu-se 
pe succesele obținute pe tărîmul industrializării țării, 
a pus sarcina de a obține în decurs de 2—3 ani un 
avînt rapid al producției obiectelor de consum popular. 
Se înțelege că pentru a spori producția obiectelor de 
consum popular trebuie dezvoltată într-un ritm mai 
rapid agricultura și îndeosebi trebuie sporită consi
derabil producția de cereale

In străinătate s-a vorbit mult despre contradicția 
aparentă între declarațiile lui I. V. Stalin la Congresul 
a! XVIII-lea al partidului și ale lui G. M. Malenkov la 
Congresul al XIX-lea al partidului cu privire la fap
tul că problema cerealelor a fost rezolvată în țara 
noastră și hotărîriie ultimelor plenare ale C.C. al 
P.C.U.S., în care se arată necesitatea de a spori produc
ția de cereale și a lărgi suprafețele cultivate cu cereale 
pe pămînturile înțelenite. In fond, nu există aici nici 
o contradicție. I. V Stalin și G. M. Malenkov au avut 
perfectă dreptate cînd au spus că avem destule cereale 
pentru a asigura populația cu pîine. Țara noastră își 
satisfăcea nevoile în ceea ce privește cerealele. Avem 
și acum destule cereale, precum șl rezervele necesare. 
Dar, în afară de pîine, omul mai are nevoie și de alt
ceva. Tocmai alte nevoi ale omului cer indirect sporirea 
producției de cereale.

Dezvoltarea Uniunii Sovietice, .întărirea economiei 
țării și ridicarea, pe această bază, a situației materiale 
a oamenilor muncii în cursul ultimilor cîțiva ani au 
dus la o mare sporire a cererii de felurite mărfuri 
pe care nu le-am avut înainte în mari cantități. An 
de an se reduc la noi prețurile mărfurilor, crește sala
riul real al muncitorilor și funcționarilor, sporește pu
terea de cumpărare a populației. Se înțelege că totodată 
se micșorează cererea de mărfuri de calitate inferioară 
și, dimpotrivă, crește mult cererea de mărfuri de cali
tate superioară. Un număr tot mai mare de oameni cer 
la magazine delicatese. După război, cînd prețurile erau 
ridicate, aprovizionarea populației cu mărfuri de con
sum popular părea satisfăcătoare. Acum, cînd în decursul 
unui șir de ani prețurile au fost Considerabil reduse, 
se observă o oarecare lipsă a unor anumite mărfuri, 
deși în realitate producția tuturor acestor categorii de 
mărfuri a crescut mult. Cererea de mărfuri de calitate 
superioară a cuprins cercuri largi ale populației. Sarcina 
noastră este de a se satisface această cerere.

în condițiile capitalismului, într-o asemenea situație, 
adică în cazul unei cereri sporite de mărfuri, cînd cere
rea depășește oferta, ar exista posibilități strălucite pen
tru obținerea de profituri. La noi însă lucrurile nu stau 
astfel. Calea socialistă constă în dezvoltarea produc
ției și în continuarea politicii de reducere a prețurilor. 
Tocmai în această lumină trebuie privită lipsa apa
rentă de cereale. Nu e vorba aici de criză. Situația 
nu este la noi mai proastă, ci e mai bună ca oricind 
înainte. Adevărul este că într-un stadiu mai înalt al 
dezvoltării noastre crește considerabil cererea de 
mărfuri de consum popular

Partidul nostru duce cu consecvență șl perseverență 
o politică de lărgire pe toate căile a producției obiec
telor de consum popular și de satisfacere maximă a ne
voilor crescînde ale oamenilor muncii. Or, pentru a ri
dica nivelul producției de mărfuri, trebuie ridicat nivelul' 
producției de cereale, pentru că în ultimă instanță cerea
lele constituie baza tuturor celorlalte produse alimentare, 
mal mult chiar — baza producției multor categorii de 
mărfuri de larg consum. Pentru a obține mai multe 
cereale a fost adoptată hotărîrea de a folosi pămîn

Intr-Un cătun îndepărtat un tînăr aple
cat peste foaia de hîrtie scrie: „Nu ne 
trebuie război". U<n miner, la gura puțului 
citește tovarășilor săi o telegramă. „Decla
rația Conferinței de la Moscova este un 
ecou al năzuințelor noastre de pace". Un 
pionier și-a încruntat fruntea și scrie: 
„tata, mama, vreau să trăiască". Din toate 
colțurile țârii sosesc la redacție nenumă
rate scrisori. Niceară Nicolae, Șaru Emil, 
Hudea Simion, Priccputu Candiana, ne 
scriu despre hotărîrea lor fermă de a 
apăra pacea, de a munci încontinuu pen
tru întărirea patriei noastre, de a nu per
mite nimănui să se atingă de cuceririle 
minunatului nostru popor. „Au exi
stat timpuri — ne scrie tovarășul Le
pădata Ilie, student la Institutul Agrono
mic din Craiova — clnd orașe și sate au 
fost rase de pe suprafața pămîntului, cînd 
mamele au tremurat pentru viața copiilor 
lor. De atunci însă s-au schimbat multe. 
Am cucerit viața. Viața este a noastră. 
Am ridicat școli, facultăți, am înălțat 
uzine și am învățat să ne trăim’tinerețea. 
Ea ne este scumpă și vom ști să ne-o 
apărăm cu orice sacrificiu".

Tineretul nostru pentru prima dată tră
iește o viață ce în trecut făcea parte din 
domeniul basmelor. O tinerețe plină de 
frumusețe, o tinerețe plină de tumult, o 
tinerețe în fața căreia viitorul stă deschis 
în toată splendoarea și măreția sa. Pen
tru apărarea acestei tinereți el nu-și va 
precupeți nici un efort. Lucrările Confe
rinței de la Moscova au fost urmărite cu 
un deosebit interes. „Declarația adoptată 
de țările participante la conferința de la 
Moscova — scrie tînărul Alan Ioan — 
răspunde năzuințelor noastre de pace, de 
apărare a viitorului, de apărare a tot ceea 
ce am făcut pînă acum. De aceea mă 
alătur întru totul declarației".

Scrisori cu un conținut asemănător au 
trimis și tinerii Danicescu Adrian, Badea 
C„ Slau Nicoiae, Itu Ieronim, Sandu Con

stantin și mulți alții. Asemenea scrisori 
am primit și de la tinerii întruniți în mi
tinguri în diferite colțuri ale țării.

Evenimentele internaționale sînt urmă
rite cu deosebită atenție de tineret. De
clarațiile războinice ale diferiților șefi de 
guvern și conducători militari din țările 
occidentale au umplut de indignare sufle
tele tinerilor noștri.

Amenințările Isterice ale domnului feld
mareșal Montgomery cu dezlănțuirea răz
boiului atomic, cu cotropirea Uniunii So
vietice și a țărilor de democrație populară 
nu au făcut decit să adîncească această 
indignare în sufletul tineretului. „Ame
nințările dumitale nu ne sperie domnule 
feldmareșal — spune în scrisoarea sa tî- 
nărul Aurel Mocanu. Au mai fost și alții 
care au amenințat, iar istoria este o măr
turie a ripostelor pe care le-au primit din 
partea poporului nostru. Noi nu vom ad
mite niciodată ca picior de cotropitor să 
calce pămîntul patriei noastre. Ne iubim 
țara căci este a noastră și asta ne face mai 
puternici ca orieînd. Munții cu pădurile 
lor imense, rîurile, cîmpiile mănoase, fa
bricile și uzinele, școlile și facultățile 
toate sînt ale noastre și nu vom admite 
să se atingă nimeni de ele. Noi nu năzuim 
să cotropim pămînturi străine, să îngenun
chea popoare. Vrem ca patria noastră, 
grădina aceasta minunată să o facem mal 
înfloritoare ca orieînd. De aceea sîntem 
puternici domnule feldmareșal. Patria 
aceasta este a noastră și noi sîntem ai ei 
domnule feldmareșal. De aceea să nu uite 
cei ce năzuiesc să cotropească pămîntul 
țării mele și chiar dumneata domnule 
feldmareșal că, așa cum spune poetul,

„...tot ce mișcă-n țara asta, rîul, 
ramul

Ml-e prieten numai mie, iară ție duș
man este,

Dușmănit vei fi de toate, fără-a 
prinde chiar de veste;"

Au mai încercat și alții să ne pârjolea
scă grădina noastră domnule feldmareșal,

„Și nu voi ca Să mă laud, nici că voi 
să te-nspăimînt,

Cum veniră, se făcură toți o apă și-un 
pămînt".

Dragostea de patrie, hotărîrea de a-și 
pune în slujba întăririi ei întreaga capa
citate și energie tinerească, răzbate din 
nenumăratele scrisori venite la redacție. 
„Eu, ca tînăr absolvent al centrului școlar 
MILHC produse finite lemn, voi lupta 
pentru a întări capacitatea de apărare a 
patriei mele, pentru ca alături de Uniu
nea Sovietică și celelalte țări de demo
crație populară să facem și mai puternice 
forțele păcii". Acestea sînt cuvintele tână
rului Milășean Ioan. La fel ca el au scris 
și M. Ancuțescu, Dumitru Rîcu și alții.

Din fiecare scrisoare răzbate hotărîrea 
tineretului nostru de a nu precupeți 
nimic pentru a-și apăra patria.

„Sentimentul de dragoste nemărginită 
față de patria noastră, de cuceririle po
porului nostru, de viață — ne scrie învăță
torul Mihai Istodorescu — ura neînduple
cată împotriva celor ce Vor să întunece 
fericirea zilelor noastre, ne face să fim 
gata orieînd să apărăm viața, chiar cu 
propria noastră viață". într-o altă scri
soare tînărul Diaconu Marin spune : 
... Dacă imperialiștii americani și guver
nul lui' Adenauer vor încerca să cotropea
scă pămînturile țării noastre sau ale altei 
țări de democrație populară, atunci în
cercările lor se vor izbi de tinerețea noas
tră și vor primi o ripostă zdrobitoare".

„Eu ca militar — scrie caporalul Titi 
Radu — iubesc pacea ca pe bunul cel mai 
de preț. Mi-e dragă pentru că numai în 
pace putem să ne creem o viață fericită.

Nu vom permite nimănui să ne tulbure 

munca noastră pașnică. Dacă va fi cineva 
care să încerce lucrul acesta însă, noi îl 
asigurăm că știm la lovituri să răspundem 
cu lovituri și mai puternice"

Vorbind despre toate mașinațiunile care 
se fac pentru reînvierea mașinei de război 
hitleriste, de încercările care se fac pentru 
a dezlănțui un nou război mondial, Ioana 
Marcu, educatoare la un cămin de copii 
ne scrie:

„Noi nu vom lăsa să fie tulburată li
niștea copiilor noștri. Fiți siguri dragi co
pii că nu vom lă3a pe nimeni să va dis
trugă fericirea și viața luminoasă cuceri
tă cu mari sacrificii. Dacă va fi nevoie 
noi vom ști să luptăm și cu arma în 
mină pentru viața nouă, pentru viitorul 
vostru".

Poporul romîn și în rînd CU el între
gul tineret al patriei noastre este hotfirit 
să nu-și precupețească forțele pentru a-și 
apăra cuceririle. El vrea să înflorească 
mai frumos, an de an, patria noastră, că
minul acesta al frăției, al muncii, al vieții 
pașnice. El este hotărît să muncească pen
tru a-1 face mai mîndru, mai frumos, mai 
puternic.

„Și nimenea nu-i să ne poată opri.
Ori cît ar fi lupta de grea ;
Cu inima noastră te vom străjul
O patrie, patria mea"...

Aceasta este hotărîrea de neclintit a 
poporului nostru, a tineretului nostru, și 
de ea trebuie să țină cont domnii care 
vor să reînvie wehrmachtul german, care 
vor să dezlănțuiască un al treilea război 
mondial.

P. ISPAS
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Articolul 1 al acordurilor de 
respins în Adunarea Națională

la Paris 
franceză

PARIS 24 (Agerpres). — Ședința de joi 
noaptea a Adunării Naționale franceze a 
continuat intr-o atmosferă extrem de În
cordată. în cursul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul o serie de vorbitori, printre care 
republicanul progresist Pierre Cot, depu
tați comuniști și deputați din Sudan și 
Madagascar. Toți au adus critici aspre a- 
cordurilor de la Paris.

Deputatul Badie (radical) a dat citire 
unei moțiuni cuprinzînd propunerea de a 
se amina dezbaterile pînă după reglemen
tarea divergențelor franco-germane ta 
problema Saarulul Mendăs-France a luat 
atunci pentru a treia oară cuvtatul ta 
cursul zilei de joi. El a insistat ca moțiu
nea să fie respinsă, spunind că „nimeni 
nu-și închipuie că noi întrevederi (între 
reprezentanții guvernului francez și ai 
Germaniei occidentale — N.R.) ar putea 
da un text mai avantajos'1.

Moțiunea lui Badie a fost respinsă.
La ora 2 noaptea discuțiile generale 

fiind terminate, președintele Adunării a 
anunțat că urmează să se treacă la discu
tarea fiecărui articol în parte a proiec
tului de lege cu privire la ratificarea 
acordurilor de la Paris.

Deputatul Franțois de Menthon (M.R.P.) 
anunță Adunarea Națională că în urma 
unei scurte ședințe grupul său a hotărît 
„să voteze împotriva reînarmării Germa
niei șl împotriva intrării Germaniei In

MOSCOVA 25 (Agerpres). —
In legătură cu faptul că Adunarea Na

țională franceză a respins la 24 decem
brie propunerea potrivit căreia președin
tele Franței era autorizat să ratifice acor
dul de la Paris cu privire la remilitariza- 
rea Germaniei occidentale și constituirea 
Uniunii militare a Europei occidentale, 
Statele Unite ale Americii și Anglia inten
sifică presiunile exercitate asupra Fran
ței. Președintele Eisenhower și guvernul 
Angliei au declarat că vor căuta să obțină 
revizuirea hotărîrii adoptate de Adunarea 
Națională franceză. Toate acestea sint În
soțite de amenințări că wehrmachtul ger
man va fi refăcut fără să se țină seama de 
Franța.

★

Ccir.ontaritin presei franceze
PARIS 25 (Agerpres). — Ziarele fran

ceze apărute în după amiaza zilei de 24 
decembrie și în dimineața zilei de 25 de
cembrie comentează pe larg rezultatul 
votului Adunării Naționale franceze care 
a respins primul articol al acordurilor de 
la Paris, subliniind totodată presiunile 
exercitate de guvern asupra deputaților.

Sprijinind campania de presiuni și 
șantaj desfășurată de guvernul Mendes- 
France și Washington împotriva deputați
lor Adunării Naționale franceze care cu 
respins primul articol al acordurilor de la 
Paris, ziarul reacționar „Figaro" amenin
ță pe deputați calificînd votul Adunării 
Naționale drept „o trădare".

Ziarul „Combat" subliniază că „ceea ce 
»e degajă în mod indiscutabil din dez
baterile Adunării Naționale este faptul că 
nici un orator n-a luat apărarea deschisă 
a înarmării Germaniei occidentale. Chiar 
partizanii înarmării Germaniei occiden
tale s-au declarat mai curînd resemnați 
decît convinși".

Două alternative în fața deputaților francezi
Mîine după amiază se reiau lucrările 

Adunării Naționale franceze care va avea 
să hotărască asupra unei serii Întregi de 
voturi de încredere în guvern cerute de 
Mendes France.

In fapt însă, nu feste vorba de existența 
cutărui sau cutărui guvern, ci de apro
barea sau respingerea planurilor de înar
mare a Germaniei occidentale.

In întreaga lume se fac cele mai dife
rite presupuneri asupra rezultatului votu
lui. După cum se știe, prin votul de în
credere cerut de Mendes France se hotă
răște atît soarta guvernului francez cit și 
aprobarea sau respingerea acordurilor de 
la Paris. în cazul cînd Adunarea res
pinge pentru a doua oară (sau la a doua 
lectură, cum se spune în limbaj parla
mentar) articolul 1 al proiectului de lege 
privind ratificarea acordurilor de la Paris, 
prin care se admite reînarmarea Germa
niei occidentale, sau nu aprobă articolele 
următoare ale acordului de la Paris gu
vernul va fi nevoit să demisioneze. De 
asemenea, după cum arată telegrama pu
blicată mai sus, Mendes France a pus 
problema votului de încredere în guvern 
și în legătură cu aprobarea sau respin
gerea unor amendamente ale deputaților.

E clar deci că se exercită o presiune 
deosebită asupra Adunării. La întrebarea: 
ce se va . întîmpla mîine 1 — se poate 
răspunde numai printr-o altă întrebare : 
vor reuși oare manevrele adepților reînar
mării vest-germane întreprinse în aceste 
ore spre a smulge voturile necesare apro
bării acordurilor de la Paris ?

Politica de șantaj a cercurilor imperia
liste a fost continuată cu mai multă inten
sitate chiar Ia primele ore după aflarea 
votului din Adunarea Națională franceză. 
La Londra și Washington au fost publi
cate declarații ale unor purtători de cu- 
vînt oficiali. Este semnificativă declarația 
ministerului de externe englez care spune 
clar că nu se pune problema dacă să fie 
înarmată Germania occidentală, acest fapt 
fiind hotărît de acum, ci modul înarmării. 
Deci, după concepția „aliaților" ei din 
Anglia și S.U.A., Franța, una din marile 
puteri ale lumii, nu are nici un cuvînt de 
spus în chestiunea reînarmării vest- 
germane.

în afara presiunilor din afară, la Paris 
tîrguelile dintre partidele burgheze sînt 
în toi și, desigur, Mendes France — cu 
toate asigurările date vineri seara la radio, 
că acest Crăciun va fi sărbătorit fără po
litică — nu mănîncă în liniște tradițio
nalul cozonac pe care ar dori, zic unii, să-1 
împartă cu deputății partidului M.R.P. 
(partidul catolic). Aceasta ta speranța 
obținerii celor peste opt zeci de voturi ale 
M.R.P.-ului care ar putea să-i salveze 
situația.

Nimeni însă nu crede că soarta Franței 
poate fi hotărîtă de .tîrguielile cîtorva po
liticieni. Acest lucru îl știu și mulți depu
tați francezi care au putut cunoaște în ul
timul timp voința de neclintit a maselor 
poporului francez. Marile acțiuni organi
zate în întreaga Franță, unitatea de ac
țiune stabilită între membrii de rînd ai 

pactul Atlantic". îngrijorat de această de
clarație, Mendăs-France a făcut o nouă 
încercare de a convinge pe deputați să 
voteze acordurile de la Paris. Drept prin
cipal argument, el a amintit că „ta străină
tate se va produce îndoială asupra faptu
lui dacă ta Adunarea Națională franceză 
există o majoritate ta favoarea cooperării 
cu aliații".

S-a trecut rpoi la votarea primului ar
ticol al proiectului de lege conform că
ruia președintele este autorizat să rati
fice protocolul suplimentar ta tratatul de 
la Bruxelles, precum și protocolurile pri
vind forțele armate participante la „Uniu
nea Europei occidentale", 1a controlul 
asupra armamentelor și la crearea „Uniu
nii europene a armamentelor". Acest ar
ticol, prin care se admite înarmarea Ger
maniei occidentale și includerea ei ta 
„Uniunea Europei occidentale", a fost res
pins de Adunarea Națională cu 280 de 
voturi contra 259. Imediat după aflarea 
rezultatului, șeful guvernului a făcut o 
nouă intervenție, cerind deputaților cu 
insistență să aprobe acordurile de ta 
Paris. Totodată, a comunicat că va 
pune chestiunea de încredere în gu
vern în ceea ce privește cele două 
articole următoare ale proiectului de lege 
și anume cele privitoare ta includerea 
Germaniei occidentale în pactul Atlantic 
și la încetarea regimului de ocupație ta 
Germania occidentală. Ei a cerut ca pri-

Declarația agenției TASS
In cercurile conducătoare sovietice, de

clarațiile șj amenințările mal sus-menuo- 
nate sînt considerata ca o presiune groso
lană exercitată din afară asupra parla
mentului francez și a guvernului francez 
pentru a obține ratificarea de către 
Franța a acordurilor de ta Paris. Acesta 
cercuri califică desfășurarea dezbaterilor 
din Adunarea Națională franceză ta pro
blema ratificării acordurilor de ta Paris și 
a votului care a avut loc ta 24 decembrie 
drept un indiciu că poporul francez iți dă 
seama de consecințele serioase pentru 
securitatea națională a Franței pe care 
le-ar atrage după sine reînvierea milita
rismului ta Germania occidentală, prevă-

*
5. U. A. exercită noi presiuni 

esupra Franfei
NEW YORK 25 (Agerpres). — Cores

pondentul din Washington al agenției 
United Press, Galbraith, scrie, că votul 
din Adunarea Națională franceză ta pro
blema acordurilor de ta Paris. „a depri
mat cercurile diplomatice americane. De
partamentul de stat nu intenționează să 
facă niciun fel de comentări: oficiale îna
inte de a primi noi informații cu privire 
la hotărirea Adunării Se află tasă că de
partamentul de stat nutrește mari spe
ranțe că Mendes-France va reuși să 
schimbe situația puntad, cu începere de 
la 27 decembrie, de mai multa ori ches
tiunea de încredere".

Din știre mai rezultă că departamentul 
de stat intenționează să recurgă ta pre
siuni și amenințări la adresa Franței pen
tru a obține înarmarea Germaniei occi
dentale.

tuturor partidelor, atitudinea unor perso
nalități lucide ca a eminentului om poli
tic francez Edouard Harriot, au exercitat 
o influență deosebită asupra Adunării.

Importante documente diplomatice ca 
Declarația țărilor participante la Confe
rința de la Moscova, notele guvernului 
sovietic adresate Franței și Angliei, au 
arătat clar ce consecințe va avea ratifi
carea acordurilor de la Paris.

După cum se vede toate acestea au con
tribuit ca joi noaptea 280 de deputați 
francezi să voteze împotriva reînarmării 
Germaniei occidentale ceea ce constituie 
o victorie a forțelor păcii. Pentru a înțe
lege efectul pe care l-a avut ostilitatea 
poporului francez asupra acordurilor de la 
Paris, în ultimul timp, e deajuns de fă
cut o comparație. Aceeași prevedere care 
a fost respinsă joi noaptea a fost apro
bată în urmă cu 2 luni și jumătate de 
către Adunarea Națională franceză cu 
350 voturi contra 113 și 152 abțineri, (sub 
forma unui vot de încredere acordat gu
vernului Mendes-France după conferința 
de la Londra a statelor occidentale). Ba 
mai mult, atitudinea unor deputați s-a 
schimbat chiar în cursul dezbaterilor, fă- 
cînd ca acel „val de abțineri”, de care 
vorbea presa franceză, să se transforme 
în voturi contra reînarmării Germaniei 
occidentale.

Votul de joi noaptea a fost ca o cul- 
minare a atmosferei in care s-au desfă
șurat dezbaterile. Cronicarii parlamentari 
ai unor ziare reacționare au trebuit să 
facă adevărate scamatorii ziaristice pen
tru a ascunde măcar în parte faptul că 
„nici un deputat nu a luat apărarea re
înarmării Germaniei occidentale” (,,Com
bat”, .în numărul de eri).

Reflectînd tonul discursurilor din Adu
nare, „Combat" scria în numărul de vi
neri că Franța „nu este destul de puter
nică pentru a se acomoda cu ideia reînar
mării vecinului său și a politicii atlan
tice".

Intr-adevăr poporul francez „nu se 
poate acomoda” cu o politică a unui gu
vern francez care servește nu adevăratele 
interese ale Franței, ci interesele cercuri
lor agresive americane. Nu este o întim- 
plare că Mendes-France a vorbit în Adu
nare mai mult despre impresia pe care o 
va produce la Washington și Londra vo
tul și nu în Franța. înainte de votul din 
Adunare el declara că „în străinătate se 
va produce îndoială asupra faptului dacă 
în Adunarea Națională franceză există o 
majoritate în favoarea cooperării cu 
aliații”, iar mai tîrziu spunea : „cred că 
Adunarea trebuie să-și continuie lucrările 
sale asupra acordurilor de la Paris pentru 
a împiedica o interpretare primejdioasă 
în străinătate asupra votului de astăzi”. 
Dar această amenințare nu mai produce 
aceeași impresie ca în urmă cu cîtva timp 
și acest lucru îl recunoaște agenția en
gleză „Reuter” care transmitea că „aver
tismentele repetate date de Mendes-France 
în timpul dezbaterilor cu privire ia efec
tele nefavorabile pe care un vot negativ 
le-ar avea asupra relațiilor Franței cu 

mul articol respins să fie reexaminat luni 
în cea de a doua citire, anunțînd că șl ta 
legătură cu acest articol va pune chestiu
nea de încredere.

Mendes-France a anunțat după aceea 
că de asemenea va cere vot de încredere 
pentru :

L Aprobarea amendamentului prezentat 
de Palewski (fost gaullist), care cere ca 
schimbul instrumentelor de ratificare să 
se facă simultan ta ce privește toate 
protocolurile acordurilor de la Paris.

2. Respingerea amendamentului prezen
tat de Palewski cu privire la am: narea în
deplinirii acordurilor de Ia Paris pină la 
1 decembrie 1955.

1 Respingerea amendamentului pre
zentat de Loustaunnau-I^cau ta care se 
propune ca acordurile de ta Paris să in
tre in vigoare după semnarea de către 
țările participante a protocolului cu pri
vire la îndeplinirea strictă a acestor a- 
corduri.

Apoi a început votarea raportului lui 
Isomi cu privire la încetarea regimului 
de orupefce dm Germania occidentală și 
modificarea in conformitate cu aceasta a 
acordurilor de ta Bem Raportul lui Isorni 
a fost aprobat in ansamblu cu 350 
de voturi contra 180. Adoaarea Națio
nală a aprobat de asemenea raportul iui 
Vendrocx asupra ratificări: acordurilor 
franco-germane privind Saarul Pentru 
ratificare au votat 353 de deputați con
tra 145.

rută de acordurile de la Paris. In ciuda 
afirmațiilor existente, ta Franța se înțe
lege tot mai limpede că ratificarea acor
durilor de ta Paris ar împiedica ducerea 
de tratative cu privire ta reglementarea 
problemei germane si ar face ca aseme
nea tratative să fie lipsite de orice sens.

Securitatea Franței nu poate fi despăr
țită de securitatea Europei in ansamblu. 
Dezvoltarea și tatărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare între Franța și Uniunea 
Sovietică, confirmate de experiența isto
riei ar constitui o contribuție de neprețuit 
ta cauza tatăririi securității genercle eu
ropene și a pretatimpinării unui nou 
război.

*

Consternare la Bonn
BONN 25 (Agerpres). — Corespondentul 

din Bonn al agenției United Press rela
tează că respingerea de către Adunarea 
Națională franceză a primului articol al 
acordurilor de ta Paris, care prevede re- 
inarmarea Germaniei occidentale în ca
drul așa-risc Uniuni a Europei occiden
tale, a p-evocat surprindere și conster
nare ta Bmn".

Agențiile de presă occidentale anunță 
că imediat după ce a cunoscut rezultatul 
votului Adunării Naționale franceze asu
pra primului articol al acordurilor de ta 
Paria Adenauer a interzis reprezentanților 
partidului creștin democrat să ta atitudine 
față de acest vot.

De asemenea, serviciul de presă și In
formații al guvernului de ta Bonn a dat 
instrucțiuni tuturor ziarelor și posturilor 
de radio vest-germane să nu dea publici
tății textul cuvtatării de politică externă 
pe care cancelarul Adenauer urma să o 
rostească sîmbătă. textul revizuit al aces
tei cuvintări uimind să Ce publicat 
de-abia duminică după amiază.

aliații săi occidentali, par să nu fi fost 
luate în seamă".

Teama lui Mendes-France s-a dovedit 
a fi justificată căci, ta puține ore după 
vot, radio Paris vorbea despre „neliniște” 
la Washington, „dezamăgire” ta Bonn, 
„atitudine rezervată” ta Londra. Iar agen
ția reacționară americană „Associated 
Press" referindu-se la surse oficiale trans
mitea că Eisenhower și guvernul S. U. A. 
„sint alarmați” de rezultatul votului din 
Adunarea Națională franceză.

Telefoanele au funcționat din plin, Dul
les consultindu-se cu Eisenhower asupra 
„situației încordate” create, după cum a 
spus secretarul Casei Albe, Haggerthy. Tot 
Dulles a vorbit cu Eden ta Londra, acesta 
din urmă fiind nevoit să-și suspende tra
diționalul concediu de Crăciun. Lui Ade
nauer i s-a solicitat un interviu iot prin 
telefon. Iar la Washington Dulles a avut 
o întrevedere cu ambasadorul englez, Ma
kins.

în urma acestor întrevederi presiunile 
cercurilor agresive din S.U.A. și Anglia 
asupra Franței se intensifică, ceea ce do
vedește că acordurile de la Paris mai pot 
fi impuse Adunării numai din afară. Căci 
deputății francez: și-au spus cuvtatul ta 
deplină cunoștință de cauză, respingind 
pentru a doua oară ta patru luni reînar
marea Germaniei occidentale. Așa cum 
subliniază Declarația Agenției Tass, vo
tul din Adunarea Națională franceză poate 
fi socotit un indiciu ai voinței poporului 
francez și orice încercare de a-1 modifica 
este rezultatul presiunilor S.U.A. și An
gliei.

Votul de mîine ar putea confirma osti
litatea Adunării Naționale franceze, ală
turi de întregul popor, față de reînarma
rea Germaniei occidentale. Ia acest fel 
s-ar împiedica renașterea Wehrmachtului 
căci Franța are posibilitatea să se opună 
unui asemenea act. Izolată nu va fi Fran
ța. așa rum spun propagandiștii occiden
tali, ci guvernele S.U.A. și Angliei a că
ror politică întîlnește opoziția popoarelor 
din lumea întreagă.

Adoptarea acordurilor de la Paris se 
mal poate face numai sub presiunea cercu
rilor agresive americane, numai împotriva 
voinței întregului popor francez. „Punînd 
în formă constituțională chestiunea exis
tenței sale — scrie influentul ziar bur
ghez parizian „Le Monde” — guvernul 
scontează să oblige pe deputați să re
nunțe la atitudinea lor ostilă și să obțină 
deplasarea în favoarea sa a unui număr 
de 20 de voturi. Indiferent însă de acea
sta, Adunarea Națională a condamnat prin 
votul său pentru a doua oară în patru 
luni înarmarea Germaniei... înarmarea 
Germaniei, este aprobată numai de o mi
noritate”.

In fața deputaților francezi stau două 
alternative: împotriva wehrmachtului, 
alături de poporul francez, de interesele 
Franței sau la remorca cercurilor agresive 
americane, la discreția revanșarzilor vest- 
germani.

SERGIU BRAND

Organizatorii occidentali 
ai războiului atomic

în plin secol XX. conducătorii unor 
state s-au adunat pentru a se înțelege 

i asupra mijloacelor cu care să distrugă ci- 
! vilizația umană. Pare curios, dar totuși a- 

firmația aceasta corespunde pe deplin rea
lității. Intr-adevăr recenta sesiune a Con
siliului blocului nord-atlantic (N-A.T.O.) 

; întrunită ta Paris a stabilit măsurile ta 
i vederea organizării unui război atomic, 
■ măsuri camuflate prin formulele vagi, 
: neconcludente, ale unu: comunicat final.

Participant;: au căzut de acord ta ceea 
' ce privește utilizarea armei atomice, chiar 

dacă partea adversă ta timpul ostilități- 
i Jor nu folosește această armă și au botă- 
: rit readaptarea strategiei „atlantice" pe 

această bază. După cum relatează agenția 
i „France Presse". ministrul belgian Paul 

Henri Spaak a declarat că hotăririle luate 
de Consiliul N A T.O. „dau militarilor (din 

I blocul nord-atiantic. iul) exact ceea ce 
cer. Ei cer autorizația de a pregăti un 
război atomic. Ea le este dată".

In jurul folosirii armei atomice ta 
eventualitatea unui al treilea război mon
dial propaganda occidentală tace un 
extraordinar tapaj. Lucrurile tasă tre
buiesc bine Înțelese. Ziarele burgheze nu 
pun ta discuție dacă morala umană și 
dreptul international permit folosirea 
arme: atomice. Pentru propaganda occi
dentală problema capătă un alt aspect: 

Ictae anume are dreptul să hotărască fo
losirea arme: atomice.

In legătură cu aceasta s-a iscat o dis
cuție artificială pe tema: civilii sau mi- 

■ 1: tarii trebuie să aibă dreptul să dea or
dinul de utilizare a barbarei arme ato
mice ? Discuția este cu totul inutilă. Atît 
civilii cit și militarii din guvernele oc
cidentale servesc aceleași interese și ac
ționează în numele lor — interesele mo
nopolurilor din SUA Atunci pentru ce 
a fost necesară organizarea unei aseme
nea „dispute'* stridente și evident sus
pectă ?

A devenit clar că prta denaturarea con- 
I ținutului unei probleme de o însemnă

tate vitală pentru omenire se încear
că să se acrediteze ideea că folosirea 
armei atomice ar fi inevitabilă ta cazul 
unui nou război, tot atît de inevitabilă 
rum ar fi și folosirea— prafului de pușcă. 
Organizatorii occidentali de războaie țin
tesc astfel departe. Ei vor să paralizeze 
uriașa mișcare a popoarelor pentru in
terzicerea armei atomice.

Trebuie relevat că odată cu admiterea 
principiului folosirii armei atomice ta 
cazul unui nou război, țările blocului 
nord-atlantic au conferit guvernului ame
rican „dreptul" de a hotărî asupra ale
gerii momentului și locului folosirii armei 
atomice. S-a stabilit regula că pentru 
folosirea armei atomice nu este necesar 
consimțămtatul tuturor celor 14 state 
participante la N.A.T.O. Astfel, dacă o 
asemenea hotărire este adoptată de 

: S.U.A-, ea poate fi aplicată fără asenti
mentul Franței sau al altor state. 
Ccresponden'ui agenției „Associated 

Press", Carl Hartman, scria : „se pare 
că conducătorii N.A.T.O. au acceptat ca 
hotărirea ta privința folosirii bombei ato
mice.. să fie luată, la nevoie, de guvernul 
arr.eri.-an". In fond, o asemenea hotărire 
nu înseamnă decît îndeplinirea imediată 

I a cererii pe care Eisenhower a formulat-o 
• ta cadrul unei conferințe de presă și 

anume de a se acorda „inițiativă liberă" 
pentru generalii americani în utilizarea 
armei atomice. Miopia politică de care 
dau dovadă cercurile conducătoare din 
occident este uimitoare.

Puterile occidentale ignorează că ra
portul de forțe pe plan internațional este 
de o asemenea natură incit amatorii de 

I agresiuni nu trebuie să se hrănească nici 
un moment cu iluzia că eventualele lor 
crime ar putea rămine nepedepsite. Cei 
care vor să transforme Europa intr-un 
pustiu atcmic să nu uite soârta celor care 
au sfîrșit legănindu-se în sptazurătorile 
de ta Nurenberg. Cit privește pe mania
cii atomici, pentru ei se găsesc destule os
piciu Iar dacă unora din ei li s-ar nă- 

; zări să-l imite pe faimosul Forrestall, 
: care a sfîrșit azvirlindu-se pe fereastra 

unui ospiciu, nu va fi nici o pagubă pen
tru omenire.

E. OBERST

SCURTE ȘTIRI
★ La 15 decembrie s-a deschis într-o 

sală centrală din New York sub auspiciile 
unui comitet de Dictori americani o expo-

■ ziție de fotografii înfățișînd aspecte din 
; munca și realizările poporului romin.

★ La 23 decembrie a fost prezentată ce
lor două camere ale Parlsmentului indian, 
declarația comună a președintelui Iugo
slaviei, Tito, și prim-ministrului Indiei, 
Nehru. In declarație se subliniază că în 
convorbirile pe care le-a avut președintele 
Tito cu prim-ministrul Nehru „au fost exa
minate în linii generale aspectele esențiale 
ale problemelor internaționale și, mai 
ales, ale problemelor care prezintă un in
teres comun" pentru participanții la tra
tative.

★ Răspunzînd invitației guvernului bir- 
man, președintele Iugoslaviei, Tito, care se 
află în India, va pleca la 6 ianuarie în vi
zită oficială la Rangoon, capitala Birma- 
niei, unde va rămine timp de 13 zile.

★ In Europa occidentală bîntuie de trei 
zile puternice furtuni. De pretutindeni so. 
sesc știri despre uragane puternice înso
țite de ploi torențiale și zăpezi.

★ Camille Lognazzi, cetățean francez, 
care a cerut de curînd guvernului ceho
slovac să-i acorde azil politic, a făcut o 
declarație în care a arătat din ce motive 
a luat această hotărire.

★ Conducerea Partidului Comunist din 
Germania a dat publicității un comunicat 
în care se spune că, potrivit hotărîrii celei 
de a 14-a plenare a conducerii partidului, 
se convoacă pentru 28 decembrie a.c. la 
Hamburg .congresul Partidului Comunist 
din Germania.

★ Cetățeanul englez Anthony Jackson a 
adresat organelor guvernamentale ale Re
publicii Democrate Germane o declarație, 
în care roagă să fie autorizat de a se sta
bili în Republica Democrată Germană.

★ Agenția Indiană de Informații anunță 
că în cadrul unei conferințe a comitetului 
de conducere al organizației „Conferința 
tineretului din Goa” s-a votat o rezoluție 
în care se cere integrarea imediată a te
ritoriului Goa (aflat sub dominație portu
gheză) la India.

★ Agenția France Presse anunță că 
greva celor 30.000 de muncitori și funcțio
nari vietnamezi de la serviciile militare 
franceze din capitala Vietnamului de sud 
continuă.

Inmînarea Premiului International Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare“ 

poetului Nicolas Guillen din Cuba
MOSCOVA 24 (Agerpres). TASS trans

mite : In după amiaza zilei de 24 decem
brie. ta Sala Coloanelor a Casei Sindica
telor. unde se desfășoară cel de al II-lea 
Congres unional al scriitorilor sovietici, a 
avut loc solemnitatea înminării Premiu
lui Internațional Stalin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" poetului Nicolas Guil
len din Cuba.

Delegații la congres și numeroși oaspeți 
străini au ovaționat prelung pe Nicolas 
Guillen, eminent luptător pentru pace, 
pentru independența patriei lui.

Solemnitatea a fost deschisă de acade
micianul Dmitri Skobelțîn, președintele 
Comitetului pentru decernarea Premiilor 

Congresul scriitorilor sovietici
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite: In ședința din seara zilei de 
24 decembrie a celui de al II-lea Congres 
unional al scriitorilor sovietici au conti
nuat discuțiLe în problemele creației li
terare.

Soriitoari? Agnia Barto și-a consacrat 
cuvintarea dezvoltării literaturii pentru 
cop/. Compozitorul Tihon Hrennikov a 
dec'prat că experiența lucrărilor Congre
sului scriitorilor este profund instructivă 
pentru toți oamenii de artă.

Este absolut firesc ca atenția întregului 
nostru popor, a opiniei publice progre
siste din lumea întreagă să fie ațintită 
asupra Congresului scriitorilor sovietici a 
declarat în cuvintarea sa redactorul șef al 
ziarului „Pravda", Dmitri Șepilov. Acest 
lucru dovedește marea importanță inter
națională a muncii de creație a oamenilor 
de cultură sovietici.

Sînt convins, a declarat scriitorul ira
nian Said Nafisi, că hotăririle care vor fi
adoptate de congres vor găsi un cald ră
sunet in Iran, unde literatura sovietică 
este bine cunoscută. Nu numai scriitorii 
iranieni, ci și păturile largi ale oamenilor 
muncii din Iran sorb cu nesaț slova căr
ților sovietice.

Scriitorul iugoslav Marin Franlcevicl a 
declarat că ta țara sa tradițiile literaturii 
ruse au fost și continuă să fie vii.

De la Tribunalul Suprem al LL R. S. S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 

transmite comunicatul publicat în ziarele 
din 24 decembrie sub titlul „De la Tribu
nalul Suprem al U.R.S.S.".

Intre 14 și 19 decembrie 1954, în orașul 
Leningrad, Colegiul militar al Tribunalu
lui Suprem al U.R.S.S., în completul com
pus din generalul-locotenent de justiție 
E. L. Zeidin, prim-locțiitor al președintelui 
Tribunalului Suprem al U.R.S.S. — ca 
președinte, și generalul-maior de justiție 
V. V. Siuldin și colonelul de justiție V. V. 
Borisoglebski — ca membri, reprezentan
tul procuraturii fiind R. A. Rudenko, pro
curorul general al U.R.S.S., consilier de 
stat activ al justiției, iar apărarea fiind 
susținută de membrii Colegiului de avo- 
cați al orașului Moscova : L. I. Grinev, 
M .V. Stepanov, N. I. Rogov, L. V. Pavlov, 
a judecat în ședință publică procesul 
penal al inculpaților V. S. Abaku
mov, fost ministru al Securității de 
stat al U.R.S.S., A. G. Leonov, fost 

-șef al secției de anchetă în cauzele 
deosebit de importante din cadrul Mi
nisterului Securității de Stat, V. I. Ko
marov și M. T. Lihacev, foști locțiitori ai 
șefului secției de anchetă în cauzele deo
sebit de importante, I. A. Cernov, I. M. 
Broverman, foști colaboratori ai Ministe
rului Securității de Stat al U.R.S.S., învi- 
nuiți de crimele prevăzute de articolele 
58-1 „b“, 58-7, 58-8, 58-11 din codul penal 
al R.S.F.S.R.

Ancheta judecătorească a confirmat pe 
deplin datele anchetei prealabile și în
vinuirile aduse inculpaților.

Inculpatul Abakumov, fiind ridicat de 
Beria în postul de ministru al Securității 
de Stat al U.R.S.S., a fost complice direct 
al grupului criminal complotist, aducea la 
îndeplinire Însărcinările dușmănoase ale 
lui Beria îndreptate împotriva partidului 
comunist și guvernului sovietic.

Săvîrșind aceleași crime ca și Beria, 
Abakumov a pornit pe calea aventurilor

Semnarea unui acord comercial și de plăți intre R.P.R. și Franța
In urma negocierilor începute Ia 29 

octombrie 1954, s-a semnat la 24 decem
brie 1954, la Paris, între Republica Popu
lară Romină și Franța, un acord comer
cial și de plăți, cit și un protocol finan
ciar.

In cadrul acestui acord, Republica 
Populară Romină va importa din Franța : 
cafea, cacao, ulei comestibil, pescărie, 
condimente, fructe citrice, articole colo
niale, medicamente, articole farmaceutice, 
fire textile, materii colorante, fosfați, bi
ciclete, motociclete, produse siderurgice, 
etc.

Cultură fizică și sport

Spartachiada de iarnă a satelor
Cu cîtva timp în urmă în comuna Span- 

țov raionul Oltenița a luat ființă comisia 
de organizare a Spartachiadei de iarnă a 
satelor. Comisia a fost constituită din cei 
mai buni sportivi din comună. Președin
tele comisiei a fost ales tovarășul Nicolae 
Popescu, directorul căminului cultural. Din 
comisie mai fac parte utemiștii Marius Ia- 
cob, profesor de educație fizică și director 
al școlii din comună, Gheorghe Popescu, 
secretarul organizației de bază U.T.M. și 
alți tineri.

In urma studierii regulamentului Spar
tachiadei de iarnă, comisia și-a .întocmit un 
plan de muncă cu sarcini concrete pe toate 
perioadele de desfășurare a celor 5 etape. 
Pînă acum s-au luat toate măsurile pentru 
asigurarea condițiilor de desfășurare și 
pentru popularizarea Spartachiadei de 
iarnă precum și pentru o strictă evidență

Spectacole
DUMINICĂ 26 DECEMBRIE 1954

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu : Stele 
vesele; Republica : Furtună pe Nipru ; București : 
Misterul lacului din munți; înfrățirea între popoare, 
T. Vladimirescu : Caut o nevastă; Maxim Gorki : 
Antilopa de aur, Valsul pe gheață, Smeul cel rău; 
Tineretului, Elena Pavel: Campionatul mondial de 
fotbal; Timpuri Noi: Valea rîului Vaiș. Meciul de 
fotbal Dinamo (.Moscova)—Arsenal (Anglia), Jur
nal romînesc. Animale Invidioase (desene animate 
în culori); Victoria: Circul Slavia; Gh. Doja: Chibri
tul suedez. Turnul fecioarei ; Alex. Popov, Moșilor : 
Copilul Dunării; 8 Martie: Asaltul fortului din munți;

Internaționale Stalta. In numele Comite-* 
tulul el a tamînat lui Nicolas Guillen me
dalia de aur și diploma de laureat, fell- 
citîndu-1 cu prilejul primirii înaltei dis
tincții și urîndu-i noi succese ta creație 
și în lupta pentru pace.

Laureatul a fost felicitat de asemenea 
cu căldură de scriitorii sovietici Nikolai 
Tihonov și Ilya Ehrenburg, de scriitoarea 
chineză Din Lin, de scriitorul brazilian 
Jorge Amado și de poetul chilian Pablo 
Neruda.

Nicolas Guillen a rostit apoi o frumoasă 
cuvîntare care a fost ascultată cu mare 
atenție de întreaga asistență.

Mavahib Al-Kaiali a transmis Congre
sului un salut din partea membrilor Ligii 
scriitorilor arabi din Siria.

Au mai salutat Congresul, scriitorul po. 
Ion Jaroslaw Iwaszkiewicz și scriitorul 
Uruguayan Alfredo Gravlna. Au fost citite 
mesaje de salut din partea scriitorului 
turc Nazim Hikmet, a scriitorului spaniol 
Juan Rejano. din partea redacției revistei 
progresiste italiene „Contemporaneo".

Prin cuvintarea lui Mihail Papava, au
tor de scenarii de filme, a luat sfîrșit dis
cutarea rapoartelor cu privire la situația 
și sarcinile literaturii sovietice și cu pri
vire la literatura universală progresistă 
contemporană. La discuții au participat 
aproape 150 de persoane — scriitori so
vietici și oaspeți de peste hotare. Vorbi
torii au caracterizat realizările literaturii 
sovietice in cei 20 de ani care au trecut 
de la primul Congres al scriitorilor, au 
discutat problemele științei literaturii și 
probleme legate de activitatea Uniunii 
scriitorilor sovietici. în cursul discuțiilor 
au fost criticate lipsurile din viața lite
rară a țării, au fost trasate căile dezvol
tării viitoare a literaturii sovietice.

In seara zilei de 24 decembrie au fost 
ascultate concluziile la rapoartele și cora- 
poartele prezentate la Congres.

și provocărilor politice. Abakumov ticluia 
dosare penale cu privire la activiști din 
aparatul de partid și sovietic și la repre
zentanți ai intelectualității sovietice, după 
care aresta aceste persoane și. folosind 
metode criminale de anchetă penală, in
terzise do legea sovietică, împreună cu 
complicii săi Leonov, Komarov, Lihacev, 
smulgea arestaților depoziții inventate în 
care aceștia se recunoșteau vinovați d» 
săvîrșirea unor grave crime de stat.

Astfel, Abakumov a înscenat așa-zisul 
„proces de la Leningrad" în care au fost 
arestați fără temei o serie de activiști din 
aparatul de partid și sovietic, învmuiți pa 
nedrept de crime de stat din cele mal 
grave.

Ancheta judecătorească a mai stabilit șl 
numeroase alte fapte de falsificare a unor 
dosare penale și de încălcare criminală a 
legalității socialiste săvîrșite de Abaku
mov și complicii săi.

în prezent, persoanele învinuite pa 
nedrept de Abakumov și complicii săi au 
fost con'plect reabilitate.

Pentru a ascunde crimele săvîrșite da 
el, Abakumov interzicea expedierea la 
destinație a declarațiilor și reclamațiilor 
celor arestați adresate CC. al P.C.U.S. și 
guvernului sovietic.

Colegiul militar al Tribunalului Supiem 
al U.R.S.S., constatînd că invinuirile adusa 
lui Abakumov și complici'or săi sint pe 
deplin dovedite, a condamna:: pe inculpa
tul I. A. Cernov, la detențiune în lagăr de 
muncă corecțională pe termen de 15 ani; 
pe inculpatul I. M. Broverman la deten
țiune în lagăr de muncă corecțională pa 
termen de 25 ani; pe inculpații V. S. Aba
kumov, A. G. Leonov, V. I. Komarov și 
M. T. Lihacev la pedeapsa capitală — îm
pușcarea.

Sentința a fost primită cu mare satisfac
ție de asistentă.

Sentința a fost adusă la îndeplinire.

Republica Populară Romină va exporta: 
utilaj industrial, produse chimice, benzi
nă, păcură, cocs de petrol, cherestea, 
mobilă, plante medicinale, negru de fum, 
păruri etc.

Pentru Republica Populară Romină a 
semnat tov. M. Novac, locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior, iar pentru 
Franța a semnat d. ambasador Pierre 
Charpentier, directorul Afacerilor Econo
mice din Ministerul de Externe francez.

(Agerpres)

a rezultatelor pe care le obțin pârtiei, 
panțli.

Un număr mare de tineri s-au Înscris la 
șah. Pentru buna desfășurare a concursu
lui, participanții au fost împărțiți in grupe 
de cite 11 tineri. Printre cei care s-au în
trecut în prima zi a concursului (24 de
cembrie, ziua deschiderii Spartachiadei de 
iarnă a satelor), sînt utemistul Nae Stelian 
purtător al insignei G.M.A, de gradul II, 
utemistul Gheorghe Petrescu și alții. 
Prima etapă a Spartachiadei de iarnă a sa
telor se bucură de participarea largă a ti
nerilor. Cînd timpul va permite și desfă
șurarea celorlalte sporturi ale acestei com
petiții, schi și săniuțe, tinerii din comună 
se vor întrece șl în aceste discipline spor
tive pentru care sînt deja pregătiți.

Corespondent 
ALEXANDRU DUMITRACHE

Vasile Roaită: Destinul unor femei; Unirea: Centru 
înaintaș; Lumina: Pumnul de fler; Cultural, Donca 
Simo: O noapte la Veneția; Constantin David: Zilele 
mîniei; Alex. Sahia, Libertății: Epava din largul 
mării; Flacăra: Fetele din piața Spaniei : Aurel 
Vlaicu : Fanfan la Tulipe; Munca: Căsătorie ciudată; 
Arta: Școala curajului; Popular: Nicholas Nlkleby; 
M. Eminsscu: Circul; Miorița: Scanderbeg; 23 Au
gust: Primăvara pe gheață; Iile Plntilie: Fiul mării; 
8 Mai: Prieteni credincioși: Volga: Alarma; 1 M^ti 
Locotenentul lui Rakoczi; N. Bălcfscu: Răzbunate*;
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