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Prietenie de
OAMENII MUNCII au intrat în noul 

an plini de încredere în viitor, mai 
uni{i ca oricând în jurul partidului 

Iubit, mai hotărîți să-și dăruiască cu pa
siune forțele creatoare luptei pentru o 
viață mai îmbelșugată, pentru apărarea 
păcii. Una dintre cauzele încrederii celor 
ce muncesc în forța lor uriașă, în viitorul 
luminos al patriei noastre este unitatea 
de nezdruncinat dintre poporul muncitor 
romîn și oamenii muncii ai minorităților 
naționale.

Cimentarea prieteniei și frăției dintre 
poporul romîn și minoritățile naționale 
este rezultatul aplicării eti consecvență a 
înțeleptei politici naționale leninist-stali- 
niste de către Partidul Muncitoresc Ro
mîn.

Dintotdeauna partidul clasei munci
toare din țara noastră a promovat o po
litică de înfrățire a oamenilor muncii de 
diferite naționalități, demascînd și com- 
bătînd politica regimurilor burghezo-mo- 
șierești, de asuprire și învrăjbire națio
nală, organizînd lupta comună a celor 
ce muncesc împotriva exploatării și asu
pririi naționale, pentru independență na
țională, pace și socialism.

In cei zece ani care au trecut de 
la eliberarea țării noastre au avut loc 
astfel de schimbări în viața politică, eco
nomică și culturală a- țării care au deter
minat o apropiere profundă, din toate 
punctele de vedere, între oamenii munch 
de diferite naționalități. Astăzi în țara 
noastră există o deplină • egalitate în 
drepturi a minorităților naționale cu po
porul romîn, egalitate consfințită de 
Constituția R.P.R.

Pentru toți cei ce muncesc sînt deschise 
aceleași posibilități largi de ridicare con
tinuă a nivelului de trai In conducerea 
treburilor de stat și obștești se găsesc 
astăzi numeroși oameni ai muncii din rîn- 
durile minorităților naționale : 77 deputați 
în Marea Adunare Națională și peste 
13.000 deputați în sfaturile populare co
munale, raionale și regionale.

O pildă vie a aplicării învățăturii mar- 
xist-leniniste în problema națională de 
către partidul nostru este crearea Regiu
nii Autonome Maghiare.

Cu o deosebită vigoare a înflorit în 
anii democrației populare cultura minori
tăților naționale. 3500 de școli elementare 
și medii, numeroase instituții de învăță- 
mînt superior, milioane de exemplare de 
cărți stau azi la dispoziția copiilor și ti
nerilor din rîndurile minorităților națio
nale pentru a-și însuși — în limba lor 
maternă — cultura înaintată.

Aplicarea consecventă a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului în problema 
națională a avut și are c influență bine
făcătoare asupra dezvoltării tineretului 
patriei noastre. Este cunoscut că în trecut 
tineretul era ținta principală spre care își 
îndreptau exploatatorii încercările de în
vrăjbire naționalistă. Astăzi tinerii ro
mîni, maghiari, evrei, germani, șîrbi etc. 
din rîndurile muncitorilor, țăranilor mun
citori sau intelectualilor au legat între 
ei o prietenie strînsă.

Iată un singur exemplu al frăției pu
ternice ce leagă pe tinerii de diferite na
ționalități din patria noastră : Vasile Tă- 
taru, romîn, Karoly Uray, maghiar, Paul 
Holtberger-șvab lucrează împreună la 
fabrica „Unio" și sînt riedespărțiți, atit 
în munca din întreprindere, cît și în orele

nezdruncinat
libere. Felul în care se ajută unul pe al
tul pentru însușirea unei calificări cît 
mai înalte, spiritul tovărășesc care dom
nește în relațiile dintre ei, năzuințele lor 
care se întîlnesc pe același drum, toate 
acestea la un loc, mărturisesc concepția 
lor nouă, înaintată despre viață, precum 
și conștiința că numai uniți își vor putea 
înfăptui visurile lor scumpe, că numai 
împreună vor putea spori contribuția lor 
la lupta pentru înflorirea și întărirea 
patriei.

Tot mai puternic se manifestă în rîndu
rile tineretului nostru patriotismul socia
list. Dragostea față de patria comună, 
R.P.R., îi îndeamnă pe tinerii de diferite 
naționalități să nu precupețească efortu
rile în. munca pentru înflorirea ei. In ca
drul întrecerii socialiste, tineri romîni, 
maghiari, germani, evrei și alții luptă to- 
vărășește pentru a deveni fruntași și se 
ajută reciproc pentru a realiza un avînt 
general.

împreună cu întreg poporul, tineretul 
patriei noastre și-a manifestat hotărârea 
de a sprijini necondiționat Hotărîrile Con
ferinței de la Moscova. Tinerii din patria 
noastră, indiferent de naționalitatea lor, 
sînt dornici să muncească în pace pen
tru realizarea visurilor lor, dar așa cum 
astăzi știu să minuiască strungul sau 
tractorul pentru a contribui la creărea 
unui avînt puternic al economiei națio
nale și la întărirea capacității de apărare 
a patriei, tot așa — la nevoie — vor ști 
să mînuiască și arma pentru a apăra pa
tria iubită, mărețele cuceriri ale po
porului.

Un rol de seamă în lupta împotriva 
oricăror manifestări ale naționalismului 
îl au organizațiile U.T.M Acolo unde ute- 
miștii, sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, acordă atenție acestei sarcini de 
seamă, dușmanul de clasă nu poate să 
prindă pe tineri în mrejele minciunilor 
sale. Tocmai de aceea organizațiile U.T.M. 
trebuie să acorde o atenție deosebită edu
cației patriotice și internaționaliste a ti
neretului, să combată cu strășnicie orice 
încercare a dușmanului de a răspândi 
otrava naționalismului și a cosmopoli
tismului și de a izola pe tineri după cri
teriul naționalității. Organizațiile U.T.M. 
nu trebuie să uite că influența propagan
dei naționaliste poate lăsa urme adinei 
în conștiința tinerilor și că a neglija edu
cația acestora în spiritul ideilor interna
ționalismului proletar, înseamnă a lăsa o 
poartă deschisă pentru pătrunderea idei
lor șovine. Organizațiile U.T.M. trebuie 
să lupte neîncetat pentru apropierea ti
nerilor de diferite naționalități, astfel ca 
tineri romîni, maghiari, germani, evrei etc. 
să lege între ei prietenii trainice bazate 
pe stimă și ajutor reciproc. Organizarea 
de coruri sau echipe artistice precum și a 
unor manifestări sportive care să antre
neze tineri de diferite naționalități, iată 
doar numai cîteva mijloace care stau la 
îndemîna oricărei organizații U.T.M. pen
tru realizarea acestui țel.

Tinerii de toate naționalitățile din pa
tria noastră își string și mai mult rîn
durile în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, hotărîți să participe cu însufle
țire la împlinirea mărețelor sarcini care 
stau acum în fața poporului muncitor 
pentru o viață mereu mai fericită și pen
tru pace.

Așa procedează uîemișlll

Pentru micile școlărițe
Noi am înțeles că este important ca 

elevele utemiste să aibă grijă șl să îndru
me pe cele m’.ci, pioniere șl școlărițe.

Orice sfat al nostru, orice indicație, 
orice poezie sau povestire citită lor stîr- 
nește între școlărițe un viu interes și o 
nespusă bucurie.

O parte din timpul liber ni-1 petrecem 
împreună. Alături de tovarășa învățătoare, 
mergem cu micuțele prietene la film sau 
la expoziție, la tea'.ru sau la săniuș.

Zilele trecute colegele Cristea Doinași 
Doina Ecaterina au organizat cu școlări
țele un joc cu zăpadă. Pe lîngă alte ac
țiuni colegele Maria Bușilă și Georgeta 
Leonte au organizat zilele trecute și alte 
jocuri, instructlv-educative, ca ,,Lanț de 
cuvinte", „Vecinul din dreapta" etc.

Utemistele școlii noastre acordă o deo
sebii atenție educației școlărițelor și 
pionierelor . Adeseori le povestim prin 
cuvinte și expresii simple despre școlarii 
sovietici, despre simbolurile pionierești, 
despre copiii chinuiți din țările coloniale 
și dependente, despre viața fericită a 
copiilor din țările de democrație populară 
și din Uniunea Sovietică, despre lupta 
poporului nostru pentru asigurarea și fău
rirea unui viitor senin.

Prietenia ce ne leagă se simte pe zi ce 
trece. La începutul anului școlar micuța 
Sanda Onu era cam neglijentă șl nedisci
plinată, nu se purta tovărășește cu cole
gele ei de clasă. Sub influența ajutorului 
acordat de tovarășa învățătoare și de noi, 
Sanda a devenit astăzi una dintre cele 
mai bune, mai îngrijite și mai disciplina
te școlărițe ale clasei.

Noi ne simțim foarte bine în mijlocul 
școlărițelor. In urmă cu cîteva zile de 
exemplu am intrat în clasă la ele. Nu 
știam pe care s-o ascult, la care să mă uit 
mai întîi; Rusu Elena și Mateescu Ivone- 
ta îmi arătau notele de 5 care se adăuga- 
seră la șirul de 5 primit mal de mult, 
Pe u Doina mă ruga să merg să-i văd de
senul, Lificiu Steriana mă chema să-l 
lămuresc o problemă pe care nu prea o 
înțelegea, iar Iliescu Mioara voia cu ori
ce preț să-mi recite poezia pe care a în
vățat-o pentru 30 Decembrie.

Cu ajutorul nostru și al tovarășei în
vățătoare, fetele au dat un program ar
tistic la căminul cultural „Steaua Roșie" 
iar acum ne-am hotărît să le învățăm noi 
dansuri, poezii și coruri.

Cu ocazia anului nou, noi, elevele cla
sei a X-a A, ne-am sfătuit să le facem un 
frumos dar: un pom de iarnă.

Colega Marla Ciocîrlan a cumpărat 
pentru pom jocul „Călătoria în jurul pă- 
mîntului" șl „Să învățăm să desenăm", 
iar Serena Năvodaru jocul „lxl". Am 
cumpărat multe cărți și jucării.

Cu o deosebită măiestrie artistică au lu
crat colegele Tilea Eufrosina și Lenuța 
Plugaru cățeluși și ursuleți, păpușele Și 
jucării de tot felul, care fac pomul mai 
frumos, mai atrăgător.

Șl pe viitor noi vom întări această 
prietenie străduindu-ne ca ea să fie 
mai interesantă, să contribuie la educa
rea celor mici.

GETA CHIRILA
elevă în clasa a X-a A la Școala 

medie de 10 ani de fete 
din Bîrlad

Agronomul trebuie 
să fie îndrumătorul 
și organizatorul pro
ducției agricole în 
gospodăria colectivă j 
Și, după mine 
este răsplată 
mare pentru 
gronom decât 
de a putea
roadele concrete

Muncesc în gospo
dăria colectivă din primăvara 
anului trecut. Sînt mulțumit 
de realizările obținute în acea- ■ 
stă perioadă de gospodărie și 
mă bucur că ele cuprind și 
munca mea, contribuția pe 
care am adus-o și eu la dez
voltarea gospodăriei.

Pentru a obține recolte spo
rite, am sfătuit pe colectiviști 
să folosească metode înaintate 
în munca lor. Și ei le-au folo_ 
sit. Astfel, o însemnată supra
față cultivată cu porumb a 
fost însămânțată în cuiburi/a- 
șezate in pătrat. RegsdTe a- 
grotehnice privitoare la între
ținerea culturilor au fost apli
cate cu strictețe, iar la po
rumb și floarea soarelui s-a 
făcut și polenizarea suplimen
tară artificială.

Roadele aplicării metodelor 
agrotehnice înaintate au fost 
bogate. Aproape la toate cul
turile producția realizată a 
depășit pe cea planificată. La 
porumbul însămânțat în cui
buri așezate în pătrat, de 
exemplu, s-au recoltat în me
die peste 2100 kg. la hectar. 
Aceasta a făcut ca, pe în
treaga suprafață, recolta me
die să fie de 1800 kg. la hec
tar, adică eu peste 300 kg. 
mai mare decât cea planifi
cată. De asemenea și la floa
rea soarelui sporul de recoltă 
a fost de peste 300 kg. la hec
tar, iar lă cartofi s-a recoltat 
de pe fiecare hectar, cu 1500 
kg. mai mult decît era plani
ficat.

Obținerea unor astfel de re
colte a răsplătit pe deplin 
munca colectiviștilor. Pentru 
fiecare zi-muncă realizată în 
gospodărie, ei au primit cîte 
5 kg. porumb, 2 kg. grâu, 0,900 
kg. floarea soarelui, apoi orz, 
mazăre și alte produse. Pentru 
cele peste 900 zile-muncă pre
state de familia lui în gospo
dărie, colectivistul Constantin 
Berechet a primit o însemnată 
cantitate de produse. Numai 
porumb a dus acasă mâi bine 
de 4500 kg. Venituri mari a 
primit și Dumitru Burdușanu,

Erau bucuroși colectiviștii 
la împărțirea veniturilor. ’ Se 
bucurau de răsplata bogată 
primită pentru hărnicia lor. 
Alături de colectiviști mă 
oucuram și eu. Ca și Constan
tin Berechet sau Dumitru 
Burdușanu eram și eu mulțu
mit că colectiviștii duo acasă 
mii de. kilograme do bucate. 
Recoltele obținute erau doară 
și roadele muncii depuse de 
mine în gospodărie. Și am 
putut să muncesc bine, să stu
diez și să aplic cele învățate 
pentru că îmi sînt asigurate 
toate condițiile de viață și de 
muncă.

De aceea, siîr.t mândru că 
lucrez in gospodăria colec
tivă, că pot să contribui la 
creșterea continuă a nivelului 
cunoștințelor agro-zootehnice 
al colectiviștilor, la sporirea 
producției agricole.

Scrisoarea adresată ziarului de un grup de absolvenți ai Facu.tății de eco
nomia șl organizarea agriculturii socialiste dș la Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu” din București, a găsit răsunet și în rîndul tinerilor ingineri agronomi 
care muncesc încă din anul trecut în gospodăriile colective. Numeroși tineri 
ingineri agronomi au scris ziarului nostru, arătînd în scrisorile lor, cît de fru
moasă și de prețuită este munca de agronom, cît de însemnat este rolul agrono
milor în lupta dusă de colectiviști pentru ridicarea continuă a producției agricole, 
cît de minunate sînt condițiile de viață și de muncă într-o gospodărie colectivă 
de care ești atașat trup și suflet și pe ai cărei oameni îl iubești și-i sprijini cu 
toată dragostea.

Publicăm mai jos scrisorile unor tineri ingineri agronomi din cîteva gos
podării colective din regiunea Constanța.

Un vast teren pentru activitatea științifică

Două fabule despre noroi

împreună cu top 
colectiviștii

GHEORGHE MîRZAC 
inginer agronom la gospodăria 

agricolă colectivă 
„A. A. JDANOV" 

comuna Mihail Kogălnlceanu

Sânt unii absolvenți ai insti
tutelor agronomice 
tot ce le stă 
să rămână în 
vreo stațiune 
în nici un caz 
fie repartizați undeva la sate. 
Aceasta, spun ei, pentru a pu
tea, să desfășoare o activitate 
științifică bogată.

Dar în institut sau la vreo 
stațiune experimentală, agro
nomul lucrează în condiții cu
noscute, face experiențele și 
cercetările în condițiile pe 
care le dorește el. Cu totul 
alta este situația pe teren, cînd 
agronomul nu ma,i lucrează în 
condițiile cunoscute ci în cele 
determinate de natură, cînd 
el adeseori trebuie șă biruie 
vitregia acestor condiții și să 
asigure totuși reușita activi
tății sale —obținerea unor re
colte îmbelșugate.

Am absolvit în anul trecut 
Facultatea de organizarea și 
economia agriculturii socia
liste din Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești. Am fost repartizat, la 
gospodăria agricolă colectivă 
„Hristo Botev", din comuna 
Ciocârlia de Jos. Am dorit să 
muncesc într-o gospodărie co
lectivă căci, după mine, locul 
unui adevărat inginer agro
nom este pe ogor.

Am învățat în facultate 
despre organizarea unităților 
socialiste din agricultură. în 
gospodărie, munca era organi
zată în așa fel că se acorda 
mai multă atentte culturilor 
de ctap, negiijîndu-se cele
lalte culturi. Astfel; deși gos
podăria avea 12 hectare via, 
nu exista totuși o echipă vi
ticolă, care să execute muricile 
în vie la timpul prielnic și în 
bune condițiuni. In vie, lucră
rile se făceau de toate brigă
zile, dar numai după, ce termi
nau muncile în culturile de 
ctap. La fel mergeau treburile 
și la grădina de zarzavat. Din 
această pricină, atât la vie cît 
și la grădină erau neajunsuri. 
Pentru a remedia această lip
să am prepus anul trw.it o 
altă organizare. Dintre toți co
lectiviștii am propus pe cei 
care se pricepeau mai bine lâ 
lucratul viei sa.u la grădină, și 
am format cite o echipă pen
tru fiecare loc de muncă. 
Acum, atât în cimp cit si în 
vie sru la grădină, lucrările au 
fost făcute la timpul potrivit 
și în bune condlțluni.

Pe de altă parte exista de
zordine și în ce privește admi
nistrarea furajelor la animale. 
Am propus consiliului de con
ducere al gospodăriei să facă 
ordine si în această privință 
introducind rațiile de hrănite 
a animalelor. Iar roadele fu
rajării raționale a animalelor 
s-au văzut. Deși s-a consumat 
cu 7000 kg. ovăz mai puțin, 
în anul trecut animalele eu 
crescut mai mult în greutate 
decît acum doi ani.

în primăvara anului trecut 
se pregătea terenul pentru în- 
sămintăriile de primăvară. în 
mod obișnuit, pe aici, în ase-

care fac 
în putință ca 
institut sau ia 
exporta totală. 
nu vor însă să

menea cazuri, se fac arături 
de primăvară, chiar dacă au 
fost făcute arături adinei de 
toamnă. Am arătat colectivi
știlor că acest lucru, pe lîngă 
că este costisitor, mu are nici-, 
un rost, lucrarea cea mai po
trivită fiind cultivația. Trei 
brigăzi au înțeles acest lucru 
și au făcut cultivația terenu
lui ; brigada a III-a a pregătit 
însă terenul în mod obișnuit. 
Rezultatul a fost uluitor: în 
vreme ce cultivația a costat 
dOiar 8 kg. cereale la hectar, 
lucrările brigăzii a III-a au 
costat 77 kg. la hectar.

Muilți ingineri , agronomi, 
proaspeți absolvenți ai insti
tutelor agronomice, socotesc 
că odată veniți în gospodăriile 
colective, n-o să mai aibă po
sibilitatea să studieze cărți de 
specialitate ca să-și ridice ca
lificarea. Nu-i adevărat. în
săși mulțimea lucrurilor noi 
pe care le întâlnești pe ogoare, 
mulțimea problemelor care 
trebuiesc rezolvate, te obligă 
sj faci apel la cărțile de spe
cialitate, să studiezi temeinic. 
Iată numai un caz. Avem în 
gospodărie un teren care a 
fost desțelenit. Colectiviștii au 
hotărît să-1 însămânțeze cu 
grîu. Or, este știut că într-un 
teren gras, bogat în azot 
— cum este cel desțelenit — 
griul cade, ceea ce duce la o 
scădere a producției. Trebuia 
găsită o cale care să ducă la 
rezolvarea acestei probleme, 
în mod obișnuit, țăranii mun
citori de aici mină oile peste 
ogoare, ca să pască grînele îna 
iute de înspicară. Aceasta nu-i 
însă o metodă științifică. Cer- 
cetînd cărțile de specialitate 
pe care le aveam, am găsit în 
„Fitotehnia" savantului sovie
tic I. V. Iakușkin, rezolvarea 
problemei — să se însămân
țeze o cantitate minimă de să
mânță, iar rîndurile să fie o- 
rientate în direcția soarelui. 
Aceasta dă frunzelor posibili
tatea să asimileze cît mai mult 
și plantele se dezvoltă în mod 
normal.

în gospodăria colectivă exi
stă pentru orice inginer agro
nom care își iubește profesia 
și are dragoste de muncă, largi 
posibilități de aplicare a celor 
învățate în institut, a metode
lor agrotehnice înaintate, exi
stă posibilități de studiu și 
cercetare. Toate' acestea sînt 
posibile pentrucă, lucrînd aici, 
în colectivă, îți sînt asigurate 
condițiile de viață, ești scutit 
de grija zilei de mâine, avînd 
astfel posibilitatea să-ți ridici 
continuu nivelul cunoștințelor 
și să traduci în practică cele 
învățate. Gospodăria colecti
vă constituie pentru orice tâ
năr inginer agronom un vast, 
cimp de experiență, de orga
nizare și îndrumare a luptei 
pentru recolte sporite la hec
tar.

GHEORGHE 
FIERBINȚEANU 

Inginer agronom în gospodăria 
agricolă colectivă 

„Hristo-Botev" 
satul Ciocârlia de Jos

Este mare bucu* 
ria ce o simți cînd 
reușești să te faci 
înțeles de tovarășii 
tăi și să-i mobilizezi 
la realizarea unui 
lucru de seamă ! O 
asemenea bucurie 
am simțit și eu, ca 
inginer agronom, 
cînd am reușit să-i , 
ajut pe colectiviști

să înțeleagă rostul aplicării 
minimelor agrotehnice și al 
metodelor înaintate de muncă 
pentru obținerea de recolta 
îmbelșugate și să respecte în 
practică toate aceste prevederi 
științifice.

N-a fest ușor să mă apropîi 
de lă început de toți colecti
viștii, să capăt încrederea tu
turor. Deși m-au primit cu 
bucurie, unii dintre ei păstrau 
totuși o oarecare rezervă față 
de. mine, și îndeosebi față de 
priceperea me.a. A trebuit să 
le cuceresc încrederea prin 
muncă.

Era în perioada lucrărilor 
agricole de primăvară cînd 
ani venit anuii trecut în gospo
dărie. La însămânțatuâ porum
bului, cînd i-am sfătuit să în
sămânțeze în cuiburi așezata 
în pătrat, mulți s-au îm,potri
vit. „Este o muncă nefolosi
toare — spuneau ei — căci tot 
ațîtia porumb o să culegem". 
Le-ăm arătat însă, că nu-i 
chiar așa cum 
oarece aplicînd 
todă vor obține 
semnate de recoltă, 
dovedit aceasta și cu unele 
articole apărute în presă de
spre producțiile, mari de po
rumb obținute de unele gospo
dării colective care au culti
vat porumb însămânțat în cui
buri așezate în pătrat. Gînd 
mai toți au înțeles avantajele 
aplicării acestei metode, au și 
pornit la muncă. Și din 103 
hectare, cît trebuia să însă
mânțeze gospodăria cu po
rumb, 98 hectare au fost în
sămânțate în cuiburi așezate 
în pătrat. Colectiviști ca Du
mitru Păun, secretarul orga
nizației de bază U.T.M., Vic
toria Cozma, Atena Păun și 
alți utemiști m-au sprijinit 
puternic în munca de lămuri
re a colectiviștilor despre 
avantajele folosirii acestei me
tode.

Lucrările de întreținere a 
culturilor au fost făcute de a- 
semenea la vremea potrivită. 
Porumbul și alte culturi au 
fost prășite de trei ori iar la 
bumbac s-au făcut patru pra- 
șiile. precum și ciupitul și cîr- 
nitul. La floarea-soarelui s-a 
făcut și polenizarea supli
mentară artificială.

Colectiviștii mi-au dat apel 
tot sprijinul și în rezolvarea 
altor problșme. M-au ajutat 
astfel cu aceeași dragoste să 
aplic metoda lui T. S. Malțev 
pe o suprafață de 5 hectare, 
sau să introduc furajarea ra
țională a animalelor.

Sînt bucuroasă că reușesc 
să-i sprijin pe colectiviști în 
aplicarea no'lor metode de 
muncă sau la înfăptuirea unor 
inițiative prețioase, sînt mul
țumită că, alături de colecti
viști, îmi aduc și eu contribu
ția ia ridicarea producției 
agricole, la dezvoltarea și în
tărirea gospodăriei colective.

MARIA-BERTHA DUȚA 
Inginer agronom 

la gosnodărte agricolă 
colectivă . Scânteia", 

satul N's'pari

spuneau, de- 
această me- 
sporuri în- , 

Le-am

I
I

DACA PĂȘEȘTI CA OAMENII

Doamna de lingă geam, cu cizmulițe 
îmblănite, cochete, era — ne-a mărtu
risit — soție de inginer. El, soțul, fu
sese de aproape un an detașat la Hu
nedoara, iar ea — doamna cu cizmulițe 
cochete, îmblănite — venea din cînd în 
cînd să-l vadă. „Agasant drumul ăsta 
infinit: București-Hunedoara !”.

Se mai aflau rn compartiment — în 
afară de dumneaei — doamna cu ciz
mulițe — doi muncitori în pufoaice, în
torși de la niște treburi pe care le avu
seseră la Simeria. Hunedoreni, călăto
reau și ei spre Hunedoara, de care toc
mai ne apropiam. După o clipă de chib
zuială, unui nu s-a putut stăpîni să 
nu întrebe :

— D-apăi nu-i păcat să bateți mereu 
atîta amar de drum? Dacă v-ați muta 
aci cu casa, unde vi-i Jbărbatul ? !

Doamna cu cizmulițe îmblănite a răs
puns „șifonată”, cu o ușoară enervare 
în glas, parcă pentru a curma pofta 
oricui de a mai pune asemenea între
bări nelalocul lor:

— Unde ! Aici? Mă-nghit noroaiele... 
, mă omoară 1 — și se foi autoritară pe 
> bancheta acoperită cu mușama.

) Omul în pufoaică doar a ridicat din 
sprîncene. Apoi și-a coborît privirile 
înspre bocancii-i impregnați cu unsoa
re, a contemplat o clipă cizmulițele co
chete de alături, și, în cele din urmă a 
lăsat să-i scape ca un oftat:

— Apăi, deh!
Ca și cum ar fi zis adică: păi și cu 

slănină în pod și cu curechiul uns ? !
Mi-am amintit mereu de această în- 

tîmplare, în zilele cît mi-am plimbat 
pașii prin Hunedoara. 
Hunedoara!! Avea 
doamna cu cizmulițe („mă-nghit no
roaiele...”)? Am stat și m-arn gîndit. 
Nu, totuși n-avea dreptate. Doar în 
acele zile în care am cunoscut orașul,

Noroaie ca la 
deci dreptate

drumurile sale (noroioase, într-ade- 
văr !) m-au călăuzit spre acel impună
tor colos, străjuind trufaș locul: noul 
furnal. Aceleași drumuri noroioase — 
către așezările de pe dealul Chizindu- 
lui, așezări ce nu mai fuseseră: noul 
oraș. Cu perdeluțe și flori. Cu radio și 
aragaz.

Hunedorenii le văd pe acestea; 
doamna cu cizmulițe, numai noroiul 
care „omoară”. Iată — mi-am zis — 
două feluri de a privi viața...

★
De noroi se văietă numai cei care se 

tîrăsc, cu privirile în pămînt, ferin- 
du-și cizmulițele îmblănite.

O, dar dacă treci prin viață ca oa
menii — cu privirea dreaptă — atunci, 
chiar dacă-ți mai noroiești cîteodată 
bocancii, ai bucuria să vezi noul nostru 
oraș. Cu perdeluțe și flori. Cu radio și 
aragaz.

E singura perspectivă din care înlă
turi și noroiul 1

II
GREU E PE ZI DE PLOAIE

Se nimerise acea din urmă săptă- 
mînă sub zodia mohorîtei muze care 
inspiră pe neinspirații' poeți ai ploii.. 
Turnase, turnase fără sfîrșit, parcă în 
ciuda necăjiților șoferi ce aveau de 
străbătut noroioasele drumuri ale 
șantierului. Un cer plumburiu și po
sac, desfășurat atotstăpînitor peste va
lea Bistriței, părea un zid de netrecut 
pentru orice nădejde în zile senine.

Mă aflam, într-una din aceste triste 
dimineți, în centrul Bicazului, rezemat 
de scoarța umedă și moale a unui sal- 
cîm gîrbov. Dintr-odată, chiar în fața 
mea, au stopat două autocamioane 
greoaie, suflînd obosit și avînd carose
ria toată acoperită cu un gros strat de 
noroi — semn al drumului străbătut. 
Una dintre mașini coborîse de vale, 
cealaltă — încărcată vîrf cu bidoane 
de benzină, cu saci burduhănoși și lăzi

grele de brad — se pregătea de urcuș 
pe drumul Broștenilor. Oamenii de la 
volan, doi prieteni, se pare, au deschis 
ușițele și și-au dat ziua bund, după 
acel tradițional obicei al șoferilor.

— Cum e drumu-n sus, tăticule ?...— 
s-a interesat pripit, profesional, cel care 
avea de urcat.

— Lăcăraie mare, măi frati-miu 1— 
a oftat celălalt, parcă bucuros că răz
bise.

— Irodania măsii 1
Sudalma fusese rostită mai de grabă 

cu aerul gînditor al celui pe care-l 
pîndește o apropiată șj de neînlăturat 
primejdie, decît cu obișnuitul năduf al 
omului necăjit. Și adăugă :

— Mă mai prinde dracului vreo 
pană... Mai că m-aș lăsa păgubaș!

De alături, pornind motorul, priete
nul său îi strigă pe jumătate vesel, pe 
jumătate arțăgos :

— Io-te, mă, te-oi fi obișnuit numai 
cu asfalt ș-acu te sperii de lăcăraie ! 
Da’ ia-n să te văz cînd o fi p-acolo la
cul ăla marele, și-o fi drumu’ de azi la 
o sută de metri sub apă... Atunci să te 
văz, vericule ! Șofer pe submarin...

Mașina se urni din loc greoaie, oste
nită, urmărită cîteva clipe de viitorul 
„șofer pe submarin”, rămas clătinînd 
din cap; adică: isteț s-a mai făcut și 
ăsta de la o vreme !

Multă vreme mi-au răsunat în urechi 
vorbele „hître” ale celui care o apucase 
devale, pierzîndu-se curînd pe după un 
cot priporos al Bistriței. Mă cîștiga- 
seră. Mă cîștigase zîmbetul care se des
prindea din ele; zîmbetul cu care omul 
știuse să înfrunte viața.

Sînt unii care se cred puternici nu
mai pentru că știu să zîmbească pe zi 
frumoasă, cînd li se așterne în față șo
seaua dreaptă și asfaltată. Nu asta e 
greu. Greu, în viață, e pe zi de ploaie, 
cînd ai de înfruntat noroaiele.

Atunci să zîmbești — da I
VICTOR VINTU

EXAMENELE

Odată cu primele zile ale noului an a venit și sesiunea 
examenelor de închidere a primului semestru, în insti

tutele de învățămînt superior.
Pentru studenții Facultății de agronomie din Institutul agro

nomic „Nicolae Bălcescu” din București, examenele constituie 
o adevărată sărbătoare — sărbătoarea culegerii roadelor unul 
semestru de muncă rodnică. Ziua începerii examenelor a fost 
așteptată cu mare nerăbdare șl de studenții anului III al acestei 
facultăți.

In mintea fiecărui student stăruie tot timpul lozinca „Cît mal 
multe calificative maxime, nici un corijent”. Și așa va fL Sigu

ranța aceasta le-o dă felul în care au muncit de la începutul 
anului. Zi de zi, studenții, asistenții șl profesorii au fost îm
preună. Au recapitulat temeinic materia. Au lămurit orlca pro-< 
blemă care li s-a părut studenților neînțeleasă.

In fotografie: o parte din studenții anului III grupa 1507 a 
Facultății de agronomie își dau examenul la Genetică și Dar
winism sub conducerea tovarășului profesor Manollu Mihai șl 
a asistentului Crăciun Teofil. Studenții Buga Lucia, Rizescu Gh., 
Sabod Petru și Dima Alexandru fiind bine pregătiți au obținut 
calificative de „bine” și „foarte bine”.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU
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Zece ani de la moartea lui Romain Rolland

artist

AT
Gînduri pentru un mare fiu și 

al Franței luptătoare
telectual și o munci
toare care sînt uciși 
într-un bombarda
ment. Romanul de
mască ororile răz
boiului, ca și „Fo-

lui H. Barbusse, deși în culori mai 
decît acesta din urmă.
de după primul război mondial

„Există morți care I Rrnescu
sînt mai vii decât 
cei vii" spunea cînd- prodecan al Facultății de Filologie 
va Romain Rolland. București
Puținora li se poate 
potrivi mai bine a- 
cest aforism decît lui Romain Rolland în
suși. Au trecut zece ani de la moartea lui 
și personalitatea, opera lui, departe' de a 
rămîne uitate, n-au făcut decît să capete 
un prestigiu din ce în ce mai mare în în
treaga lume. Romain Rolland a fost in 
adevăr una din personalitățile marcante 
ale Europei și ale lumii din prima jumă
tate a veacului nostru. Bl a dus mai de
parte tradiția progresistă a poporului 
francez, a marilor săi înaintași, Voltaire, 
Hugo, Zola, Anatole France, care, ca și 
el, și-au închinat viața luptei pentru drep
tate, pentru progres, pentru pace.

Născut la 29 ianuarie 1866 în orășelul 
Clamecy din provincia Bourgog*e, fiu al 
unui modest notar, Romain Rolland a fă
cut studii serioase de filozofie, literatură, 
istoria artei și a îmbrățișat apoi cariera 
didactică. A predat mulți ani istoria ar
tei la Universitatea din Paris.Primele sale 
opere literare aparțin teatrului. Intre 
toate genurile literare, teatrul i se părea 
lui Romain Rolland a fi mai a’es o tri
bună mobilizatoare a conștiinței maselor. 
El intenționa să creeze la Paris un tea
tru al poporului pentru care și scrie o 
serie de piese ca „Lupii”, „14 iulie”, „Dan
ton”, „Triumful rațiunii” ș.a. cunoscute 
sub titlul general de „Teatrul Revoluției”. 
Piesele lui Romain Rolland apar într-un 
moment în care cultura burgheză fran
ceză era în plină decadență. Iraționalis
mul lui Bergson, șovinismul lui Barrds, 
teatrul bulevardier — erau manifestările 
cele mai pregnante ale culturii clasei do
minante. Teatrul lui Romain Rolland, ca 
și operele ce-i vor urma, apare ca o reac- 
țiune sănătoasă împotriva curentelor de
cadente care .încercau să pună stâpinire 
pe literatura epocii, pe teatru în special.

în această perioadă, Romain Rolland a- 
cordă un rol exagerat personalității eroi
ce. Acest fapt se manifestă și în biogra
fiile unor oameni iluștri pe care le pu
blică : Beethoven (1903), Michel-Angelo 
(1905), Tolstoi (1911).

între 1904-1912 apar cele zece volume 
ale romanului „Jean-Christophe”, poves
tea unui tînăr muzicant german care in
tră in conflict cu societatea timpului. Ro
manul este o vastă frescă a mocirlei în 
care se cufundase societatea burgheză in
trată in faza imperialismului. Romain Rol
land condamnă îndeosebi naționalismul și 
șovinismul burghez. Prietenia dintre ger
manul Jean-Christophe și francezul Oli
vier reprezintă un simbol al frăției în
tre popoare în preajma războiului impe- 
rial-Si din 1914. Deși in roman se resim.e 
influența doctrinei non-opoziției a lui 
Tolstoi, pe care R. Holland 11 admira 
mult, deși se exagerează rolul social al 
intelectualilor, totuși Jean- Christophe re
prezintă în ansamblu una din marile crea
ții aie literaturii franceze și universale și 
dovedește marea dragoste și încredere a 
lui R. Rolland în popor.

în 1914, în ajunul primului război mon
dial imperialist, apare „Colas Breugnon”, 
roman plin de vervă și optimism, al că
rui erou, un tîmplar din secolul al XVI- 
lea ni se impune ca un reprezentant ti
pic al spiritului poporului francez, cu ve
selia, umorul și dragostea sa de viață.

Cu ocazia scrierii acestui roman, începe 
corespondența dintre Romain Rolland și 
Maxim Gorki care va duce la marea prie
tenie ce a legaț pe acești mari oameni și 
scriitori ai epocij noastre.

Izbucnirea primului război mondial îi 
provoacă o mare durere lui Romain Rol
land ; de aceea el consacră toate forțele 
luptei pentru cauza păcii. El lansează 
apeluri pentru pace în toată lumea con- 
damnînd vehement șovinismul unor scrii
tori germani.

Cartea cea mai însemnată, în care sînt 
expuse părerile sale despre război și pace 
este „Deasupra învălmășelii” (1915). A.cez- 
sță carte, ca și cea următoare „Precurso
rii”, dovedește dorința sinceră de pace a 
lui R. Rolland, lupta sa pentru această 
nobilă cauză, dar și unele confuzii ideo
logice. el aflîndu-se pe poziția de paci
fist idealist.

în 1918 apare „Pierre et Luce" roman a 
cărui temă este o idilă între im tînăr in-

cui" a 
palide

Anii ___  _
sini ani He transformare a concepțiilor lui 
R. Rolland. Sub influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, sub influența lui 
Maxim Gorki, R. Rolland pacifistul și a- 
deptul doctrinei lui Tolstoi devine acum 
un luptător activ pentru pace și împo
triva nedreptăților sociale. Dezgustat de 
corupția burgheziei franceze R. Rolland se 
refugiază în 1922 în Elveția, de unde nu 
se va întoarce în patrie decît la izbucni
rea celui de al doilea război mondial, în 
1939. în perioada dintre cele două răz
boaie glasul lui R. Rolland se face auzit 
în lumea întreagă cu o deosebită autori
tate și influență. R. Rolland este președin
tele „Ligii internaționale a luptătorilor 
pentru pace”, este unul din cei mai ac
tivi participant! la congresul pentru pace 
de la Amsterdam din 1932. El ridică gla
sul și în favoarea luptătorilor de la 
„Grivița", înfierează fascismul, condam
nă invadarea Abisimei. Concepțiile lui R. 
Roiland s-au limpezit acum pe deplin, el 
vede clar drumul prin care se poate ob
ține pacea definitivă între popoare: 
„Vrem pacea! Ea nu e sinceră, nu e sta
tornică decît printr-o schimbare a ordi- 
nei sociale. Prin Revoluție, la Pace!” 
(1935).

R. Rolland — cel care-șl dăduse ade
ziunea fără rezerve Marii Revoluții So
cialiste — își dă seama că existența Uniu
nii Sovietice este garanția păcii și liber
tății popoarelor.

In 1935 R. Rolland vizitează U.H.S.S. 
unde este oaspetele lui Maxim Gorki. 
Luînd contact cu realitățile sovietice el 
se convinge cu proprii săi ochi de supe
rioritatea orînduirii sovietice, de viața fe
ricită a oamenilor sovietici. înainte de t 
părăsi Moscova, scrie lui I. V. Staiin : 
„Plec, ducînd cu mine convingerea pro
fundă a ceea ce am presimțit venind aci: 
că singurul progres valabil al lumii es-e 
legat indisolubil de destinele Uniunii So
vietice, pe care trebuie să o apărăm con
tra tuturor dușmanilor”.

Romain Rolland a fost și un mare prie
ten al tineretului. într-un articol „Tine
retul și Revoluția" scris în 1927 el arată 
care este chemarea tineretului: „Tinere
tul, mai aproape de izvoarele vieții și de 
țîșnirea lor, reacționează în chip firesc 
contra piedicii, contra trecutului mort 
care baricadează drumul. Dacă n-o face 
înseamnă că-i lipsește viață: e născut 
mort. Orice tineret sănătos și cu o con
stituție normală va fi în mod firesc revo
luționar — în sensul vital și necesar pe 
care l-am dat Revoluției.

...Prima lui datorie este să se facă, în 
fața trecutului, ambasadorul viitorului”.

Opera de căpetenie a lui R. Rolland d n 
perioada dintre cele două războaie este 
romanul de vaste proporții „Inimă Vră
jită” (tradus și în limba romînă după 23 
August 1944). Romanul, în care e vizibilă 
influența „Mamei” a Iui Gorki, descrie 
căutarea drumului adevărului de către 
Annette Riviere, care, deși de origină bur
gheză, trece în tabăra proletariatului, 
precum și venirea la comunism a fiului 
ei Marc.

în 1938 R. Rolland adaugă la ciclul 
„Teatrul Revoluției” piesa „Robespierre” 
în care dă o nouă interpretare revoluției 
burgheze din 1789, în care dovedește o 
mai clară înțelegere a rolului maselor și 
al violenței în revoluție.

Ultimii ani ai lui R. Rolland sînt îndu
rerați de noul măcel în care a fost arun
cată omenirea, de noua invazie a patriei 
sale. Deși bătrin, R. Rolland continuă 
lupta sa în favoarea păcii. El moare la 
30 decembrie 1944, în virstă de 78 de ani. 
Cu toate că războiul nu se terminase, R. 
Rolland a putut să întrevadă zdrobirea 
fascismului. împotriva căruia luptase cu 
atîta energie.

Figura luminoasă a lui R. Rolland, sim
bol al luptei pentru pace, al luptei con
tra fascismului, este astăzi un exemplu 
demn de urmat de toți cei care doresc 
pacea și binele omenirii.

-ART
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fata după 
președintelui

ozalia își mărita 
Ionu Petri, feciorul _ 
de la colectivă și era bucuroasă 
peste măsură că se încuscrește cu 
oameni de seamă, a căror viță se 
trage din butucul satului. Mesele 
erau pregătite din vreme, bău
tura cumpărată. Numai nuntașii 
lipseau, dar și ei trebuiau să so
sească și erau așteptați.

Dușa, .îmbrăcată în haine de 
mireasă, stătea aplecată peste 
tîrnaț și voia să prindă cu tot di
nadinsul picurii de apă care se 
desghiocau din sloii prinși în 
strașina casei. Cozile ei groase, 
despletite de la jumătate, mîn- 
gîiau sinii tari ce se rotunjeau 
sub pieptărașul nou-nouț înche
iat numai la doi nasturi de jos. 
Cînd se apuca fecioriță visa la un 
flăcău cu cămașa de in înflorată, 
care să semene cu făt-frumos din 
basmele bătrînești. Cu doi ani în 
urmă făt-frumos 
era un tractorist 
mari și 
intr-o
Traian, 
apăsată

Andrei Ardeieanu

plăcere ușor dureroasă și dulce tot- 
strălucea o rugă mare căreia nu i se 
lăsă capul pe brațul lui și-și închise 
iar Traian o sărută apăsat. Apoi

i-a ieșit în cale: 
înalt, cu ochii 

de sus crăpatăcu buza
parte și vindecată așa. 
tractoristul, purta șapca 
pe ceafă, iar sub cozoro

cul ei erau întoarse cîteva șuvițe de păr. Dușa păstra .în 
suflet chipul drag, iar amintirea lui era întotdeauna ca o 
mîngîiere blîndă care răsplătea toate necazurile.

Pe Ionu Petri parcă ceasul rău i l-a scos în cale ca 
să-i tulbure dragostea ei. Traian tocmai fusese dus la o 
școală de partid. Dușa a jucat într-o duminică ultimele 
dansuri cu Ionu Petri și asta pentru că era socotit prin
tre jucăușii de frunte din sat. Ion s-a rugat să-i îngă
duie s-o petreacă acasă și Dușa nu s-a împotrivit prea 
tare. însă cînd au rămas în prag el a sărutat-o cu 
de-a sila, iar apoi s-a lăudat că nu este fată prin îm
prejurimi pe care să n-o fi sărutat. A umplut tot setul 
că Dușa va fi a lui. Nimeni nu l-a crezut pînă într-o 
zi cînd Ionu a venit cu tată-su în 
s-au învoit repede. Acum urma să

Dușa se întoarse în casă.
— Nu mă da mamă după Ionu 

după el !...
— Ai de mine, fata mamii, se miră Rozalia. Ascultă- 

~iă și nu mă năcăji atîta. Trebuie să te măriți după Ion, 
că doar nu ești proastă să dai norocului cu piciorul. 
Ș-apoi așa fecior n-o să-ți pice în vecii vecilor. Tu n-o 
să te duci -după fie cine și-o să rămîi nemăritată...

Dușa nici nu voia să audă. Ținea morțiș una și bună,
— Nu mă duc mamă după Ionu Petri nici de s-ar 

aprinde tot satul... Nu mi-i drag... Mie Traian îmi place 
așa cum .îi...

Rozalia își pierdu cumpătul și nu se mai putu stă- 
pîni să vorbească molcom cu Dușa. 
și ocări:

— ...Vedem noi cine poruncește în 
te duci după o mină spartă, după un

Nu mai găsi cuvinte și de ciudă simți că se îmbată de 
cap. Inima îi zvîcnea puternic, sîngele îi împurpura 
obrajii. Trebui să se lase pe pat. Lumina i se întuneca 
în priviri și începu să tremure toată. Dușa sări, o des
cheie la gît și-i puse mîna ei rece pe fruntea înfierbîn- 
tată. Rozalia își reveni repede și începu să drăcuie 
din nou.

— Doamne, tună în capu’ tău sec ! După câte văd, 
ți-ai pus în gînd să mă bagi în pămînt pînă în primă
vară, păseamă, îți lipsește o doagă din cap, da’ o să ți-o 
pună la loc tată-to cu pumnii... O să-ți arate el, de-o 
să vezi numai tractoriști înaintea ochilor...

★

Dușa s-a dus la plimbare cu Traian. Din sus de sat s-au 
așezat la umbra unui măr crescut pe dunga șanțului. 
Adia un vînt călduț care aducea un miros plăcut de 
salcie proaspăt zdrobită. Ea și-a lipit obrazul de obra
zul lui Traian. Răsuflarea lui caldă și obrazul aspru o 
făceau să simtă o 
odată. în ochii lui 
putu împotrivi. îșj 
ochii pe jumătate.
tăcură ca și cînd s-ar fi temut să nu tulbure clipa aceea 
în care-și auzeau inimile cum bat. Privirile lor se cău
tau una pe alta, iar ochii se umpleau de fierbințeala 
unor dorințe neîmplinite. Traian vorbi mai întîi: o în
trebă dacă nu vrea să fie a lui pentru totdeauna, dacă 
nu vrea să-i fie nevastă ?...

Dușa simțea cum îi suie sîngele în obraz. îi răspunse 
apropiindu-se mai tare de el și mîngîindu-i obrajii cu 
palma. Traian o cuprinse peste umăr și-o sărută pe ochi 
întocmai ca 
virea ei de

în clipele 
pe Dușa să 
lucrurile care îi plăceau lui Traian. Pînă și țigările care 
îi plăceau cel mai mult, le ținea minte și pe măsură 
treceau zilele simțea că fără Traian lumea n-are nici 
rost, că făr-de ei nu-i

și cînd ar fi dorit să-i soarbă în piept pri- 
fecioară...
aspre ale vieții amintirile plăcute o făceau 

plingă aproape totdeauna. Ținea minte toate

pețit. Părinții Dușei 
aibă loc nunta.

Petri... Nu mă da

începu cu sudalma

casa asta ! Vrei să 
fluieră vînt, după...
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— Nu, nu! Lucrurile nu trebuie să ajungă pînă acolo... 
Mai mult nu era în stare să grăiască de parcă i-ar fi

înghețat limba-n gură. Sări de pe talpa casei și se 
pierdu prin noapte cu pași nesiguri. Dușa îl petrecu 
îndelung cu privirea. „Nu, nimeni nu va putea opri dra
gostea noastră... Niciodată nu mă voi mărita cu Ionu 
Petri..." își zise ea zdrobind o boabă de lacrimă în col
țul ochiului. Apoi intră înăuntru izbind ușa în urma ei 
cu atîta putere încît toată casa se cutremură...

ocoșuț salută revărsarea di
mineții. Rozalia se sculase de la 
miezul nopții ca să deretice prin 
casă. Dușa îmbrăcată în haine de 
mireasă stătea cu fruntea lipită 
de sticla tereștrii. Afară se făcea 
ziuă. Din înălțimi fulguia cu le
gănări domoale. Fulgi mari plu
teau prin aer și tremurau în ra
zele slabe de lumină care se fu
rișau prin fereastră. Dușa stătea 
și privea liniștită; .în adîncul ei 
se vedea că plînge. Gîndurile i se 
învălmășeau în minte, 
scufundau în 
nească acolo 
tară îndurare 
l-a prețuit și 
vreodată. Ce 
viață alături de un bărbat pe care 
nu l-a dorit niciodată? Oare 
tru asta a 
facă perne 
și-a cusut 
țesut țoale 
zece ițe, pentru asta a așteptat 
cu atîta nerăbdare vremea mări
tișului, ca să se ducă după un om 
pe care inima ei nu l-a ales ?... 
încă din duminica aceea din miez 

de vară Dușa i-a jurat lui Traian dragoste pentru tot
deauna, i-a jurat din suflet, fără cuvinte.

Traian...
Chipul scump îi stăruia din nou în minte înseninîndu-i 

ochii și gîndul. Dăunăzi fotografia lui fusese publicată 
în ziarul regional alături de scrisoarea prin 
la întrecere pe toți tractoriști; din regiune, 
de la S.M.T. strîmbau din cap.

— E greu să te iei cu Traian la 
de greu...

Dușa și-l aminti pe Traian cum 
torul în capătuț lanului. Doi cosași 
prin gr.îu. Traian așteaptă sfărîmînd un spic în palmă 
ori zdrobind un bob de grîu între dinți. Cînd ulița e 
gata sare pe tractor și pornește la secerat. în urma lui 
cîmpul 
adunat

Dușa 
reastră 
lucrurile din casă îi părură făcute pe dos și nimic nu era 
la locul lui. Pernele, țoalele, busuiocul și Ulcelele din 
grindă—toate îi păreau fără rost. Se opri o clipă înmărmu
rită: de afară răzbateau zurgălăii cailor de la săniile care 
veneau după mireasă. își aruncă din nou privirea prin 
fereastră. Vreo zece sănii cu caii cei mai focoși din sat, 
împodobiți cu zurgălăi și cu fîșii de hîrtie de toate culo
rile, se rînduiau în curte. Un flăcău cu cușma turtită pe 
ceafă, strînse cu putere cuțitul din cingătoare și chiui 
atît de tare încît se cutremură fereastra. Nănașil Sfâr
șeau urarea cu care cereau mireasa și Dușa trebui să 
iasă afară. Fulgii cei mari de zăpadă li cădeau pe gene, 
pe obraji, pe buze, ca și cînd ar fi dorit să-i stîmpere 
fierbințeala sufletului. Un val de aer rece o îmbrățișă, 
iar Dușa începu să tremure ușor sub sărutul aspru al 
iernii. Suflarea i se îngreuna din cauza încordării stă- 
pînite șl parcă cineva o strângea peste piept gata s-o 
înnăbușe cu zile. O femeie se cruci către celelalte.

— Cum se schimbă toate cele și nimic nu mai rămîne 
din rânduirea veche... Dumnezeule, nici oamenii nu mai 
sînt cei de altă dată... Uite-o că nici nu plînge cînd se 
desparte de casa părintească ! ?...

Dușa era prima fată din sat care nu plîngea Se urcă 
în sania din față și se așeză lîngă mire mergea la cu
nunie cu Traian în gind... Săniile porniră una cîte una 
spre biserică. Rozalia se înțelesese cu 
mai întîi cununia religioasă.

— La altar se leagă oamenii în fața 
trăiască în pace toată viața, îi spuse 
cununia asta nu Se mai poate desface 
Odată cununați cu popa, așa rămîn. La 
noi că mai avem vreme Acum e tare rău drumul să te 
duci pînă-n satu’ vecin...

La început popa șovăi dar cînd Rozalia îi spuse că n-o 
să rămînă nici el cu mina goală, nu zise nimic.

Acum Rozalia ședea în sanie mîndră de isprava ei. 
Petrea — socrul mare, stătea în picioare în mijlocul să
niei. Cu mîna stingă se sprijinea de umărul Rozaliei, iar 
în mîna dreaptă avea o sticlă. Chiuia cu glasul lui ră
gușit, lăngănea sticla și stropea cu horincă pe fiecare 
trecător.

în fața bisericii săniile se opriră. întîi intră mireasa, 
apoi mirele, iar după ei nănașii, socrii, urmați de nea
muri, de sAteni, de fete și flăcăi. în față o maică sfîntă 
așezată între două luminări de ceară care sfîrîiau, bine- 
cuvînta nuntașii. Din cădelniță se înălțau rotocoale de 
fum de tămîie spre sfinții zugrăviți pe tavan. Preotul 
aștepta la altar. Cînd se apropiară mirii, glasul lui ră
sună puternic și grav în liniștea aceea grea. Către sfîr- 
șitui slujbei cuvenite se apropie de mire și-1 întrebă :

— Din dragoste curată și nesilit de nimeni te însori 
cu roaba lui dumnezeu Dușa*?

Din dragoste curată și nesilit de nimeni, murmură 
Ion. Preotul îi dădu cununa s-o sărute apoi i-o îndesă 
pe cap și se întoarse spre Dușa :

— Din dragoste curată și nesilită de nimeni te măriți 
cu robul lui dumnezeu Ion ?

Răspunsul întârzie... Dușa își plecă ochii. Preotul îi 
mai puse odată aceeași întrebare. Dușa își ridică ochii, 
îl privi scurt apoi răspunse răspicat:

— Nu !...
Preotul păli de-a binelea și râmase prosti, cu gura 

căscată. De treizeci de ani de cînd slujea bis.'rica nu 1 
se întîmplase așa ceva și nici nu cu zise să se fi îniîm- 
plat vreodată. Oamenii începură să vorbească între ei, 
flăcăii se ghionteau pe ascuns, iai Rozalia arunca pri
viri speriate în stingă și-n dreapta de parcă ar fi dorit 
să ceară sprijin. Cîteva babe ieșiră făcînd cruci. Ion. 
împreună cu neamurile ;ul, părăsiră biserica și se urcări 
in sânii, iar Dușa cu ai ei rămase pe jos Rozalia plîn
gea de rușine și-neepu să blesteme. Dușa mergea liniș
tită și ochii H surâdeau tn ciuda tuturor : știa că la col
țul uliței, Traian o aștepta de mult...

apoi se 
suflet ca să moc- 

și s-o chinuiască 
Pe Ionu Petri nu 
nici nu l-a iubit 

va ști cere de la

pen- 
să-și 
asta 
și-a

pus atîta trudă 
cu ciur, pentru 
șorțul cu flori și
scumpe în douăspre-

ar fi 
însă 
îm- 

intră 
cu

care chema 
Prietenii lui

triată... Al dracului

de trăit, 
e cînd venise vorba să 
măriite după Ion, Rozalia 
scăpa de fel din ochi, de teamă 
să nu fugă cu Traian. In seara 
logodnei îi și spuse :

— Să nu te puie sfiîntu să fugi 
cu tractorisțu’ că te zdrobesc în 
bătaie... Dacă faci una ca asta, în 
casa rhea n-ai ce căuta... Unde te 
prind pe drum, sar la tine și te 
fac de minune în fața satului, 
de-o să ți se ducă vestea...

Dușa se galbeni ca și cînd 
primit o palmă pe nedrept, 
glasul Rozaliei nu .îngăduia 
potrivire. Pe ușă tocmai
Ion împreună cu tată-său, 
mă-sa, urmat de neamuri și de 
prieteni. Rozalia se potoli din- 
tr-odată ca să nu afle tot satul 
că trăiesc rău în casă. Se așe
zară cu toții în jurul mesei pre
gătite din vreme și se puseră pe 
băut, pe mîncat, pe glume și po
vești. Un prieten de-al lui Ion se 
ridică și închină în cinstea celor 
ce „se vor uni de-a lungul vieții” 
apoi goli paharul. Ion rise tare 
ca să i se vadă „dintele de aur” 
dintr-o parte. In clipa următoare 

ușa se deschise și apăru Traian apleoîndu-se puțin ca să 
nu se lovească de pragul de sus al ușii. Buza lui crăpată, 
dădea impresia că surîde batjocoritor:

— Bună petrecere !
— Bună șă-ți fie inima, făcu Dușa înaintea tuturor. 

Ochii i se aprinseră dintr-o dată, ceva străfulgera în 
privirea lor, iar buzele pline și umede tremurară ușor.

— Haide, șezi... Ți-am lăsat locul cel mai bun, ici 
lingă mine...

— Acolo mi-se și cade, răspunse Traian cu înțeles, în 
timp ce ochii i se aprindeau într-o sclipire șăgalnică.

Ionu Petri îi aruncă o privire piezișe înăuntru se 
lăsă o tăcere așa de mare incit se auzea numai clăm- 
pănitul fălcilor. Prietenul lui Ion care încremenise cu 
paharul gol în mină, strigă ca să întoarcă vorba.

— Să se sărute viitorii miri!
— Dar oameni buni, numai la nuntă se sărută mirele 

cu mireasa...
— Să se sărute și la logodnă... Să se sărute !...
Ionu Petri se ridică și-și măsură logodnica din ochi. 

Dușa avea cozile împletite cunună peste cap, fruntea 
ușor bombată, pielița obrajilor rumenă, buzele răsfrânte 
înafară, trupul subțiratic și plin de ispite de parcă ar 
fi fost vrăjită de ursitoare ca să placă flăcăilor. Ion îi 
aruncă lui Traian o privire batjocoritoare așteptînd să 
se ridice Dușa, dar ea nu se clintea de parcă o putere 
neîndurătoare o ținea țintuită de scaun. Ion se plecă și-o 
sărută pe obraji.

Alt sărut cu de-a sila—
Buzele Dușei se schimonosiră .într-un zîmbet strîmb. 

Gropițele din obraz i se adînciră. Se scutură încet, ca 
și cum sărutul lui ar fi fost un drob de ghiață căzut pe 
o plită încinsă. Rozalia crezu că Dușa se scutură de plă
cere și-o privi printr-o perdea tulbure de 
îi umezeau ochii și trezeau amintiri de pe 
se măritase și ea. Avea în toată ființa ei, 
căldura și mîndria unei mame vrednice.

Traian parcă sta pe spini Acum îl durea 
dul că Dușa s-ar putea mărita cu Ion. în 
strălucire tăioasă șl plină de împotrivire, 
nită se răzvrătea în el și avea un chef sălbatic să se 
ridice de la masă și să-1 pălmuiască două ceasuri la rînd, 
apoi să-1 scuipe în obraz, dar parcă privirea Dușei îl 
oprea. Simțea că pentru el și pentru Ion, căsuța aceea 
bătrînească cu ulcele la grindă și cu miros de busuioc 
și calapăr, nu-i destul de largă. Privirile mesenilor care 
se uniră întrebătoare, îi lăsau o strîngere de inimă. își 
luă șapca șl ieși fără să țină seama de rugămințile 

celorlalți. După obiceiul 
din sat, Dușa .îl petrecu în 

prag. Rozalia își căută de 
lucru și ieșj pe nevăzute în 
tindă. Se temea să n-o facă 
de rușine fata și să fugă 
tocmai acum cu Traian. 
Dușa băgă de seamă și de 
ciudă era cit pe-aici să iz
bucnească în plîns. închise 
bine ușa, și după ce privi 
împrejur, spuse cu glas 
abia auzit:

— Mă silesc părinții să 
mă mărit cu Ionu Petri... 
Și știu că vor hotărî nunta 
cit de iute. Trebuie să fii 
și tu la nuntă.. Trebuie...

Traian se clătină ca și 
cînd cineva l-ar fi pălit în 
moalele capului. Simțea că 
se varsă toată căldura 
din <

se oprește cu trac- 
deschid uliță largă

rămîne pustiu iar pămîntul își cîntărește rodul 
în snopi...
simțea că o doare capul. Se întoarse de la fe- 
galbenă de osteneala gîndurilor. Și deodată toate

Rozalia dorea să-și mărite fata după Ionu Petri. Se 
lăudase pe la vecine și zvonul nunții lor se lățise prin 
sat, iar femeile rele de gură sporovăiau pe la colțuri de 
parcă aveau mîncărici pe limbă. Dușa încerca să-și în
chipuie ce zice Traian despre vorbele care umblă prin 
sat. Poate că ridică din umeri și spune în zicale așa cum 
are el obiceiul atunci cînd e necăjit și nu vrea să se 
arate:

— Apoi... gura satului numai pămîntul o poate astupa... 
Dușa se temea ca Traian să nu se întîlnească cu Ion și. 
să se ia la bătaie ea proștii în tîrg. Ion era în stare să 
se ia la harță cu omul pentru fiece. Sătenii spuneau des
pre el că „o să-1 domolească nevasta după ce se va în
sura..." Pe cînd despre Traian nimeni nu vorbea în bat
jocură. Cînd venea vorba despre el, sătenii grăiau cu 
mirare și cu glas bun:

— ...Unde pune tractoristu’ nost’ mina, nu rămîne lu
cru nefăcut... Dacă-ți ară Traian, poți dormi liniștit: 
toamna scoți cinci mii de kile la hectar...

Și rareori cînd Traian își punea un dor la inimă și 
nu-1 putea împlini. Atunci ochii lui mari și îndărătnici 
căpătau întrinșii 
tunecat de parcă 
el să facă. Dacă 
spună că e „om
întorcea vorba rîzînd:

— Numai dracu-i rău că n-are sac să mă ducă...
Nici o zi din viața lui Traian nu trecea în zadar. 

Uneori era necăjit și m'nios, frămîntat de un neastîm- 
păr ciudat. Atunci, peste frunte, curmeziș, 1 se încru
stau trei cute mici care se uneau între ochi la rădăcina 
nasului. Alteori era senin și vesel ca un copil. într-o 
duminică din miezul verij cînd ceterașul era bolnav,

ceva înfricoșător, privirea îi lucea ân- 
toată lumea ar fi stat în ceea ce dorea 
se întîmpla să-l laude cineva și să-i 
bun" Traian nu-ț băga în seamă și-i
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Cei care au vizitat ptnă 
acum Expoziția anuali de 
stat a artelor plastice, 

care ț-a deschis nu de 
mult tn sillle Muzeului 

de arts al R.P.R., au a- 
vut prilejul să ae con

vingă de progresele do- 
blndlte de artiștii noștri 

pe linia oglindirii ctt 
mal emoționante a vieții, 

tn direcția lărgirii sferei 
de aspecte ale realității 

din care s-au inspirat — 
viața noastră nouă, oame
nii harnici — constructori 
al unei vieți fericite.

lacrimi care 
vremea cînd 
mulțumirea,

cumplit gîn- 
ochi avea o 
Mînia stăpî-

preotul să facă

lui dumnezeu să 
Rozalia. Și-apoi 
în vecii vecilor, 
sfat ne-om duce



Cetățeni mici dar hărnici
De după gardul cel nou din marginea 

șoselei ce șerpuiește pînă departe, pe dea
lul cel mare ce duce la Drănic, cîțiva șco
lari discută aprins cu profesorul lor. Dacă 
nu ai fi atras de zgomotele jocului de co
pii, ai trece fără să-ți arunci privirea 
către această frumoasă clădire în care 
zeci de copii ai țăranilor muncitori din 
Padea vin să primească lumină, să dezlege 
slovele, să învețe carte.

Aci pe Valea Jiului, la o depărtare de 
zeci de kilometri de Craiova, se duce o 
activitate vie pe tărîmui științei, dar o ac
tivitate cu totul deosebită. Școlarii cu aju
torul profesorului lor C. Costăchescu în
vață să deslege tainele naturii și să aplice 
în viață — după posibilitățile lor — bo
gata experiență miciurinistă.

Miciuriniștii din Padea au început acti
vitatea lor numai pe cele două ronduri din 
fața școlii. Și rezultatele au fost din cele 
mai bune. Pe cei cîțiva zeci de metri pă- 
trați s-a făcut pentru prima dată altoirea 
cîtorva puieți de pomi fructiferi și culti
varea numeroaselor plante care nu creș
teau în această regiune.

Nevoia de a avea o grădiniță care să 
corespundă cerințelor mereu mai preten
țioase ale copiilor, se făcea simțită din zi 
în zi. Cu sprijinul profesorului lor, micii 
miciuriniști au căpătat o suprafață de te
ren de vreo 2.Ș00 metri pătrați.

Acest loc trebpia’Să devină lotul lor ex
perimental, Și zi de zi, munca însuflețită a 
tinerilor pionieri se transforma în reali
zări. Azi un par bătut, mîine un fir de sîr- 
mă întins și locul părăginit de altă dată 
a devenit o adevărată grădină, sau cum îi 
spun unii, un frumos cîmp de experiență.

★
Seara își lasă valul ei ca de smoală 

peste sat, cuprinzînd încet, încet depărtă
rile. La Școala elementară din Padea, pio
nierii se pregăteau. Aveau adunare 
de unitate în care cu toții trebuiau să ia 
o hotărîre pentru începerea activității pe 
cîmpul de experiență. Tovarășul profesor 
Costăchescu le explică pionierilor noul 
asoiament ce va fi introdus, precum și 
lucrările de bază care vor constitui tema 
experiențelor lor.

Lui Florea Tiță, pionier fruntaș, i s-a 
încredințat cui tura porumbului; lui Ma
rin Cîrstea cultura griului ramificat, iar 
lui Elena Radu cultura legumelor. Și așa 
rînd pe rînd, fiecărui pionier i s-a încre
dințat cîte o lucrare.

Cum să înceapă munca, se întrebau co
piii? Așa la întîmplare? Nu se poate ! Era 
vorba doar de o experiență, care trebuie 
să-și arate roadele la sfîrșitul anului. Era 
necesar deci să aplice regulije agrotehnice 
cele mai înaintate în lucrarea pămîntu- 
lui, să execute h'bricările vegetative în 
vederea obținerii de noi soiuri.

Florea Tiță și Elena Radu au fost cei

Țesături peste pian
Primii metri de țesături din noul an 

începuseră să se înfășoare pe sul. Răz
boaiele lucrau de mai bine de trei ore. 
In aceste ore, muncitorii de la fabrica 
Textila „11 Iunie" din Pitești, din cauza 
deselor întreruperi ale curentului electric 
nu puteau folosi din plin toate răz
boaiele de țesut.

în brigada de tineret condusă de ute- 
mista Puică Mița, tinerii nu și mai gă
seau locul. Ardeau de nerăbdare. Cu 
toții doreau să-și îndeplinească și depă
șească sarcinile de plan și. să cîștiga între
cerea încă din prima zi a noului an. Res
ponsabila brigăzii s-a interesat de realiza
rea planului brigăzii în primele trei ore. 
Numai 96 la sută din plan fusese îndepli
nit. în scurt timp acest lucru a fost cu
noscut de toți tinerii din brigadă. Prin 
grija colectivului de conducere lipsa de 
curent a fost înlăturată.

încheierea concursului pentru monumentul 
lui Mihail Eminescu

In urna concursului organizat de Minis_ 
terul Culturii și Sfatul Popular al Capita
lei pentru monumentul poetului Mihail 
Eminescu, premiul I s-a acordat sculpto
rului Constantin Baraschi, artist al po
porului din R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat.

S-au mai acordat două premii II .în va
loare de 20.060 lei fiecare, sculptorilor 
loan Irimsscu, maestru emerit al artei, 
laureat al Premiului de Stat, și Ovidiu

PRIN CAPITALA FRANȚEI
Cînd avionul și-a luat zborul de pe 

aeroportul Băneasa, era o dimineață ce
nușie de. iama, Ou cerul acoperit de nori 
plumburii și cu ușoare pale de vî-nt care 
măturau în răstimpuri pista de decelare. 
Ceața se răsfirare incă din zori, în așa 
fel că la ora stabilită avionul se înălță 
fără dificultate. înainta acum prin văz
duh, spre ținta călătoriei noastre ; Paris. 
Eram șase sportivi, trei boxeori și trei 
luptători, care fuseserăm invitați în capi
tala Franței de către muncitorii sportivi 
francezi pentru a participa la serbările 
organizate cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a Federației Muncitorești de 
Gimnastică și Sport (F.S.G.T.).

Lăsasem de mult în urmă Budapesta și 
Praga, străbătută de apele învolburate 
ale Vltavei. Dedesubt, asemenea unor ju
cării minuscule, defilau cu viteză câmpii, 
lacuri și drumuri șerpuitoare. Privind pa
norama întinderilor care se desfășurau 
înaintea noastră eram totuși cu gindul la 
întrecerile la care urma să luăm parte. 
Aproape nici n-am simțit cînd s-au scurs 
opt ore de zbor. La orizont începuseră să 
se profileze clădirile Amsterdamului 
ultima escală înaintea sfîrșitului călăto
riei. Am aterizat aci și, după două c e 
de așteptare, ni s-a comunicat că aero-
portul Le Bourget din Paris nu poate 
primi avionul nostru din pricina ceții 
care făcea imposibilă aterizarea. Vom răr 
mine deci 24 de ore în acest mare oraș 
olandez, cunoscut de veacuri ca un pu
ternic centru comercial. Desigur, pentru 
un călător „în tranzit" nu poate exista 
ocupație mai bună decît vizitarea orașu
lui. Ne-am conformat așa dar și noi a- 
cestei tradiții.

Orașul Amsterdam se pregătea de săr
bătorile Anului Nou. Era o vreme nefiresc 
de călduroasă și oamenii nu îmbrăcaseră 
încă paltoanele. Amsterdamul este un 
oraș curat, cu străzi lungi și aglomerate 
și cu clădiri vechi și impunătoare. Pretu
tindeni, mai ales pe arterele centrale ale 
orașului, domnește larma. Mașinile gonesc 
cu mare viteză, sute și sute de biciclete 
(neînchipuit de multe biciclete sînt în O- 
landa I) aleargă Încoace șl încolo, iar re- 

dintîi care au început lucrările. Florea Tiță 
auzise de la profesorul lui și a citit și în 
ziare că cel mai bine este să însămînțezi 
porumbul în cuiburi așezate în pătrat și 
să faci polenizarea suplimentară artificia
lă. N-a Stat mult Ia îndoială, a mai cerut 
unele lămuriri profesorului și s-a apucat 
și el să-și facă cultura după această me
todă.

Munca lui Florea Tiță a început să-și 
arate roadele. Cele două culturi compara
tive arătau roadele acestei noi metode, iar 
peste trei luni a recoltat de pe lotul în
sămânțat cu porumb, în cuiburi așezate 
în pătrat ?i polenizat artificial, peste 
3.500 kg. porumb la hectar (raportat la 
suprafața lui mică).

Mulți țărani muncitori din sat au aflat 
despre această metodă și au venit să cea
ră Sfaturi profesorului Costăchescu, pen
tru a o folosi și ei. Cît de mîndru s-a sim
țit „tînărul agronom‘‘ Florea Tiță cînd 
într-o zi, alături de profesorul lui, expli
ca țăranilor din întovărășirea agricolă din 
comună, această metodă. Toamna bucuria 
lui a fost și mai mare ; întovărășiții din 
comună au obținut aproape 3.500 kg. po
rumb la hectar și aceasta în cultură 
mare.

Marin Cîrstea a muncit și el poate mai 
bine ca mulți alți pionieri și cultura lui 
de grîu ramificat — introdus pentru prima 
dată —- a dat roade. Grîul a crescut mare 
și a făcut spicul și boabele mari.

S-a încercat și plantarea cartofului de 
vară’ și cu toate că ta Padea stat con
diții aspre de climă ea a reușit cu succes. 
Pionierii Marin Nicola, Cornel Ciocîrlă și 
Dumitru Cloanță au depus mult suflet 
pentru reușita experienței. Nu mică le-a 
fost bucuria cînd la terminarea experien
ței, în fișa de concluzii generale au putut 
scrie: în raionul nostru, plantarea carto
fului de vară poate reuși.

Experiența cu legumele, de asemenea a 
reușit. Comparativ ei au executat expe
riențe cu mazăre „Victoria", linte și năut 
pe parcele îngrășate și lucrate după cele 
mai avansate reguli agrotehnice și pe par
cele neîngrășate. La mazăre ei au obținut 
pe parcela îngrășată 2.500 kg. la hectar și 
recolte sporite la celelalte plante legumi
cole. La cultura de floarea-soarelui „Jda- 
nov“, pe care ei au polenizat-o suplimen
tar, au obținut un spor de aproximativ 
sută la sută.

Experiențele micilor miciuriniști au fost 
cunoscute peste tot. La expoziția pe care 
ei au deschis-o în sat mulți vizitatori au 
admirat munca lor. Numeroase mostre din 
recoltele obținute de pionieri au fost ex
puse și la expoziția raională.

Acestea sînt primele rezultate cu care 
se mîndresc micii dar parnicii cetățeni 
din Padea.

Corespondent
LULU SOLOMON

— înlăturând timpii morți, lucrînd cît se 
poate de atenți și intensificînd întrecerea 
individuală în cadrul brigăzii noastre pu
tem cîștiga întrecerea pe brigăzi — spuse 
responsabila brigadierelor.

Războaiele au început să lucreze normal. 
Fiecare muncea cu multă însuflețire și 
pricepere.

Hotărîrea de a cîștiga întrecerea încă 
de la începutul noului an de muncă este 
tradusă în fapte.

După orele de lucru brigada utemistei 
Puică Mița a cîștigat întrecerea între bri
găzi. Planul a fost îndeplinit în proporție 
de 103,2 la sută

La cîștigarea întrecerii o contribuție de 
seamă au adus-o utemistele Bucșan Elena 
care a dat peste plan 8 metri țesături. Ser
bam Rada care a dat peste plan 7 metri și 
Puica Rada care și-a depășit planul în 
acea zi cu 5 metri de țesături.

Maitec și două premii III în valoare de 
15.000 lei fiecare, sculptorilor Mihai Ono- 
frei, laureat al Premiului de Stat, și Geor- 
geta Nestor și Mihai Nestor.

Patru mențiuni în valoare de 5.000 lei 
fiecare, s-au acordat sculptorilor Zoe 
Băicoianu, laureată a Premiului de Stat, 
Dorio Lazăr, laureat al Premiului de Stat, 
Olga Porumbaru și Oscar Han.

(Agerpres)

— Note de drum —

clamele luminoase obosesc și obsedează. 
Am văzut în acest oraș cu veche tradiție 
comercială multe și izbitoare contraste. 
Am văzut vitrinele magazinelor de lux, 
împodobite cu lucruri scumpe, dar am vă
zut și străzile locuite de sărăcime, acolo 
unde oamenii își construiesc colibe din 
tablele firmelor vechi aruncate de stă- 
pînii magazinelor. Deopotrivă, am rămas 
impresionați de numărul foarte mare de 
cerșetori pe care i-am văzut plimbîndu-și 
flașnetele pe străzile cele mai frecventate 
ale orașului.

Si iată-ne din nou la drum ! De astă 
dată pentru mai puțin de două ore. înse
rarea se lăsase de mult cînd ne-au apă
rut luminile Parisului. Eram ded deasu
pra unuia din cele mai vestite orașe ale 
lumii, în Parisul despre care citisem și 
auzisem atâtea lucruri

★
Serbările organizate cu prilejul celei de 

a XX-a aniversări a Federației Muncito
rești de Gimnastică și Sport s-au bucurat 
de participarea unui mare număr de spor- 

din U.R.S.S., Elveția, R. P. Polonă,
R.P.R., R. Cehoslovacă, Belgia, R. P. 
Bulgaria, R. D Germană, Algeria, R. P. 
Ungară, Finlanda, Anglia, Italia și alte 
țări.

O puternică impresie a lăsat concursul 
demonstrativ de gimnastică desfășurat în 
sala „Combertin" și la care au luat parte 
campionii mondiali Galina Rudko și Va
lentin Muratov (U.R.S.S.), campionii o- 
limpici Maria Gorohovskaia și Viktor 
Ciukarin (U.R.S.S.), fosta campioană o- 
limpică H. Rokoczi (R. P. Polonă), 
precum și alți gimnaști de frunte. înainte 
de începerea demonstrației, în salg și-a 
făcut apariția ambasadorul U.R.S.S. Pu
blicul spectator s-a ridicat în picioare, 
ovaționtadu-l și scandînd minute în șir 
U-R-S-S ! U-R-S-S !

Cu foarte mult interes au fost urmărite 
și întrecerile de box. S-au desfășurat două 
reuniuni: una în orășelul muncitoresc St. 
Etienne și alta la Paris. Meciurile desfă

tivi

★
„Tot ce-1 mal bun 

pentru micuții noștri. 
Pentru ca ei să 
crească sănătoși, pu
ternici, nimic nu-1 
prea mult“.

Anul trecut a In
trat în funcțiune la 
Rîurenl, regiunea Pi
tești, noua fabrică de 
sucuri naturale din 
fructe. Instalațiile 
moderne, sosite din 
Uniunea Sovietică 
fac posibilă fabrica
rea de cantități mari 
d« suc natural, un 
aliment ideal pentru 
copii în tot timpul 
anului. In clișeu: in- 

i etalați ile de pecțină 
J ale fabricii.

Pentru continua sporire a producției bunurilor 
de larg consum

Intr-o convorbire avută cu un redactor 
al Agenției Romine de presă „AGER
PRES” privind sarcinile întreprinderilor 
din industria ușoară în noul an de muncă, 
ultimul an al cincinalului, tov. Alexandru 
Sencovici, ministrul Industriei Ușoare, a 
spus printre altele: In perioada care a tre_ 
cut de la Plenara lărgită a Comitetului 
Central al P.M.R. din august 1953, între
prinderile industriei ușoare au obținut o 
serie de succese însemnate în sporirea pro
ducției bunurilor de larg consum, a îmbu
nătățirii calității produselor și a reducerii 
prețului de cost.

Noul an de muncă care coincide cu apa
riția Iiotărîrii partidului și guvernului 
privind desființarea sistemului de aprovi
zionare pe bază de cartele și rații Și tre
cerea la comerțul desfășurat pune în fața 
celor care muncesc în întreprinderile in
dustriei ușoare sarcini mult sporite, ele 
cerînd valorificarea rezervelor interne ale 
întreprinderilor, îmbunătățirea muncii or
ganizatorice în întreprinderi, în cadrul di
recțiilor generale industriale și a organe
lor de control din minister.

Pentru a pune la dispoziția oamenilor 
muncii cantități tot mai mari de mărfuri 
industriale de calitate superioară și la 
prețuri mai scăzute, este necesar să se 
creeze o abundență de bunuri de consum 
pe baza creșterii neîncetate a producției 
tuturor ramurilor, a ridicării productivi
tății muncii și îmbunătățirii calității pro
duselor.

In cursul anului 1955, nivelul produc
ției globale a industriei ușoare va crește, 
față de realizările anului 1954, cu peste 10 
la sută. Producția principalelor produse va 
crește față de realizările anului trecut la 
țesăturile de bumbac cu 18 Ia sută, la cele 
de mătase cu 30 la sută, la tricotaje cu 10 
la sută, la încălțăminte de piele cu 32 la 
sută, la încălțăminte de cauciuc cu 28 la 
sută, la sticlărie cu 7 la sută, la porțela
nuri cu 27 la sută, la diverse articole cas
nice cu 11 la sută etc. De asemenea, pro
ducția articolelor pentru copii va cunoaște 
în acest an o mare dezvoltare. Tricotajele 
de bumbac pentru coipij vor spori cu 28 
la sută, confecțiile de lînă și bumbac cu 
23 la sută, bocancii cu talpă de bovine 
cu 30 la sută, jucăriile mecanice cu 48 
la sută, față de producția anului 1954. 
Dintre articolele mult solicitate se vor 
produce : cu 43 la sută mai mult zefir, 
cu 26 la sută mai mult poplin, cu 77 la 
sută mai mult material pentru balonseid, 
cu 21 la sută mai multe țesături de mă
tase imprimată, cu sută la sută mai mul
te paltoane bărbătești, cu 71 la sută mai 
multe termose etc.

Este de menționat creșterea simțitoare 
a conținutului de lînă în amestecul sto
felor ceea ce va duce la îmbunătățirea 
serioasă a aspectului și a duratei de pur
tare a acestora.

O mare răspundere revine fiecărui om 
care muncește în industria ușoară acum 
cînd s-a trecut la comerțul desfășurat. O 
grijă deosebită trebuie acordată îmbunătă

șurate au prilejuit boxerilor noștri unele 
rezultate remarcabile. Astfel, Dănilă Done 
a cîștigat la puncte în fața francezului 
Milone și a terminat la egalitate cu po
lonezul Boczarski; eu am cîștigat în fața 
fostului campion polonez Sodowski și a 
francezului Viola ; iar tînărul nostru re
prezentant, Manon Florescu, a terminat 
la egalitate cu francezul Amar și a pier
dut cu puțin la polonezul Walaszek. De 
asemenea, luptătorii noștri au obținut 
frumoase performanțe. Astfel, M. Sulț a 
dispus de belgianul Rachet, de francezul 
Jaiakie și de finlandezul Nordlund, Gh. 
Suteu l-a învins pe belgianul Dociley și 
pe francezul Tarant și a pierdut la punc
te în fața finlandezului Pestonen, iar N. 
Preșa a fost întrecut la puncte de france
zul Choritan. De mult succes s-au bucu
rat și întrecerile de tenis de masă, volei, 
baschet, handbal și fotbal.

în timpul vizitei noastre la Paris și St. 
Etienne am fost înconjurați cu toată dra
gostea și prietenia tinerilor muncitori 
sportivi francezi. Neuitate vor rămîne 
pentru noi prieteniile pe care le-am legat 
acolo, recepțiile oferite de Asociația 
Franța—R.P.R. și de ziarul „Le Popu
late" din St. Etienne. îmi voi aminti ori
când cu plăcere despre discuția pe care 
am purtat-o cu cunoscutul sportiv Jacques 
Dumesnil, fost campion profesionist al 
Franței, care mi-a spus : „Admir coeziu
nea voastră, unitatea poporului vostru în 
lupta pentru construirea unei vieți noi. 
Nu sînt comunist, dar admir din toată ini
ma mersul vostru înainte spre o țintă 
pe care o cunoașteți eu precizie".

■dr
Impresiile noastre asupra Parisului nu 

sînt însă numai de ordin sportiv.
Chiar din clipa cînd am pus piciorul 

pe pămîntui Franței ne-am dat seama că 
aici se petrece un eveniment deosebit, 
hotărîtor pentru soarta Frainței. Intr-a
devăr, Franța avea să-și spună cuvîntul 
cu privire la reînarmarea Germaniei occi
dentale. începuseră dezbaterile Adunării 
Naționale franceze și lupta împotriva ra
tificării odioaselor acorduri de la Paris 
era subiectul „la ordinea zilei". In dru
mul de la aeroportul Le Bourget și pînă

țirii calității mărfurilor șj lărgirii sorti
mentelor potrivit cu cerințele consumato
rilor. Planul de calitate pe anuj 1955 pre
vede îmbunătățirea calității țesăturilor de 
lînă și a tricotajelor.

în cadrul ministerului nostru au fost 
organizate noi centre de creaiție a mode
lelor în scopul îmbogățirii sortimentelor 
și creării de articole conform cerințelor 
specifice diferitelor regiuni ale țării noas
tre. Creația de modele noi și variate tre
buie să fie în același timip o preocupare 
a fiecărui lucrător, tehnician, inginer din 
întreprindere și să fie stimulată în ca
drul unităților noastre de producție.

In anul 1955 vor fi puse la dispoziția 
consumatorilor sute de desene și articole 
no.i din bumbac, lină și mătase. Comerțul 
socialist va primi spre desfacere însem
nate cantități de produse, în 1130 de de
sene noi pentru țesături imprimate de 
bumbac și mătase, de bumbac vopsite în 
fir, 100 articole noi de țesături din lînă 
din care 20 specifice diferitelor regiuni ale 
țării și 20 pentru copii, 80 de articole noi 
de țesături din mătase, 85 de modele noi 
din tricotaje din lînă Și mătase dintre care 
20 pentru copii și 15 pentru mediu rural, 
170 de modele noi de confecții din țesături 
de bumbac și lînă dintre care 70 pentru 
copii și 40 pentru mediul rural, 50 de mo
dele de încălțăminte din piele și înlocui
tor de, piele, 10 modele noi de cojoace și 
pieptare din blană, cu specific regio
nal etc.

De asemenea s-a prevăzut ca în acest 
an să se producă ciorapi bărbătești din 
bumbac întăriți cu fire poliiamidice (ka
pron), năbuc colorat din piei de bovine 
și cabaline, încălțăminte de iarnă din 
cauciuc colorat și altele.

Sarcinile puse de planul pe 1955, ulti
mul an al cincinalului, în fata muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor din in
dustria ușoară sânt mari, dar există toate 
posibilitățile ca ele să fie îndeplinite și 
depășite. Volumul investițiilor din indus
tria ușoară va crește cu 21 la sută din 
care volumul construcțiilor și al monta
jelor cu 28 la sută. în diferite ramuri vor 
intra în funcțiune anul acesta noi unități 
ca filatura de vigonie și secția de finisaj 
de la fabrica „Teba" din Arad, vopsito- 
riile de la fabricile „Dorobanțul" din 
Ploești și „Bela Brainer" din București, 
fabrica de faianță de la Sighișoara, fabri
ca de bricege și foarfece din București 
etc. La aceasta trebuie să se adauge mun
ca organizatorică în toate întreprinderile 
Ministerului Industriei Ușoare de către 
conducerile întreprinderilor care sînt o- 
bligate să ia multilaterale măsuri tehni- 
co-organizatorice corespunzătoare sarci
nilor de plan primite. îmbunătățirea ac
tivității tehnice în toate întreprinderile 
industriei ușoare se poate rezolva prin- 
tr-o urmărire continuă a producției uti
lajelor care trebuie să depășească indicii 
de utilizare planificați. Conducerea între
prinderilor trebuie să cunoască zilnic 
realizările indicilor pentru a putea inter
veni și elimina la timp deficiențele care 

la hotel, pe străzi mici sau pe mari bule
varde, am văzut sute și sute de afișe care 
chemau la luptă împotriva reînanmării 
utilitariștilor revanșarzi germani. îmi a- 
mintesc mai cu seamă de un afiș repre
zentând o uriașă cască militară prusacă 
peste care era scris cuvîntul „NU". Afi
șul acesta aveam să-1 reîntîlnim mai apoi 
și în orașul St Etienne.

La Paris, în ultimele zile ale lui de
cembrie, toată lumea discuta despre pro
blema reîinarmării Germaniei occidentale. 
De la personalul hotelului și chelnerii de 
la restaurant și pînă la șoferii taxi-uri- 
lor, fiecare cetățean își mărturisea indig
narea față de manevrele josnice ale pre
mierului Mendes-France. Este greu de 
închipuit amploarea curentului potrivnic 
înarmării Germaniei occidentale, în acele 
zile cînd, de fapt, se hotărau însăși des
tinele Franței. Am discutat cu oameni de 
vârste diferite și de convingeri politice 
deosebite. La fiecare am aflat același răs
puns : militariștii germani nu trebuie să 
primească din nou armele aducătoare de 
moarte, nu trebuie permisă reînvierea o- 
diosului wehrmacht care a lăsat urme a- 
dînci pe pămîntui Franței cotropit în 
două rânduri în ultima jumătate de secol. 
Adunarea Națională franceză, asupra că
reia S.U.A. și Anglia, ca și primul mi
nistru Mendes-France, au făcut presiuni 
nemaipomenite în istoria parlamentară, 
avea însă să cedeze pînă în cele din urmă 
și să voteze pentru ratificare, dar după 
cum este cunoscut cu o majoritate de
bilă. Dacă ar fi să compar acest rezultat 
cu un meci de box, aș putea spune că 
domnul Mendes-France, a cucerit o vic
torie fără strălucire, după ce a fost la un 
pas de Knok-out, fiind salvat de gong în 
ultima repriză !

Nu poate fi decît cu greu descrisă in
dignarea opiniei publice franceze în fața 
presiunilor grosolane exercitate de S.U.A. 
și Anglia pentru ratificarea acordurilor 
de la Paris Tineri și vârstnici, muncitori 
de la „Renault" și profesori de l.a Sor- 
bona, studenți și funcționari, oameni care 
veniseră special în Capitală din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării și-au mani
festat indignarea față de hotărîrea unei 
jalnice majorități din Adunarea Naționa
lă franceză la 30 decembrie, care în nici 
wn caz nu remrerintă hotărî rea Franței. 

s-ar ivi în producție. Conducerile între
prinderilor trebuie să elaboreze măsuri 
tehnico-organizatorice care să asigure 
creșterea turației la războaiele de țesut, 
a fuselor de tors, a mașinilor de tricotat, 
a mașinilor din industria sticlei, pielăriei 
și articolelor casnice și să stimuleze posi
bilitățile de mărire a capacității de pro
ducție și de ridicare a randamentului uti
lajelor și mașinilor producătoare de semi
fabricate și produse finite.

Inițiativa creatoare a maselor trebuie 
stimulată, pentru ca oamenii muncii să 
facă tot mai multe propuneri de inovații 
care să ducă la îmbunătățirea calității 
produselor și la realizarea de însemnate 
economii. în anul 1954 în întreprinderile 
industriei ușoare au fost. făcute mai mult 
de 9.700 de inovații, .pentru care s-au a- 
cordat recompense în valoare de peste 
2.000.000 lei. Un factor important care 
contribuie la realizarea sarcinilor de pro
ducție îi constituie organizarea rațională 
a proceselor tehnologice existente și in
troducerea altora noi, precum și mecani
zarea și automatizarea proceselor de pro
ducție. Pentru aceasta, în anul în curs 
s-au prevăzut fonduri de 3 ori mai mari 
decât anul trecut. în felul acesta se va 
micșora efortul fizic al muncitorilor și va 
crește productivitatea muncii.

De asemenea, cei ce muncesc în între
prinderile industriei ușoare trebuie să 
ducă o luptă neobosită pentru realizarea 
unui regim sever de economii, prin redu
cerea sistematică a consumurilor de ma
terii prime și a materialelor, pentru reali
zarea sarcinii reducerii prețului de cost, 
astfel îneît calitatea produselor să nu 
sufere.

Materia primă necesară pentru realiza
rea cu succes a sarcinilor de plan pe a- 
cest an este asigurată. Interpriinderile nu 
trebuie să lase ca aprovizionarea să se 
facă „de la sine", ci trebuie să se preo
cupe de încheierea contractelor economi
ce în termenul legal și să urmărească fe
lul cum acestea sînt respectate de furni
zori, atît în ceea ce privește termenul dl* 
livrare, cît și calitatea și sortimentul ma
terialelor.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trai 
a celor ce muncesc în întreprinderile Mi
nisterului Industriei Ușoare, în afară de 
fondurile puse la dispoziție pentru asi
gurarea protecției muncii și ocrotirea' să
nătății, anul acesta vor fi date în folosință 
sute de m.p. de locuințe construite din 
fondurile statului, precum și 224 locuințe 
individuale, creșe de copii cu aproape 700 
de locuri și altele.

îndeplinire? și depășirea sarcinilor ce 
ne revin pe anul 1955, vor contribui la tra
ducerea în viață a hotărârilor Plenarei 
lărgite a Comitetului Central al P.M.R. 
din august 1953 și a Hotărârii partidului 
și guvernului privind desființarea'sistemu
lui de aprovizionare pe bază ds cartele șt 
rații, hotărîri menite să ducă la ridicarea 
continuă a nivelului de trai, material și 
cultural al oamenilor muncii din patria 
noastră. (Agerpres)’

Poliția a intervenit de nenumărate ori, 
bruscând, lovind și arestând pe cetățenii 
care cereau respingerea odioaselor acor
duri.

După cât se cunoaște, votul din 30 de
cembrie nu este hotărîtor. El mai trebuie 
confirmat și de Consiliul Republicii. Iar 
pînă atunci sînt convins că masele popu
lare, poporul francez, care a avut atâta 
de suferit din pricina militarismului ger
man, mai poate încă răsturna planurile 
de reînviere a wehrmachtului nazist, pla
nuri preconizate de politica „de pe pozi
ții de forță" a S.U.A.

Importanța momentului politic din a- 
cele zile nu i-a împiedicat pe francezii 
de ~rînd ca pe lângă împotrivirea fermă 
față de planurile de reînviere a militaris
mului german să condamne cu tărie și 
politica economică a guvernului, de să
răcire și ruinare a maselor largi popu
lare.

De ia început ne-a izbit la Paris numă
rul infim de cumpărători în magazine. 
Scumpetea extraordinară a unora dintre 
obiectele de strictă utilitate împiedică 
masele largi de oameni ai muncii francezi 
să-și poată procura cele trebuincioase 
existenței. îmbrăcămintea, încălțămintea, 
ca și alimentele, sînt extrem de scumpe.

Ca de la cer la pămînt se deosebește 
viața din cartierele sărăcăcioase ale Pa
risului de viața plină de fast și agitație, 
care își are sălaș pe marile bulevarde și 
în cartierele aristocratice. Cînd coboară 
înserarea — pe Champs Elisee, pe bule
vardul St. Germain, pe avenue d’Auster
litz și pe alte străzi frecventate de „lumea 
bună", se pot vedea zeci de mașini de ul
timul tip ducând la localurile de petrece
re pe exploatatorii poporului francez. Un 
astfel de loc de petrecere este și faimo
sul local de noapte „Moulin Rouge" unde 
numai într-o seară o pereche din „high
life" poate cheltui unul sau două salarii 
lunare de muncitor !

Cele mai multe din cinematografele din 
Paris promovează filme care ridică în 
slăvi „modul de viață- american". Afișe 
multicolore și „tari" anunță sosirea fil
melor care preamăresc isprăvile gangste
rilor și ale cowboylor plini de „inițiati
vă", filme menite să insufle tineretului 
isteria războinică. Un asemenea exemplu 
este șl filmul american, „Băiatul supărat
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gropile?
cu toții frumu-

Becurile sau
Cred că ați admirat

sețea unui oraș după ce se lasă întu
nericul și se aprind luminile electrice. 
Sute de luminițe răsărind din toate 
părțile creează o atmosferă vie, tine-

8 8 8 8 8 
8 8 __________________ __

rească și te simț; bine. Un oraș însă 
| în care vezi doar ici-colo cîte o lumină 

' | îneît fără să vrei îți strângi haina mai
tare pe tine. Mergi pe o stradă : dai 
într-o băltoacă, calci pe unde-i no
roiul mai mare, te lovești de trecători, 
și aprinzi chibritul să vezi numărul 
case; pe care o cauți. Această situație 
a devenit frecventă pe strada Libertă- 

_ ții ca ți pe multe alte străzi din ora- 
8 șui Buzău.

;8 ți se pare atît de apăsător, de rece,

★
...Un om înainta cu. greu prin noapte. 

Intră într-o băltoacă și spuse cîteva

_ miți funcționari ai sfatului popular... 
8 Mai făcu cîțiva pași și aproape ni

meri într-o groapă.
„Vasăzică mai am puțin pînă acasă. 

Aicj mai trebuie să fie o groapă, stai 
să o iau pe lingă perete. Așa. Cred 
c-am ajuns".

Intră într-o curte și de acolo în casă. 
8 Vecinii luau masa. S-au privit la înce- 
t ~ — ‘ * -
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| vorbe de „laudă" la adresa unor anu- 8“'“ X..--,, — -, -----
£ 8 8 8 8 
8 8 
8 8 8
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8 put mirați, apoi au izbucnit în râs. 8

— Șcuză-mă vecine, dar cu întune- 8 
ricul ăsta... |

— Ce-ai pățit frate ? Dar Intră în 8 
casă, nu sta-n ușă. Ce-i cu noroiul ăsta 8 
pe dumneata ?... |

Și zîmbetul de pe fața gazdei spunea 8 
parcă : „hei vecine, mi se pare că ai 8 
vizitat restaurantul". g

Omul tuși încurcat, ascunzîndu-și cu" 
mîinile petele de noroi de pe haină.

— Știi, întunericul ăsta afurisit — 
spuse vecinul cu o voce parcă vino
vată. Am avut o ședință și iaca, m-a 
apucat noaptea. M-am ferit eu, dar... 

Și eu am pățit la fel — se-ntoarse 
gazda către vecin. Dar eu am căzut în 
aia veche. Dar ia loc. Veneam într-o 
seară, cam pe timpul cînd mai exista 
aprins becul din colțul străzii, și — 
cum îți spuneam — mă întorceam 
acasă de la...

Și continuă o poveste lungă plină 
de peripeții nocturne, avînd ca temă _ 
principală becul și gropile... După un 8 
anumit timp vecinii ajunseseră cam la? 
următoarea discuție : |

— Nu, nu, orice-ai spune vecine, 8 
becul răn ine o invenție mare. Dacf ? 
noi am avea înlocuite becurile arse de g 
pe strada noastră cu becuri bune nu 8 
am mai da în gropile astea afurisite, § 
pline de noroi. g

— Afurisite, ăsta-i cuvîntul. Dar ? 
n-ai dreptate Gropile, vecine, — con
tinuă gazda plină de înfocare, gropile 
dacă ar fi astupate, atunci am scăpa 
de o mare belea.

— Stai, vecine, că nu-i așa. Păi dacă 
am avea becuri bune, care să ardă, nu 
am vedea atunci și gropile? Deci noi1 

g le-am putea ocoli ? Așa-i că da ? 
8 Dar asta ce-a fost ? In casă se făcu 
8 dintr-edată întuneric. Și în acest în- 
g tunsric se auzi vocea gazdei, liniștită, 
8 calmă : 
8 — Nevastă, aprinde
g adresă apoi vecinului:
8 — Eu mi-am cumpărat o lampă cu
8 petrol. De cînd se întrerupe atît de 
8 des curentul...
8 Și după un timp de tăcere, gazda
8 își întrebă satisfăcut vecinul:
g — Ei, ce mai faci seara cu becul ? 
8 Tot gropile,, frate. Asta este. Ele dacă 
8 ar fi astupate...
8 • • • „•..................................................
8 Dar să-i lăsăm pe cei doi vecini, că 
8 pînă la urmă s-ar putea lua și la 
8 ceartă și nu le-ar sta frumos, șj să-1 
8 rugăm pe tovarășul inginer Ceaușu 
8 Gheorghe, care răspunde în cadrul în- 
g treprinderilor

8 intervină în discuția lor. 
g dînsul este cel mai competent să ajute 
81a soluționarea divergențelor 8 ■ ' ' ' * — 
8 8 8 8 8 8 
8 8 
8 8 
.80000000000000000000000000000000000000000000000000000!
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lampa! Și

s
Comunale Buzău de 

amenajarea și iluminarea străzilor, să 
. Credem că

888

dintre 
cei doi vecini. De aceea, vă întrebăm, 
tovarășe Cedușu, ce credeți d-veastră 
că air trebui rezolvat întâi; problema 
becurilor sau cea a gropilor? Sau poate 
credeți că ar fi bine să se rezolve 
amândouă deodată ?

După o corespondență trimisă de 
ANDRONESCU ALEXANDRU

și răzbunător" în care spectatorul asistă 
la o poveste imbecilă, lipsită de sens și 
cu un conținut profund dăunător și imo
ral. Nu mai vorbim despre filmul fran
cez „Ah, frumoasele curtezane", care este 
însoțit de cunoscutul aviz: „interzis ti
nerilor sub 17 ani..."

O firească curiozitate m-a îndemnat să 
vizitez unele librării. în rafturile acesto
ra am găsit nenumărate volume „pentru 
tineret" concepute în același sens ca și 
filmele cu gangsteri și cowboy. Iată, de 
pildă, titlurile unora din aceste volume: 
„Misteriosul X", „Doamna de la etajul 
4", „10.600 de dolari" etc. Toată această 
maculatură burgheză, aceste romane de 
aventuri și „comics-uri“ sînt menite să 
contribuie la crearea unei generații care 
să poatg^ servi drept came de tun.

Am văzut în frumoasele parcuri ale 
Parisului copii care se jucau cu „jucării" 
— mitraliere,. pistoale, bombe. în ma
gazinele pentru copii se vînd costume spe
ciale de cowboy și „șerifi". Sînt, desigur, 
obiecte folositoare „educației atlantice" 
în același cunoscut scop: carnea de tun.

Parisul are însă locuri minunate, ves
tite în lumea întreagă, unde privirea se 
poate odihni ou plăcere, după parcurge
rea multor aspecte dezolante. Am vizi
tat Luvrul, am cunoscut Domul Invalizi
lor, Arcul de Triumf, Tumul Eiffel, Ca
tedrala Notre Dame. Sînt monumente 
nespus de frumoase, care rămîn ca amin
tiri nepieritoare pentru Orice vizitator al 
Parisului.

Am părăsit Parisul în ajunul Anului 
Nou. Străzile erau înțesate de coloane de 
demonstranți care manifestau împotriva 
ratificării acordurilor de la Paris, împo
triva votului nefast al Adunării Națio
nale franceze. Am părăsit pămîntui Fran
ței avînd întipărită amintirea acestui po
por harnic, dîrz și ospitalier, care luptă 
cu înflăcărare pentru pace și securitate 
în Europa, împotriva reînvierii odiosu
lui wehrmacht nazist.

C. DUMITRESCU
din lotul de box al R.P.R.

„Scînteia tineretului"
8 ianuarie 1955 Pag. 3-ai
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Din oiața și lupta 
tineretului de peste hotare\

PLENARA BIROULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI LIBER 

DIN GERMANIA OCCIDENTALA
BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N.
Acum cîteva zile a avut loc la Dort

mund cea de a 13-a plenară a Biroului 
Central al Uniunii Tineretului Liber din 
Germania occidentală. In centrul atenției 
plenarei a stat problema intensificării lup
tei tineretului vest-german împotriva a- 
cordurilor de la Paris.

APELUL 
ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN 

DANEMARCA
COPENHAGA 7 (Agerpres). — Ziarul 

„Land og Folk” publică protestul repre
zentanților organizațiilor studențești din 
Danemarca împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale.

CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII 
IN RÎNDURILE MINORILOR 

IN ITALIA
ROMA 7 (Agerpres). — Procurorul ge

neral al Italiei, Manca, a declarat că în 
țară a crescut simțitor criminalitatea în 
rîndul minorilor. In prima jumătate a 
anului trecut infractorii minori au săvîr- 
șit 16.168 infracțiuni, (aproximativ cu 
4.500 mai multe infracțiuni în comparație 
cu prima jumătate a anului 1953). Manca 
a relevat că una din principalele cauze a 
creșterii criminalității în rîndurile minori
lor sint filmele și romanele polițiste aduse 
în mare parte din Statele Unite.

---- •-----

în legătură cu recunoașterea 
R. D. Vietnam 

de către Indonezia
DJAKARTA 7 (Agerpres). — TASS 
Salutînd hotărîrea guvernului Indone

ziei cu privire la recunoașterea Republi
cii Democrate Vietnam, ziarul „Berita 
Indonesia” subliniază într-un articol de 
fond că Republica Democrată Vietnam 
este „prietena Indoneziei”. Ea duce, ca 
și Indonezia, o luptă perseverentă împo
triva colonialismului. Recunoașterea ei 
este o măsură progresistă a guvernului.---- •-----

Guvernul indonezian ia măsuri 
împotriva uneltirilor imperialiste

DJAKARTA 7 (Agerpres). — TASS 
Agenția Antara anunță că guvernul In

doneziei a hotărît să convoace la 13 ia
nuarie o conferință specială pentru pro
blemele securității, la care vor lua parte 
șefii provinciilor și alte persoane de răs
pundere. După cum rezultă din știrile 
apărute în presă, necesitatea convocării 
acestei conferințe este determinată de 
faptul că în ultimul timp puterile occi
dentale și-au intensificat uneltirile împo
triva Republicii Indonezia. Presa subli
niază în special sprijinul dat de ameri
cani, englezi și olandezi bandelor „Dar- 
Ul-Islam”.

încetarea din viața 
a acad. E. V. Târle

MOSCOVA 7 (Agerpres).—Prezidiul Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., secția de 
științe istorice și Institutul de istorie al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. anunță cu 
adîncă durere încetarea din viață a celui 
mai mare istoric sovietic, academicianul 
Evgheni Victorovici Târle, decedat în 
noaptea de 6 ianuarie a.c. în cel de al 
80-lea an al vieții în urma unei boli grele 
și îndelungate, și exprimă condoleanțe 
familiei decedatului.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al defunc
tului va fi depus în ziua de 8 ianuarie a.c. 
în aula Secției de Științe istorice a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

Funeraliile au loc la 8 ianuarie la ora 
16 la cimitirul Novo-Devicie.

Indonezia... îndepărtat ținut al mirode
niilor și cauciucului, al petrolului și al 
cîntecelor în ritm legănat, asemenea fru
moasei, bogatei naturi a acestui colț de 
pămint. I-am cunoscut la Festivalul de 
la București pe tinerii soli ai poporului 
indonezian, am ascultat cîntecele lor, le-am 
admirat și le-am învățat pentru a le în- 
gîna atunci cînd ne amintim cu dragoste 
de grupul de tineri în alb, purtînd pe 
cap cunoscuta lor tichie neagră de catifea.

Tinerii indonezieni au plecat, dar n-au 
fost uitați. Fiecare știre sosită din înso
rita lor țară ne informează de felul în care 
trăiește și luptă tineretul indonezian în ca
drul luptei generale a poporului său. pen
tru pace și independentă națională.

In ultimul timp vin știri tot mai nu
meroase care vorbesc despre lupta pe 
care poporul Indonezian o duce pentru in
dependență și întregirea țării cu provin
cia Irianul de vest care-i aparține de drept.

Care este situația acestei provincii, cum 
8-a ajuns ca ea să fie ruptă de Indonezia?

Pentru a răspunde acestei întrebări, so
cotim că este necesar să amintim mai .în
tâi, pe scurt, desfășurarea cîtorva eveni
mente importante din istoria Indoneziei.

Indonezia — adică „Indiile olandeze” — 
reprezintă teritoriile descoperite de olan
dezi în epoca marilor călătorii, cînd toți 
navigatorii urmăreau să ajungă primii în 
ținuturile minunate ale Indiei.

Exploatată timp de peste 300 de ani, In
donezia a rupt lanțul robiei coloniale in 
1945 cînd — datorită condițiilor create de 
înfrîngerea imperialismului japonez de 
către Uniunea Sovietică — popoarele Asiei 
s-au ridicat la luptă împotriva asupritori
lor. In acel an a fost creată Republica In
donezia, care n-a trăit mult timp, căci im
perialiștii olandezi nevrînd să piardă acest 
însemnat izvor de cîștig au dus la crea
rea. în 1949, a așa-zisei Uniuni olando- 
lndoneziene, formă ascunsă a colonialis
mului. Masele populare au impus însă des
ființarea acestei cîrdășii între imperialis
mul olandez și trădătorii localnici. în urma 
tratativelor duse la Haga între guvernul 
indonezian și cel olandez, din luna august 
a anului 1954, Indonezia este iarăși Repu
blică. Tot luna august constituie momen
tul unei întăriri a luptei poporului indo-

„Scînteia tineretului*
Pag. 4-a 8 ianuarie 1955

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
cu privire la relațiile sovieto-irakiene

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Agenția 
TASS transmite declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. cu privire 
la relațiile sovieto-irakiene.

La 6 noiembrie 1954, ministrul Afaceri
lor Externe al Irakului, dl. Shabander, a 
declarat însărcinatului cu Afaceri al 
U.R.S.S. la Bagdad, I. N. Iakușin, că „din 
motive de economii” guvernul irakian a 
hotărît să închidă misiunea sa la Moscova. 
Totodată Shabander a declarat că această 
hotărîre este în conformitate cu politica 
internă a actualului guvern irakian „care 
duce o luptă deschisă împotriva comu
niștilor din țara sa”. Menținerea misiunii 
irakiene la Moscova, a adăugat Shaban
der, „ar fi în contradicție cu această po
litică și i-ar putea provoca anumite in
conveniente și greutăți”.

La 3 ianuarie 1955, directorul general 
al Ministerului Afacerilor Externe al Ira
kului, dl. Avni, a înmînat însărcinatului 
cu Afaceri al U.R.S.S. în Irak o notă în

care se spune că „în legătură cu închi
derea misiunii irakiene la Moscova s-a 
hotărît ca în prezent să se suspende re
prezentarea diplomatică între cele două 
țări”. Totodată, Avni, a declarat că „sus
pendarea reprezentării nu înseamnă ru
perea relațiilor diplomatice dintre Irak și 
U.R.S.S.”

Acțiunile sus menționate ale gu
vernului irakian dovedesc caracterul 
neprietenos al politicii guvernului Iraku
lui față de Uniunea Sovietică și contri
buie la agravarea încordării în relațiile 
internaționale. Asemenea acțiuni ale gu
vernului Nuri Said sînt direct legate de 
politica sa externă îndreptată spre atra
gerea Irakului și a celorlalte țări arabe 
în blocurile agresive pe care Statele 
Unite ale Americii și Angliei le înjghe
bează în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Aceasta arată încă odată în ce stare de 
dependență se află actualul guvern al 
Irakului față de cercurile imperialiste ale 
anumitor puteri.

„Ce nu trebuie să uite âtomiștii americani"
Articol apărut în „Pravda“

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite :

„Pravda” publică sub semnătura gene- 
ralului-locotenent Gritcin un articol inti
tulat „Ce nu trebuie să uite atomiștli 
americani”. Timp de mai mulți ani, scrie 
autorul articolului, reprezentanții oficiali 
ai Washingtonului au repetat într-una că 
S.U.A. dețin „monopolul” armei atomice. 
Apoi ei au început să facă zarvă în legă
tură cu „superioritatea” în domeniul pro
iectării armei cu hidrogen. In realitate 
însă s-a dovedit că S.U.A. nu dețin nici 
monopolul armei atomice, nici monopolul 
armei cu hidrogen. Generalii Pentagonului 
au încercat să intimideze popoarele din 
celelalte țări cu arma termo-nucleară, dar 
au speriat propriul lor popor.

Dată fiind această stare de lucruri, ato- 
miștii americani încearcă să „remedieze” 
situația scoțînd la iveală teoria „războiului 
fulger”, propovăduită la timpul său de hit- 
leriști. Atomiștii americani se străduiesc 
să-și convingă ccmpatrioții că aviația 
americană ar fi capabilă să dea o lovitură 
„fulgerătoare” obiectivelor din U.R S.S. și 
țările de democrație pepulară, fără să se 
teamă de o contralovitură.

Zeloșii etomiști americani menționează 
autorul articolului, n-ar trebui însă să 
uite că Uniunea Sovietică dispune de 
toate mijloacele necesare pentru zdrobirea 
agresorilor. Mai ales în ceea ce' privește 
aviația; acest lucru ar trebui să-1 știe 
foarte bine acei care urzesc planurile unor 
provocări aeriene împotriva U.R.S.S.

In cursul ultimilor ani, avioane ameri
cane au încercat nu odată să „sondeze” 
frontierele aeriene sovietice. Aceste în
cercări s-au lovit întotdeauna de o ripostă 
zdrobitoare din partea glorioșilor aviatori 
sovietici, straje de nădejde a frontierelor

sfinte ale patriei noastre socialiste. Nimeni 
să nu se îndoiască că și pe viitor forțele 
militare aeriene sovietice vor păzi cu vigi
lență frontierele de stat ale Uniunii So
vietice. Este extrem de util să se amin
tească și alte cîteva fapte din trecutul 
apropiat. A uitat oare Pentagonul pe ce au 
contat S.U.A. pornind războiul din Coreea? 
Planul de distrugere a Coreei de nord pe 
calea aerului — iată ce a stat la baza 
acestor calcule. Traducînd în fapt acest 
plan, comandamentul militar al S.U.A. a 
aruncat în luptă forțe militare aeriene 
uriașe. Tînăra aviație a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, în strînsă cola
borare cu artileria anti-aeriană, a înfrun
tat însă cu succes aviația americană. Și, 
întreabă autorul, oare nu eșecul planurilor 
americane ale războiului aerian în Coreea 
a fost una din cauzele pentru care S.U.A. 
încearcă cu atîta insistență să reînarmeze 
Germania occidentală, să reconstituie 
wehrmachtul, ca mijloc de a duce război 
pe uscat ?

Acest fapt arată prin sine însuși că 
zarva pe care o fac militarii americani în 
jurul „războiului fulger” atomic nu are 
nici un temei.

Uniunea Sovietică, scrie în încheiere 
Gritcin. s-a pronunțat și se pronunță în 
mod invariabil pentru interzicerea arme
lor atomice, cu hidrogen și a celorlalte 
arme de exterminare n masă, pentru re
ducerea armamentelor, în interesul păcii 
și securității popoarelor. Noi am apărat și 
apărăm cauza păcii.

Dar ar fi bine ca cei ce suferă de „fe
bra atomică” să știe că războiul lor „ful
ger” se poate termina numai printr-un fa
liment fulger.

Domnii atomiștj nu trebuie să uite ni
ciodată acest lucru.

O nouă întrevedere între Ciu En-lai 
și secretarul general al O.N.l/.

PEKIN 7 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 7 ianuarie, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze și ministru al Afaceri
lor Externe, a avut o întrevedere cu Dag 
Hammarskjoeld, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite.

La întrevedere au asistat Cijan Han-fu, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe; 
Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor Externe ; profesorul Ciou Ken-

șen, consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe ; Dun Iueh-cien, șeful serviciului 
pentru organizațiile și conferințele inter
naționale din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost de asemenea prezenți, Ahmed 
S. Bokhari, secretar general adjunct al 
Organizației Națiunilor Unite ; Per Lind, 
colaborator al Secretariatului generai al 
O.N.U. ; Humphrey Waldock, profesor de 
drept internațional.

PENTRU ÎNCETAREA
TEROAREI DIN IRAN

Placarda pe care o 
poartă această femeie 
exprimă indignarea 
poporului englez îm
potriva bestialei te
rori din Iran. Pe 
placardă scrie: „O- 
prițl asasinatele” in- 
vltîndu-se populația 
Londrei la un miting 
de protest împotriva 
crimelor clicii lui Za- 
hedi. Poporul englez 
ca șl toate popoarele 
lumii protestează cu 
hotărîre împotriva 
monstruoaselor asasi
nate săvîrșlte de gu
vernul Zahedi la or
dinul imperialiștilor 
amerlcano-englezl și 
cere eliberarea pa- 
trioților iranieni în. 
.emnițaji.

Tineri patrioți iranieni 
aresfofi de poliția lui Zahedi
WASHINGTON 7 (Agerpres). — Tncer- 

cînd să transforme Iranul într-un cap de 
pod al Washingtonului în Orientul Mij
lociu, guvernul generalului Zahedi își in
tensifică măsurile represive împotriva ele
mentelor democrate din țară. Agenția Uni
ted Press anunță că, potrivit unui comu
nicat al guvernatorului orașului Teheran, 
poliția din Teheran a arestat 69 de membri 
din conducerea organizației de tineret a 
Partidului Popular Iranian. în comunicat 
se adăuga, de asemenea, că poliția a în
ceput în întreaga țară o largă campanie 
de urmărire și arestări în rîndurile mem
brilor organizației de tineret a Partidului 
Popular Iranian.

Mari scăderi ale cursului 
acțiunilor la bursa din NewYork

NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS 
La bursa din New York s-a înregistrat 

în zilele de 5 și 6 ianuarie o scădere 
bruscă a cursului acțiunilor. Ca urmare, 
cursul acțiunilor înregistrate la bursa de 
efecte din New York a scăzut cu 3,8 mi
liarde dolari. Presa americană consideră 
că aceasta este cea mai puternică scădere 
a cursului acțiunilor în ultimii cinci ani.

La 5 ianuarie la bursa de efecte din 
New York au fost vîndute peste 4,6 mi
lioane acțiuni, iar la 6 ianuarie — apro
ximativ 5,3 milioane ceea ce constituie 
cifre record pe perioada din septembrie 
19 '9 și pină astăzi.

După cum a transmis corespondentul 
din Washington al trustului de presă 
Scripps Howard, senatorul democrat 
Fullbright, care urmează să devină pre
ședinte al Comisiei senatoriale pentru 
problemele valutare și bancare, a decla
rat reprezentanților presei că va cere 
efectuarea unei anchete asupra situației 
create la bursă. „Această situație a decla
rat Fullbright, îmi pare extrem de primej
dioasă. Ea amintește prea mult de cea din 
anul 1929”.

Sosirea lui Mendes-France 
în Italia

ROMA 7 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că primul ministru al Fran
ței, Mendes-France a sosit la Positano, o 
localitate situată în apropiere de Neapole. 
In cursul săptămînii viitoare, premierul 
francez va avea cu primul ministru Scelba 
și cu alte personalități italiene, întreve
deri în cadrul cărora vor fi discutate în 
primul rînd probleme privind ratificarea 
acordurilor de la Paris.

IRIANUL DE VEST
Intre 24—30 noiembrie 1954 s-au desfășurat în Comitetul Politic al Adu

nării Generale a O.N.U. discuțiile cu privire la problema Irianulul de vest, pro
blemă ridicată de delegația indoneziana. In articolul de față răspundem unei 
scrisori trimisă de tinăruî Potroacă Gheorghe, strungar la l.M.S. Cîmpulung, 
care ne-a cerut lămuriri asupra Irianulul de vest.

nezian pentru eliberarea Irianulul de vest 
— parte integrantă a Indoneziei acaparată 
de olandezi.

Irianul de vest este jumătatea apuseană 
a insulei Noua Guinee, aflată în partea 
de răsărit a Indoneziei. Cealaltă jumătate 
este stăpînită din anul 1824 de către Ma
rea Britanie.

Pentru suprafața sa de 412.800 km.p., 
Irianul de vest are puțini locuitori, apro
ximativ 1 milion. Ca și în celelalte insule, 
se găsesc și aci obișnuitele plantații cu ar
bori de cauciuc, chinină, ceai. Cea mai în
semnată bogăție a acestei provincii este 
însă petrolul.

Petrolul este deci explicația îndărătni
ciei cu care imperialiștii olandezi se agață 
de stăpînirea acestui teritoriu, care prin 
trecutul său istoric, prin caracterul eco
nomiei și prin populația sa — grupul „da- 
iac“ al popoarelor indoneziene — nu poate 
fi despărțit de Indonezia. Colonialismul 
olandez care nu a renunțat la profiturile 
uriașe strînse de pe urma exploatării 
crunte a poporului indonezian urmărește 
să transforme Irianul de vest într-o bază 
de agresiune.

In menținerea colonialismului în Iria
nul de vest depun un interes deosebit Sta
tele Unite ale Americii: Noua Guinee con
stituie o poziție strategică de primă im
portanță pentru planurile agresive ale im
perialismului american în sud-estul Asiei, 
în Irianul de vest S.U.A. exercită o pă
trundere deosebit de activă atît pe plan 
economic, cît și politic. Astfel, la confe
rința de constituire a Uniunii olando-in- 
doneziene, ținută la Haga în 1949, pe lîngă 
cele două părți interesate, a asistat și 
un american, care mai tîrziu a ajuns am
basador al S.U.A. în Indonezia. Monopolu
rile americane de exploatare a petrolului, 
cu acordul slugarnic al colonialiștilor 
olandezi, încearcă să se stabilească pen
tru multe zeci de ani în Irianul de vest.

Infruntînd piedicile care 1 se pun în 
cale Indonezia se opune tuturor încercă
rilor de subminare a luptei sale pentru in
dependență deplină. Guvernul indonezian, 
ducînd o politică care ține seama de in
teresele naționale ale poporului indonezian, 
a respins tratatul agresiv al Asiei de sud-

est (S.E.A.T.O.) creat de S.U.A. șl luptă 
pentru relații normale cu toate țările Asiei 
și ale lumii.

De aceea, la cererea sa, chestiunea Iria- 
nului de vest a fost înscrisă 
de zi a celei de a 9-a sesiuni 
Generale a O.N.U.

Motivînd cererea poporului 
ca Irianul de vest să fie înapoiat Indo
neziei. reprezentantul acesteia, dr. Su- 
narjo, a arătat că la baza conflictului din
tre Olanda și Indonezia stă colonialismul, 
căruia membrii Organizației Națiunilor 
Unite trebuie să-i pună capăt, în intere
sul păcii între popoare. In continuare, re
prezentanții Indoneziei au arătat că Olanda 
transformă Irianul de vest într-un stat 
polițist, în care sînt interzise locuitorilor 
cele mai elementare libertăți. Aceasta a 
dus la izbucnirea a numeroase răscoale, 
cum este cea din regiunea Soronga. Men
ținerea dominației olandeze în Irianul de 
vest — lucru dorit mai ales de S.U.A, — 
nu este de natură să ușureze relațiile
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olando-indoneziene, ci dimpotrivă consti
tuie o amenințare la securitatea Indone
ziei și a țărilor din sud-estul Asiei.

Ținînd seamă de starea de lucruri ară
tată, în dorința de a rezolva pe cale paș
nică acest litigiu, guvernul indonezian a 
propus Adunării Generale o rezoluție care 
prevedea ca să se reia tratativele olando- 
indoneziene, iar secretarul O.N.U. să su
pravegheze și să raporteze viitoarei sesi
uni a Adunării Generale cele realizate.

Multe delegații la O.N.U, în frunte cu 
delegația U.R.S.S. au sprijinit cererea 
justă a guvernului indonezian. Este demn 
de reținut că statele din sudul și sud- 
estul Asiei, precum și statele arabe au 
fost de partea delegației indoneziene. Nu
mai Olanda și unele țări de sub influența 
S.U.A, ca Australia, Belgia, au fost împo
triva rezolvării problemei Irianului de 
vest. Aceste delegații au încercat să arate, 
ca și în alte cazuri, că O.N.U, nu trebuie 
să se amestece, fiindcă este un caz de po
litică internă a unui stat.

în cele din urmă, a fost adoptată re
zoluția prezentată în comun de 8 ‘
(Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Salvador, India, Siria și Iugoslavia), în care 
se afirmă necesitatea continuării eforturi
lor Olandei și Indoneziei pentru rezolvarea 
problemei și raportarea la viitoarea se
siune ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.

In ciuda faptului că problema Irianului 
de vest nu s-a rezolvat la sesiunea tre
cută a O.N U., adoptarea acestei rezoluții 
constituie o înfrîngere a politicii colonia
liste în sud-estul Asiei șj în primul rînd 
o înfrîngere a planurilor agresive ale 
S.U.A

Ca și înainte, poporul indonezian con
tinuă lupta pentru ca Irianu] de vest să 
fie integrat Indoneziei. Prin mari mitin-

tari

guri și demonstrații, 
populația Indoneziei 
își exprimă hotărîrea 
de a lupta pînă la 
deplina și justa re
zolvare a problemei 
Irianulul de vest

Eliberarea Irianu- 
lui de vest este cauza 
națională a poporului 
indonezian. Această 
cauză dreaptă tre
buie să triumfe.

N. CRIȘAN

Delegațîe a Sovietului orășenesc al Stalingradulul 
invitată să viziteze orașul Coventry

LONDRA 7 (Agerpres). — TASS pentru reconstruirea orașului șl ridicarea
La 5 ianuarie, I. A. Malik, ambasadorul 

U.R.S.S. în Anglia, l-a primit pe Fennell, 
lord primar al orașului Coventry, care a 
înmînat ambasadorului invitația oficială a 
Consiliului municipal din orașul Coventry 
adresată Sovietului orășenesc al orașului 
Stalingrad. Acesta este invitat să trimită 
la Coventry o delegație care să întoarcă 
vizita făcută la Stalingrad de o delegație 
a Consiliului municipal din Coventry.

In scrisoarea înmînată de Fennell și 
adresată lui S. I. Șapurov, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului orășe
nesc Stalingrad, se spune :

„Delegații din Coventry, care au avut 
recent plăcerea și cinstea de a vizita Sta- 
lingradul, au făcut la ultima ședință a 
Consiliului municipal din Coventry o dare 
de seamă despre călătoria lor și au predat 
textul apelului comun adresat Organiza
ției Națiunilor Unite de orașele Coventry 
și Stalingrad.

Consiliul municipal din Coventry m-a 
rugat să exprim mulțumirile cordiale ale 
orașului Coventry pentru ospitalitatea ma
nifestată față de delegații săi, pentru po
sibilitatea ce le-a fost acordată de a vedea 
toate aspectele vieții sovietice — munca

bunăstării populației, școlile, teatrele, fa
bricile și locurile care prezintă un interes 
istoric — și mai ales pentru amabilitatea 
manifestată în tot timpul vizitei.

Ne-a rămas "n memorie filmul „Bătălia 
Stalingradului”. Am vorbit populației din 
Coventry despre această luptă epică. Am 
vrea să prezentăm acest film locuitorilor 
din Coventry și Consiliul municipal m-a 
rugat să vă spun că am fi foarte recu
noscători dacă am putea primi acest film.

Consiliul municipal al orașului Coventry 
m-a rugat de asemenea să transmit că va 
fi bucuros să primească din orașul dvs. 
o delegație de șase persoane, printre care 
și dvs. care să poată vedea refacerea ora
șului Coventry și toate aspectele modului 
de viață englez și în felul acesta să con
tribuie și mai mult la prietenia dintre cele 
două orașe ale noastre și dintre popoarele 
țărilor noastre. Această invitație, se înțe
lege, vi se adresează în aceleași condiții 
pe care dvs. ați avut amabilitatea să la 
acordați delegației noastre în timpul re
centei ei călătorii. Această călătorie poate 
avea loc oricînd vă va conveni și voi fi 
bucuros să aflu că dvs. acceptați această 
invitație extrem de cordială.

Manuscrise inedite ale lui Romain Rolland 
la Biblioteca Lenin din Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Biblioteca de Stat „V. I. Lenin” a 
avut loc deschiderea pachetelor de manu
scrise ale marelui scriitor francez Romain 
Rolland, predate de el în cursul anilor 
1934—1935 spre păstrare acestei biblioteci, 
într-o scrisoare a lui Romain Rolland din 
25 noiembrie 1934 adresată directorului 
Bibliotecii de Stat „V. I. Lenin” se arată 
că pachetele conțin copiile autorizate după 
29 de caiete cuprinzînd „Jurnalul anilor 
de război” pe anii 1914—1919. Autorul a 
cerut ca pachetele să fie deschise la 1 ia
nuarie 1955.

în scrisoarea sa, Romain Rolland arată 
că începînd de la 1 ianuarie 1955 aceste 
manuscrise vor aparține bibliotecii, vor 
putea fi publicate, precum și folosite pen
tru lucrări istorice sau literare.

Respectînd aceste condiții, o comisie 
compusă din T. M. Zueva, ministrul Cul
turii al R.S.F.S.R., F. D. Hrustov, locții

tor al ministrului Culturii al U.R.S.S., P, M. 
Bogacev, directorul Bibliotecii de Stat 
„V. I. Lenin”, precum și din reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe al
U. R. S. S., Ministerului Culturii al 
R.S.F.S.R., Uniunii scriitorilor sovietici,
V. O.K.S.-ului, Bibliotecii „V. I. Lenin” și 
ai agenției TASS a deschis la 1 ianuarie 
cele 10 pachete sigilate și avînd scrise pe 
ele de mina lui Romain Rolland data la 
care vor fi deschise.

Din pachete au fost scoase 29 de caiete 
ale „Jurnalului anilor de război” avînd în 
total 2.650 de pagini scrise la mașină și cu 
corecturile făcute de mînă de către autor.

„Jurnalul” începe cu o însemnare făcută 
la 31 iulie 1914 și se termină cu o însem
nare făcută la 11 iulie 1919. Pachetele 
conțin de asemenea o prefață la „Jurnal” 
semnată de Romain Rolland.

Actualmente se organizează traducerea 
manuscriselor în limba rusă, iar apoi se 
va trece la editarea lor.

Scurte
• După cum transmite Agenția Vietna

meză de Informații pe baza acordului 
realizat în urma tratativelor dintre dele
gațiile Comandamentului suprem al Ar
matei Populare Vietnameze și înaltului 
Comandament al forțelor armate ale 
Uniunii Franceze, la 1 ianuarie 1955 a 
avut loc predarea aeroportului Gia-lam 
(din apropierea orașului Hanoi) repre
zentanților Republicii Democrate Viet
nam.

o Agenția France Presse relatează că 
alte două avioane cu reacție americane 
s-ău ciocnit deasupra orașului Tokio, 
prăbușindu-se în flăcări și provocînd 
moartea celor doi piloți.

© Drept „recompensă” pentru faptul 
că primul ministru francez Mendes- 
France a îndreptățit speranțele pe care 
cercurile agresive americane și engleze și 
le-au pus în el. ziarul „Daily Mirror” a 
cerut să j se propună lui Mendăs- 
France ca „după ce nu va mai fi pre
ședinte al Consiliului de Miniștri”, să 
ceară cetățenia britanică.

• Ziarul „Suomen Sosialidemokraatti” 
publică un articol al comentatorului său 
politic Svento, care își exprimă mirarea 
față de faptul că Finlanda nu primește 
știrile despre evenimentele din Uniunea 
Sovietică din prima sursă, ci de la agen-

știri
țiile occidentale de informații, care dena
turează de cele mai deseori fondul ches
tiunilor și induc în eroare pe cititori.

• La 6 ianuarie a sosit la Bagdad o de
legație guvernamentală turcă, condusă de 
primul ministru Adnan Menderes. Presa 
arată că scopul vizitei primului ministru 
turc la Bagdad este de a convinge pe con
ducătorii irakieni de a încheia o alianță 
militară bilaterală între Turcia și Irak.

• După cum anunță agenția France 
Presse, în comisia Camerei Reprezentan
ților și în comisia Senatului pentru for
țele armate din S.U.A. au fost prezentate 
la 6 ianuarie proiecte de legi identice me
nite să prelungească legea cu privire la 
chemarea sub drapel a tinerilor între 18 
și 26 ani. Proiectele prevăd între altele 
instituirea unei perioade de instrucție cu 
o durată de 5 pînă la 8 ani pentru ca
drele de rezervă.

• După cum transmite postul de radio 
Tokio, Japonia este în favoarea partici
pării ei la conferința țărilor africano- 
asiatice, care va avea loc în aprilie 1955 
în Indonezia. „Japoniei — a declarat un 
purtător de cuvînt al Ministerului de Ex
terne japonez — îi este greu să ignoreze 
eforturile de apropiere a țărilor asiatice 
pe baza luptei împotriva . colonialismu
lui”.

Turneul unui ansamblu de dansuri din București în Franța
Un ansamblu de dansuri din Capitală, 

compus din 135 de persoane, a plecat vi
neri seara spre Franța, unde va între
prinde un turneu de o lună de zile.

La plecare, în gara Băneasa, artiștii ro- 
mîni au fost salutați de reprezentanți ai 
Institutului Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea. (Agerpres)

Concertul orchestrei simfonice a Filarmonicei de Stat din Soîia
Orchestra simfonică a Filarmonicii de 

Stat din Sofia, dirijată de Sașa Popov, 
artist al poporului din R. P. Bulgaria, 
laureat al Premiului Dimitrov, a dat vi
neri seara în sala Ateneului R.P.R. pri
mul său concert în Capitală.

Au fost interpretate lucrări de compo

zitori bulgari: Simfonia I de I. Pipkov, 
Concertul pentru vioara și orchestră de 
V. Stoianov, solist Vasil Cernaev, laureat 
al Premiului Dimitrov și Dansuri simfo
nice romînești de P. Vladigherov.

Concertul a fost îndelung aplaudat de 
ascultători. (Agerpres)

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 
Nr. 1 (322)

Cuprinde:
ARTICOL DE FOND: Principalul în munca organizatorică a partidelor comu

niste și muncitorești
* * * Discursul de Anul Nou al tov. K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
* * * Răspunsurile lui G. M. Malenkov, președintele Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S., la întrebările dlui Charles Edward Shutt
WILLY MOHN : Lupta Partidului Comunist din Germania pentru unificarea 

pașnică a tării și împotriva acordurilor de la Paris
MARCUS BAKKER : Poporul olandez se pronunță împotriva reînvierii milita

rismului german
P. BORILA: Organizațiile de partid din Romînia în luptă pentru creșterea 

producției mărfurilor de consum popular
SOFIA PATOROWA : Grija pentru nevoile oamenilor muncii — cauză vitală 

a partidului
* * * Revista presei în preajma Conferinței naționale a Partidului Comunist

Italian
JAN MAREK : Note politice : 1. Scrisoarea unei mame japoneze ; 2. Maupas

sant pus sub interdicție
L. G. : „Economiile” dlui Caf6 Filho

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

Spectacole
SÎMbATA 8 IANUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. : 
Macul roșu (ora 11, spectacol pentru elevi și stu
denții, Cio Cio-san (ora 19,30): Teatrul de Stat de 
Operetă: Culegătorii de stele; Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Studio): Ultima oră (ora 15), Platon
Krecet (ora 19,30); Național „I. L. Caraglale** (Co
media): Floarea purpurie (ora 15), Revizorul (ora 
19.30); Municipal : Pădurea; Tineretului : Drumul 
soarelui; Studioul actorului de film „C. Nottara“: 
Cei ce caută fericirea; Armatei (B-dul G-ral Ma- 
gheru): Mașenka (ora 15). Furtuni de primăvară 
(ora 19,30); Armatei (Calea 13 Septembrie): Pîrjo- 
lul; Muncitoresc C.F.R. (Giuleștf): Slugă la dot stă- 
pînl (ora 15). Tania (ora 19,30); Ansamblul de 
Estradă al R.P.R.: Să cînte muzica (ora 20. în sala 
din Str. Alex. Popov nr. 23); Circul de Stat: Primul 
spectacol.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frîmu: Mai taie 
ca noaptea; Republica, Lumina: Bănuțul ; 23 Au
gust, Miorița: Ordinul Anna; București : Cbpill 
partizanului: Maxim Gorki: Antilopa de am, Valsul 
pe gheață, Smeul cel râu; Elena Pavel, Alex Sa- 
hia: Alarmă la circ; Libertății: Cei trei mușchetari; 
llie Plntllle : Epava din largul mării; Constantin 
David: Tineietea lui Maxim; Gn. Do|a: Zilele mînlei; 
Alex. Popov: Misterul lacului din munți. « Martie, 
Cultural: Fetele din piața Spaniei; Unirea’ Campio
natul mondial de fotbal ; Moșilor. N. Bălcescu : 
Caut o nevastă; Volga : Circul Slavja; T. Vljdi- 
mirescu : Examen de maturitale ; Munca - Ptimă- 
vara pe gheată ; Popular : Asaltul fortului din 
muriți; M. Eminescu : Volga Volga ; Donca Simo : 
Clochemerle; S Mai r Scanderbeg ; I Maî: Chibritul 
suedez. Tumul fecioarei: Gh Cnșhuc; Slugă la doi 
stăpîni; Rahova: Aleko F.ațll lin; Flacăra; Stele 
vesele.
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