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HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

cu privire la reducerea de prețuri cu amănuntul 
a unor mărfuri alimentare și industriale 

și a tarifelor de spectacole
Dezvoltarea economiei naționale în cele 4 luni care au 

trecut de la Hotărîrea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri cu privire 
la desființarea sistemului de aprovizionare pe bază de 
cartele și rații arată efectele pozitive ale acestei măsuri.

Desființarea cartelelor a stimulat creșterea producției 
industriale și agricole. Vînzarile sporite de mărfuri prin 
comerțul socialist, creșterea continuă a cantităților de 
produse agro-alimentare aduse de producători pe piață 
au îmbunătățit simțitor aprovizionarea orașelor cu pro
duse agro-alimentare și a satelor cu produse industriale.

Rolul regulator al statului pe piață s-a întărit, fapt ce 
se reflectă și în scăderea prețurilor produselor agro-ali
mentare, față de anii trecuți, în perioada februarie-aprilie, 
care se caracteriza, în trecut, prin dificultăți de aprovi
zionare.

Puterea de cumpărare a leului a crescut.
Planul producției globale a industriei a fost îndeplinit 

în trimestrul 1/1955 în proporție de 106,2%. Numeroase 
întreprinderi au îndeplinit de pe acum planul cincinal.

In agricultură sectorul socialist a crescut și s-a întărit. 
La sfîrșitul trimestrului I, numărul gospodăriilor agri
cole colective și al întovărășirilor este de 5.145. Numărul 
asociațiilor simple de țărani muncitori a crescut în tri
mestrul I cu 1.150. S-a continuat trimiterea de cadre cali
ficate precum și înzestrarea tehnică a S.M.T.-urilor, gos
podăriilor agricole de stat și gospodăriilor agricole co
lective.

In comparație cu trimestrul I al anului 1954 s-au des
făcut prin comerțul socialist cu 11% mai multe mărfuri 
alimentare și industriale. Rețeaua comerțului de stat a 
crescut în cursul trimestrului I cu peste 300 unități. Vo
lumul realizat la contracte, achiziții și cote obligatorii 
depășește simțitor, atît la produsele vegetale cît și la cele 
animale, cantitățile realizate în trimestrul I al anului 
1954.

Aceste realizări au creat condiții pentru înfăptuirea 
unei reduceri de prețuri cu amănuntul la unele mărfuri 
alimentare și industriale, precum și a tarifelor de specta
cole, ceea ce va duce la creșterea puterii de cumpărare a 
salariilor, la ridicarea nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

In scopul creșterii mar departe a salariului real al 
clasei muncitoare și al ridicării nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

Hotărăște:
1. — De la data de 25 aprilie 1955 se efectuează urmă

toarele reduceri de prețuri cu amănuntul:
Procentul

de reducere (•/•)
Paste făinoase — vărsate și în cutii — 

simple și cu ou (macaroane, spa- 
ghete, fidea, tăeței, steluțe etc.) în medie 22

Conserve de legume în ulei — în bor
cane și cutii (ardei umpluți cu orez, 
bame în ulei, dovlecei în ulei etc.) în medie 15

Conserve de carne de vită, porc, pa
săre, vînat (în suc propriu, în aspic, 
pateuri, hacheuri etc.) în cutii sau 
borcane 15

Conserve de carne cu legume — în 
cutii sau borcane 15

Pește afumat (scrumbii de Dunăre — 
întregi și felii, scrumbii de mare, he
ringi, rizeafcă mare, pâlămidă) în medie 20

3ește săirat (scrumbii de Dunăre și 
pește mărunt) în medie 25

>emiconserve de pește în ulei (ri
zeafcă, stavrizi, chefal mic, scrum
bii albastre mari și mici, sardele tip 
Lisa, fileuri și rulouri din rizeafcă 
mare, din scrumbii de Dunăre, he-
ringi etc.) în medie 25

-iropuiri (de smeură, vișine și alte
fructe) 15

urogate de cafea 25
ulgi de ovăz — vărsați și în cutii 20
apun de rufe în medie 9,3
apun semitoaletă „Cheia” 10,2

Confecții de lină :

ostume și paltoane pentru bărbați 6—30
aglane și pardesie pentru bărbați 4—30
ichete, pardesie și raglane pentru 
femei 5—30

București, 22 aprilie 1955.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

GH. GHEORGHIU DEJ
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Procentul 
de reducere CV»)

,7

Pălării pentru bărbați, femei și copii 
(din cloș de lînă, păr de iepure, de
lînă în amestec) 10

încălțăminte din piele lucrată manual în medie 5
încălțăminte fete pînză, combinată 7—12
încălțăminte ușoară 7—12
Marochinărie din policlorură de vinii 25
Mobilă din lemn (studiouri, dormi-

toare, sufragerii, mese, scaune, dula-
puri, mobilă pentru copii, mobilă
pentru bucătărie etc.) 7

Petrol lampant 7,
Mașini de gătit din fontă și tablă nea-

gră și combinate 10
Lămpi de gătit cu petrol 10
Vase din tablă de aluminiu (vase de

bucătărie, articole pentru sport și
voiaj etc.) 10

Vase de menaj din fontă — emailate
și negre (ceaune, crătiti, tigăi etc.) 10

Mașini de tocat carne — emailate și
vopsite în medie - ' 8

Fiare de călcat din fontă 10
Tucerie comercială (piese de schimb

din fontă pentru sobe și mașini de
gătit, plite, capace, inele, rame, gră-
tare etc.) 5

Aparate electrocasnice (fiare de călcat
și reșouri) 10

Corpuri de iluminat (lămpi, lustre,
candelabre, armături etc.) 10

Ceasornice de mînă 10
Paturi metalice — pentru copii 13
Cărucioare, landouri — pentru copii 15
Cărucioare sport — pentru copii 15
Caiete școlare și maculatoare 10
Ghiozdane și serviete școlare din țesă-

turi textile, carton, piele artificială 10
Rechizite școlare din lemn (echere, pe-

nare, teuri, rigle diferite, planșete
școlare de desen etc.) 15

Creioane școlare, de desen, colorate și
chimice 12

Jucării din lemn, carton, metal, mate
rial plastic, celuloid — simple și me
canice — (inclusiv triciclete, troti
nete etc.) în medie 18

2. — Prețurile de desfacere în unitățile de alimentație 
publică se vor recalcula în mod corespunzător noilor 
prețuri reduse.

3. — Prețurile de intrare la spectacole se reduc cu în
cepere de la 1 Mai 1955, după cum urmează :

— la spectacole artistice (teatre etc.) în medie 10
— la spectacole cinematografice în medie 12
4. — Se însărcinează Ministerul Comerțului Interior 

să stabilească, pe baza reducerilor prevăzute în pre
zenta hotărîre, noile prețuri cu amănuntul.

5. — Ministerul Comerțului Interior va lua toate mă
surile organizatorice necesare pentru aplicarea cu înce
pere de la data de 25 aprilie 1955 a prezentei hotărîri.

6. — Ministerul Culturii și AVnisterul Finanțelor vor 
stabili, pe baza reducerilor medii de prețuri de intrare .la 
spectacole, noile tarife de vizionare a spectacolelor.
' 7. — Ministerul Culturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor amenaja noi săli și grădini de 
vară pentru spectacole, folosind în primul rînd acele săli 
și grădini de spectacole care au actualmente alte des
tinații.

★
In fața oamenilor muncii din țara noastră stă sarcina 

îndeplinirii și depășirii planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1955, ultimul an al planului cin
cinal.

Creșterea producției industriale, obținerea de recolte 
bogate, dezvoltarea circulației mărfurilor și schimbului 
intre oraș și sat, vor asigura un nou avînt în dezvoltarea 
economiei naționale și satisfacerea tot mai largă a ne
voilor de consum ale populației.

Sporirea productivității muncii, scăderea prețului de 
cost, întărirea regimului de economii prin reducerea nor
melor de consum de materii prime și materiale și scă
derea cheltuielilor administrative este singura cale justă 
și posibilă pentru crearea condițiilor necesare creșterii an 
de.an a salariului real și a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii din patria noastră.

p. Directorul general 
d Treburilor Consiliului de Miniștri

D. Bogdănescu

Constituirea Comitetului Național de pregătire a participării 
tineretului din R.P.R. la Festivalul Mondial al Tineretului

și Studenților de la Varșovia
Sîmbătă dimineață e avut loc în Ca

pitală ședința de constituire a Comitetu
lui Național de pregătire a participării 
tineretului din R.P.R. la cel de al 5-lea 
Festival Mondial el Tineretului și Stu
denților pentru Pace și Prietenie care se 
va desfășura între 31 iulie și 14 august 
a. c. la Varșovia.

Ședința a fost prezidată de acad. Ilie 
Murgulescu, ministrul învățământului.

Despre pregătirile tineretului din patria 
noastră pentru participarea la cel de al 
5-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților a vorbit tov. Cornel Fulger, 
prim secretar al C.C. al U.T.M.

Pregătirile pentru 
participarea la cei 
de el 5-lea Festival 
Mondial al Tineretu
lui și Studenților — a 
spus tov. Cornel Ful
ger — vor duce la 
o mai mare mobili
zare a tineretului din 
patria noastră. în in
dustrie, organizațiile 
U.T.M. Iși vor inten
sifica munca pentru 
antrenarea a noi 
zeci de mii de ti
neri în întrecerea so
cialistă. Organizațiile 
U.T.M. vor organiza 
ajutorarea tinerilor 
cu rezultate slabe în 
muncă de către frun
tași șl vor acorda o 
atenție deosebită în
tăririi și creării de 
noi brigăzi de tineret. 
Se vor crea noi pos
turi utemiste de con
trol în special în co
merțul de stat. Se va
intensifica munca de Jn
colectare și expe
diere a fierului vechi pentru valorificarea 
Iui, astfel ca în cinstea Festivalului să 
se colecteze pe țară circa 600 vagoane de 
fier vechi.

Pentru ridicarea producției agricole la 
hectar, organizațiile U.T.M. vor lua mă
suri pentru mobilizarea tineretului la în
deplinirea la timp și în bune condițiuni a 
însămînțărilor de primăvară, pentru în
grijirea exemplară a mașinilor și unelte
lor agricole, întreținerea culturilor, recol
tatul păioaselor la timp și fără pierderi, 
în S.M.T. și gospodării agricole de stat 
vor fi inițiate întreceri ale tineretului pen
tru titlul de „cea mai bună brigadă de 
tractoriști".

Uniunea Tineretului Muncitor va mobi
liza tineretul pentru a ajuta sfaturile popu
lare la plantarea a 700.000 de pomi și 
puieți și la acțiunile obștești de înfrumu
sețare a orașelor și satelor.

în cadrul pregătirilor pentru Festival în 
cluburi, cămine culturale, școli, universi
tăți, colțuri roșii, terenuri sportive, la 
orașe și sate se vor organiza conferințe, 
serbări, șezători, jurnale vorbite și mani
festări sportive ale tineretului.

Uniunea Tineretului Muncitor cu ajuto
rul Consiliului Central al Sindicatelor și 
al Casei de Creație populară va mobiliza 
tineretul pentru confecționarea de daruri 
care vor fi date delegaților străini la Fes
tival.

Pe traseul țării noastre va trece șta
feta internațională care va fi preluată de 
la granița cu R. P. Bulgaria și predată 
la granița cu R. P. Ungară.

Ministerul Culturii organizează în ve
derea Festivalului, concursul tinerilor so-

fotografie, un aspect din timpul ședinței 
liști, Uniunea Scriitorilor organizează con
cursuri de creație literară, Uniunea Com
pozitorilor concursuri de creație muzicală, 
iar Uniunea Artiștilor Plastici concursuri 
de artă plastică. Se vor pregăti de ase
menea filme artistice șl documentare care 
vor fi prezentate la Festival, o expoziție 
de fotografii despre viața și activitatea ti
neretului din R.P.R. precum și o expoziție 
de artă populară și una de artă plastică.

A fost apoi constituit Comitetul Național 
din care fac parte :

Acad. Mihail Sadoveanu, președintele 
Comitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., președintele Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., Ambruș Gyorgy, 
prim secretar al Comitetului U.T.M. al 
Regiunii Autonome Maghiare ; artistul po
porului Costache Antoniu ; ing. Ștefan Bă
lan, președintele Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei . poetul Mi
hai Beniuc, secretar al Uniunii Scriitori
lor din R.P.R. ; Manole Bodnăraș, preșe
dintele C.C.F.S. ; dr. I. Bogdan, locțiitor 
al ministrului Sănătății; sculptorul Boris 
Caragea, președintele Uniunii Artiștilor

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Aportul 

brigăzilor de fete
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
La I.M.S. Cîmpulung tine

rele fete muncesc cu atenție 
și nu sînt cu nimic mai pre
jos decît băieții în organiza
rea locului de producție. Des
pre aceste lucruri vorbesc re
zultatele obținute in cinstea 
zilei de 1 Mai de cele două 
brigăzi de fete conduse de 
utemistele Necșulescu Paras- 
chiva și Tonchioiu Petruța. 
Fetele din brigada utemistei 
Necșulescu, lucrează la strun
guri mici. Ele s-au angajat ca 
prin folosirea la maximum a 
capacității strungurilor să de
pășească planul cu 20 la sută. 
Fetele s-au ținut de cuvînt și 
pînă acum angajamentul a 
fost depășit cu 15 la sută. 
Responsabila brigăzii este me

Scurgerea apel 
sarcină

Ploile abundente căzute în 
ultima vreme au făcut ca în 
locurile mal joase apa să băl
tească pe semănături sau p- 
ogoarele ce trebuie arate șl în- 
sămînțate. Băltirea apei pe se
mănături poate duce la com
promiterea culturilor pe por
țiunile respective, cît și la în
târzierea lucrărilor agricole de 
primăvară. Scurgerea apei ce 
băltește pe ogoare și semănă
turi este de aceea o sarcină 
Imediată a oamenilor muncii 
de la sate.

Tineretul muncitor de pe o- 
goare are datoria de a parti
cipa cu elan la această 
acțiune patriotică. Organiza-

reu în frunte. Ea își depășește zilnic norma cu 22—25 la sută.
Cine va cîștiga însă întrecerea pornită nu se știe, pentru 

că nici fetele din brigada utemistei Tonchioiu Petruța care 
lucrează la confecționarea rolelor pentru lanțuri de bicicletă 
nu se lasă mai prejos. Utemista Pirse Viorica și tînăra Tran
dafir Evdochia de cînd sînt în întrecere nu este zi în care să 
nu dea peste plan 1800—2000 role.

Operația de calibrare este mai pretențioasă, dar aceasta nu 
împiedică pe responsabila brigăzii și pe tinerele Dogea Eugenia 
și Moloiu Zoia să-și depășească zilnic planul cu 1250 role.

Cele două brigăzi de fete muncesc cu mult elan pentru în
tâmpinarea zilei de 1 Mai cu noi succese în producție.

Calitate tot mai bună
TG. MUREȘ (de la co

respondentul nostru).
Problema îmbunătățirii 

calității produselor este o 
preocupare de seamă a 
muncitorilor și tehnicieni
lor de la cooperativa de 
producție meșteșugărească 
„Solidaritatea" din Reghin.

Sînt aproape trei ani de 
cînd la această cooperativă 
s-a introdus pentru prima 
oară inițiativa inovatoarei 
sovietice Lidia Savelieva — 
controlul la fiecare fază de 
operație. Roadele dobîndite 
la 'nceput, au făcut să 
crească interesul cu care 
privesc acum muncitorii de 
aci această importantă ini
țiativă..

Dacă în trimestrul IV al 
anului 1954 calitatea produ
selor era mai mică de 94 la 
sută, în primul trimestru al 
anului 1955 calitatea produ
selor pe întreaga coopera
tivă s-a îmbunătățit, ajun- 
gînd la 96 la sută.

La secțiile rihtuit, îmbu
nătățirea calității produse
lor a făcut posibilă înlătu
rarea complectă a defecte
lor la produsele finite.

Utemiști ca Boaru Ale
xandru, Cinadi Doina, Bir- 
tak Magda, Bota Petru, 
Orban Ioan și alții, pe lin
gă faptul că au îmbunătățit 
considerabil calitatea pro
duselor lucrate de ei, ajută 
și pe acei care încă nu cu- 

Plastici din R.P.R. ; Dumitru Ciobotaru, 
maestru al sportului din R.P.R. ; acad, 
prof. Petre Constantinescu-Iași, ministrul . 
Cultelor; Constanța Crăciun, ministrul 
Culturii; Anica Curea, colectivistă, depu
tat în Marea Adunare Națională ; poetul 
Dan Deșliu, laureat al Premiului de Stat; 
compozitorul Sabin Dragai, maestru eme
rit al artei din R.P.R. ; compozitorul Icn 
Dumitrescu, secretar al Uniunii Compozi- ' 
torilor din R P.R.; Tra’an Dudaș, student 
la Institutul politehnic din București;’; .: 
Stela Enescu, președinta Comitetului ;Fe- * 
meilor Democrate din R.P.R. ; Ana Far- 
kaș, studentă la facultatea de fizico-mate- 

matică a Universi
tății ' „Bolyai”-Cluj ; ► 
Cornel Fulger, prim 
secretar al C.C, ăl - 
U.T.M. ; Filip Geltz, 
deputat în Mare-a 
Adunare Națională ; 
dirijorul George ; 
Georgescu, artist al - 
poporului din R.P.R.; > 
pianistul Valehtin 
Gheorgh iu, art ist 
emerit al R.P.R; F ” 
scriitorul Horvath ; 
Istvan, laureat al .; 
Premiului de Stat; ,• 
Mihai Macavel, pre
ședinte de onoare al 
Institutului Romîn , 
pentru relațiile cui- , 
turale cu străinăta- . 
tea; Vasile Marin, < 
prim secretar el. Co
mitetului regional 
București al U.T.M.; ■ 
minerul Ștefan Mi- " 
hai; Stelian Morartr, î 
președintele Cons.tr * 
liului Central al.Sill- ■; 
dicatelor din R.P.R.; •; 
Mihai Mujic, vicepre

ședinte al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale ; acad. Ilie Murgulescu, ministrul 
învățămîntului ; Ioana Nicola, artistă eme- . 
rită a R.P.R., solistă a Teatrului de Operă , 
și Balet; Petre Gheorghe, secretar al C C. 
al U.T.M. ; Maria S. Petre, țesătoare la • 
Industria Bumbacului A. din București ; 
scriitorul Cezar Petrescu, laureat al Pre
miului de Stat ; Angelica Rozeanu, maes
tru emerit al sportului din R.P.R., cam
pioană mondială la tenis de masă ; acad. 
Traian Șăvulescu, președintele Academici - 
R P.R.. Elena Sereda, artlștă la Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale** ; Constantin 
Stoica, maestru sondor ta schela Boldești, 
sectorul Podeni; Nicolae Suhanea, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală ; Vir
gil Trofin, secretar al C. C. al U.T.M. ; 
Vasile Voichiță, Erou al Muncii Socialiste, 
șef de brigadă de tractoare la S.M.T. 
Sînnicolau Mare, regiunea Arad.

în unanimitate a fost ales ca președinte 
al Comitetului Național de pregătire a 
participării tineretului din R.P.R. la cel 
de al 5-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru Pace și Pr’ete- ’ 
nie de la Varșovia, academicianul Minț/l 
Sadoveanu.

7 Brigăzile
în întrecere

La stațiunea de mașini agri
cole și tractoare Cogeâlse, re
giunea Constanta, întrecerea 
socialistă in cinstea zilei de 1 
Mai a cuprins toate brigăzile, 
toți tractoriștii. Mecaniz|țprji 
de la acest S.M.T. se strădu
iesc să dobîndeascâ din ,'z; in 
zi noi succese pentru îndepli
nirea și depășirea planului lu
crărilor agricole de primăvară. 
Brigada a 13-a, condusă de șe
ful de brigadă Sîrbu Marin, 
care și-a luat angajamentul ca 
în cinstea zilei de 1 Mai să de
pășească planul lucrărilor a- 
gricole de primăvară cu 4 la 
sută, și-a îndeplinit deja pla
nul și l-a depășit cu 7 hantri, 
cu toate că vremea în multe 
zile, a fost nefavorabilă, , ’

Tractoristul Gheorghe Mun- 
teanu din această brigadă a

de pe ogoare — 
Imediată
țiile U.T.M. sub îndrumarea 
organizațiilor de partid tre
buie să mobilizeze pe toți ti
nerii de la sate să lu
creze la facerea puțurilor ab
sorbante și a șanțurilor de 
scurgere a apel. De asemenea 
trebuie folosite larg motopom- 
pele, acolo unde nu există alte 
posibilități de scurgere a apei.

Tineri care munciți pe o- 
goare ! Participați cu toții la 
acțiunea de scurgere a apei 
care băltește pe cîmp. Nu pre
cupețiți nimic în această ac
țiune, eforturile voastre contri
buind la lupta pentru obținerea 
unei recolte bogate în acest 
an!

executat 137 hantri, pentru care a cîștigat suma de 2002 Iei 
De asemenea și tractoriștii Vasile Stoianov, Constantin Suru
giu și Gheorghe Hristache și-au realizat sarcinile de plan cis- 
tigind intre 1000—1300 lei. P

Și brigada a 9-a, condusă de tovarășul Neacșu Vasile și-a 
respectat angajamentul luat in cinstea zilei de 1 Mai.
. Sînt și alte exemple bune de urmat privind respectarea anga
jamentelor luate. Totuși zilele acestea trebuie folosite cu toâtă 
chibzuință de către brigăzile care .încă mai sînt în urmă cu’ 
planul, cum ar fi spre exemplu brigada a U-a..,condusă de Dinu 
Laurențiu. Utemiștii trebuie să. fie mult mai stăruitori șl in 
zilele ce au rămas să recupereze timpul pierdut din cauza con
dițiilor atmosferice neprielnice. pierdut din cauza cqn-

Corespondent 
PANAIT DULCA

Din resurse 
interne — 
un autobusnose în 

meseria.
La secțiile croit, tălptflt,' * 

ștanțat, marochinărie și co- 
jocărie, numărul muncito
rilor care 
normele i 
tat. De 
Szekely 
lemen, 
Szekeres Balazs, 
Pavel, Boieru Ioan, 
Ștefan, Tbrdk Adalbert și 
alții, obțin zilnic depășiri 
de normă între 20—65 la 
sută. Acest lucru a făcut 
ca în luna martie planul 
global de producție al co
operativei să fie îndeplinit 
în proporție de 103,9 la 
sută.

suficientă măsură

își depășesc 
crește neînce- 

pildă, cooperatorii 
Ștefan, Daca Ke- 
Mureșan Zachei, 

Asztalos 
Vizi

ORAȘUL STALIN 
(de. la corespondentul 
nostru). — Cunoscând 
marile rezerve inter-- 
ne care ii stau la ân-î 
domină, colectivul de 

muncitori și tehnicieni de la serviciul de. 
transport al uzinelor ,,Steagul Roșu” Oră-“ 
șui Stalin s-a angajat să amenajeze dobă- 
autobuse pentru transportul muncitorițcr 
și 5 autocamipane. - ■ a

în cinstea zilei de 1 Mai a începuttame-6 
najarea primul autobus după modelul și- 
documentația autobusului sovietic Zis c-i 
o capacitate de 32 locuri.

îndrumați de organizația de partid, 
muncitorii de la garaj desfășoară acum o 
activitate rodnică pentru a termina con
struirea autobusului.

Mare parte din materialele care se folo- 
sesC-SÎnt din resurse interne. La 20 april o 
lucrările autobusului erau executate în 
proporție de aproape 90 la sută. La acestea 
au contribuit comuniștii Tiss Simion, 
Dolga Simion, utemiștii Pascu Gheorghe’ 
tâmplar, Pavel Irimie și Costescu Vasi’o 
maiștri, tinichigiii Fotulescu Tratan și 
Banu Teodor, mecanicul Kope Ârdrei 
și alții.
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Cei ce-au fost 
și nu mai sînt
Cei ce-au fost șl nu mal sînt, 
cei ce-s apă și pămînt, 
flori și ierbi cu fir plăpînd, —

Cei ce-s numai amintiri 
(o ! pe cîți din ei îi știu !) 
morți ce nu au cimitir, 
morți ce n-au avut sicriu 
numai cruci, de-o șchioapă, vechi, 
stau părechi și nepărechi, 
cu o cască pe urechi, —

Cei ce-s șterși din catastif 
de la popi, de la primari, 
le-au pus tiv, din tușuri tiv, 
negru și definitiv, 
conțopiști cu ochelari, —

Cei pușcați ori bfîrtecați, 
frați, ctfmnați, fîrtați și tați, 
nu se cer nicicum uitați, 
nu se cer nicicînd uitați.

Trîndavii vătafi din țari 
cu fanfară militară,
1 au trimis pe front să moară. 
Un obuz le-a fost gropar 
să le sape-afunde gropi, — 
tunuri mari și tunuri tari 
le-au cîntat în loc de popi, — 
dascăl — pușca cea dușmană 
care-avea trănșeul strană 
și drept crîsnic, șl drept crisnlc 
fostu-le-a un plop mai vîrstnic.

Cei ce-au fost și nu mal sînt — 
noaptea-n vis și ziua-n gînd 
vin, de-avalma, blestemînd:

„Alelei război, război, 
viața o zvîntași din noi, 
ne-ai făcut de zile gol.

Brațul ni 1-al înlemnit, 
ochiul nostru l-ai sleit, 
ne-ai muțit, ne-ai asurzit.

Ce-am căutat în Caucaz 
Și pe-al Donului talaz ? 
Ni-i rușine la obraz 1 
Ni-i rușine la obraz I

Hei, război, năpastă grea, 
Cine te-o mai ațîța, 
putrezească-1 oftica î“

Ascultam și ascultînd, 
mi-a venit în gîpd că sînt 
mai mulți oameni în pămînt 
decît oameni pe pămînt.

Da-n pămînt prea mulți îs cei 
morți de gloanțe, în tranșei, 
și nu în sălaș la ei.

Lumea asta tare mare 
care poartă-n mădulare 
aur, fier, cărbuni și sare 
și dă vlagă în grînare, 
dincolo de bogății 
poartă pe sub pluș de glii 
morți în negre galerii.

Ei din hruba lor sihastră, 
tot privesc, cu față aspră, 
către orice faptă-a noastră.

Tulbure să nu le fie 
somnul veșnic de sub glie, 
nu vrem altă bătălie.

Chiar și morților le place 
sub a gropilor cojoace 
să se hodinească-n pace.

Iar vrăjmașul ce e-n țară 
ori fugit peste hotară 
ori lăsat cu parașută 
glia țării să ne-o-mpută, 
vrînd război ca mai-nainte,

spurcă sfintele morminte, 
spurcă leatul, spurcă vatra, 
floarea, grînele șl piatra 
și pe cei căzuți în Tatra.
Spurcă steaua purpurie 
de pe-un steag de vitejie 
ce ne-aduse slobozie, 
spurcă urmele lăsate 
de răsăritene-armate 
ce-au venit cu libertate.

Cel ce vrea pustiuri sterpe, 
prindă-1 viperele-n jerbe 
aibă mers tîrîș de șerpe!

Mînce-1 lepra, mînce-1 ciuma 
scuipe-l soarele și luna, 
otrăvească-l mătrăguna.

Aibă-n veci sub coiful zări 
tihna vîntului și-a mării, 
aibă chinu-nstrăinării!

Pita-n gura-i colilie 
foc să fie, jar să fie, — 
vinu-acid — apa leșie!

Fie-i scrumul dus de vînt, 
peste umedul mormînt 
al celor ce nu mai sînt!

Răchită, răchită...
— Răchită, răchită, 
fată despletită, 
pururea mîhnită, 
fată plîngătoare
de la drumul mare, 
ce te doare, oare ?

— Plînsul meu durut 
spune de trecut,
de ce-am cunoscut.

Sub umbrarul meu 
își dorm somnul greu, 
îngropați de vii, 
oameni două mii: 
mume, tați și fii.

De la Cluj din burg 
una cu păr murg, 
alta de la Rodna 
ce-și serba logodna, — 
altul din Sibiu 
(părul auriu) 
și un copilaș 
de la Făgăraș.

Le-au pus șbilț pe gît 
sudulnd urît 
și i-au omorit.
Atîrna de cracă 
ființa lor săracă 
piele peste oase 
fructe dureroase 
pentru corbi gustoase.
Fructele în vînt 
se mișcau, pe cînd 
vai! la umbra mea 
glia se mișca 
și-o mină ieșea.

Dlntr-a mea verdeață 
biata palmei față 
tot cerșea viață.

De dureri pătrunsă 
șl tîlhari ascunsă, 
l-am trimis o frunză, 
frunză-lacrimă, 
pentru patimă, 
după datină.

Mîna, negreșit 
că mi-a mulțămlt, 
dar a-ncremenit 
și-a rămas crispată 
ploile s-o bată, — 
mină îngropată.

— Răchită-ți îndur 
basmul trist și dur 
șl așa mă jur: 
Cit mi-i țara toată 
n-o fi niciodată 
crimă blestemată, 
oameni care mor 
(lemne de cuptor).

Noi. răchită soră, 
vrem ca-n auroră, 
frunza ta sonoră 
într-un pașnic murmur 
să se-mbrace-n purpur 
și să i se-arate 
holdele arate, 
spice legănate, — 
frunza ta s-audă 
cum în iarba crudă 
hîrșîie o coasă 
din mînă vînjoasă.

Noi vrem pace, pită, 
viață fericită 
răchită, răchită, 
răchită, răchită...

Cei ce nu*s 
precum au fost 
Cei ce nu-i cîntară popii, 
cei ce nu-i gustară corbii, 
cei ce nu-s în rinza gropii, — 
orbii, șchiopii — 
șchiopii, orbii,

Cei pe care-n scirba scîrbil 
nu-i ochiră nibelungii 
(să mai aibă tată pruncii) 
ciungii, gîrbii — 
gîrbii, ciungii, — 
prinși de amintiri ca-n vîrșe, 
început-au să murmure: 
„Puneți cîrje 
lîngă cîrje, 
să vedeți apoi pădure I

Codrii deși de ia Vlăsia 
cu tăcerea lor sihastră 
și taigaua 
albăstriia, 
nu fac cît pădurea noastră”.

Vai, picioarele croite 
cu rindea, compas și riglă 
și orbitele 
răcite, 
negre sau cu ochi de sticlă I

Umeri triști, fără de brață, 
căi simțite cu bastonul, — 
lată ce-a ajuns 
în viață, 
după-ncăierare, omul.

Cînd mă văd în gînd asemeni 
eu și pruncii de la masă, — 
simt în came 
fier și cremeni, 
vise sure mă apasă.

Și toți pruncii lumii noastre 
îmi trimit priviri ce scapăr' 
verzi priviri, 
căprui și-albastre, — 
eu cu-ai mei ortaci să-i apăr.

Ciungii-n față îmi ridică 
mina — colț de creangă ruptă 
orbii, pipăind 
îmi strigă 
să pun umărul la luptă, 

șchiopii cu picior din lemne 
bocănesc pe strada largă, 
să mi-arate 
să măndemne :
„Nu vrem oamenii pe targa.

nu vrem floarea tinereții 
schilodită, amărîtă, 
trupul plin de seva vieții 
nu-1 vrem sprijinit în bîtă.

Cine vrea, — reteze-și mîna 
și piciorul. Ochii-și scoată!
Spargă-și c-o granată rina 
și viața-i slută, toată 1

Fie-1 zilele scălîmbe 
pe această mîndră vatră. 
Strimbă Lemne 
tot să-l strîmbe,
șl să-l sfarme
Sfarmă Piatră !“

Alexandru Andrltoîu

Jftîl : măr*t ?orunuL fj jj jg

Ce le păsa de marea ta rușine 
lui Vodă și miniștrilor sătui, 
cînd pungile erau cu aur pline 
puneau rușinea, ca pe-o țoală,-n cui

Răchita mă va mîngîia 
foșnind în vînt zăbunuî 
și s-o-nălța în fața meaj

Sub umbra lor, descoperit, 
Voi sta în prag de sară, 
șl-atunci trecutul chinuit 
din nou o să-mi apară.

Cei ce sînt și vor să fie
In luna marte te-arătai ridicol, 
taman ca o cenușereasă-ai fost, 
pămîntule eminamente agricol 
ce-ai spus cîntarea foamei, pe de rost.

Cu multă trudă ți-am spălat ocara, 
să ne putem mîndri de soarta ta 
și să strigăm în gura mare: „Țara 
ne este-n lumea asta cineva 1“

Noi nu slntem acum în Europa 
un petec oarecare de pămînt 
ce joacă alandala, hopa-țopa, 
după al bursei răsuflat descînt 

Bogată-I țara noastră. Chiar atomul 
atotputernic scapără-n Carpațl 
și-avem un capital, se chiamă Omul, 
pe care-n van, bancherilor, mizați I

Și liberă e țara Romîniei, — 
romîni și unguri, sași, dangăt, huțuîl 
sînt cei ce sînt, sînt cel ce vor să fie, 
sînt cei ce de războaie sînt sătuli.

pașnic zbor deschis, de porumbel, 
fum iscat ca apele-n bulboane, 
grindina rafalei de oțel.

apele în matca ce le strînge 
diguri, ca-n puternice cămeși,

Puternică e țara romînească, 
bărbații au aicea pumnii grei j 
de-i zgîndăriți și-or fi să vă izbească, 
o să vă doară falca, domnii mei.

Stăpîn pe ape, pe pămînt și aer 
poporul ne e pașnic, muncitor, 
el toarce liniștit al vremii caier, 
pe ghem de aur, pentru viitor.

In torsu-acesta, nici de cum agale, 
majestuos, cu trudă, cu asprimi, 
cresc turnurile Eiffel de furnale 
pe-Acropolele marilor uzini.

Sub febra muncii, pînă în străfund îl 
pămîntul bărăganelor fertil 
pe ale colectivei latifundii, 
fără să se reverse nici un Nil.

Văzîndu-și de tezaurul cîmpiei, 
de stupii ce pun dealurilor tiv, 
colectiviștii-și îngrijesc copiii 
(vai! cît sînt comuniștii de-agresivi!) 

Frumoasele grădini nesuspendate 
din parcuri, ce adună pruncii-n roi, 
de mîna noastră-s înfrumusețate, 
(vai 1 ce preocupare de război!...)

Pe lîngă-al Prahovei șăgalnic murmur 
pădurile de sonde cresc — duium, 
de spui că parcă-s goticele turnuri, 
reînviate-n vremea de acum.

Așa-i. Așa-i. Viața ni-i frumoasă 
sub vîntu-nnoitoarei tinereți, — 
asprimea bătăliilor de clasă 
11 dă mai mare și mai mîndru preț.

Pentru această viață-mbelșugată 
și frumusețile acestea mari, 
și pentru tinerețea minunată 
poporul cere pace la hotar.

Poporul vrea să fie, să trăiască, 
să poarte numai casca-acestui cer, 
o cască-albastră, cască tinerească, 
și nu, ca ieri, o cască grea, de fier.

Văzduhul cere numai avioane 
în 
nu 
nu

Și 
cu 
vor numai stele-n undă și nu sînge, 
vor numai lună-n undă și nu leș.

Pămîntul țării care se despică 
să dea bucate, ierburi moi și flori, 
deși de-a pururi nu va ști de frică 
nu vrea să-nghită-n hrube luptători.

Stăpîni pe aer, pe uscat, pe ape, 
vrem pace-n aer, ape, pe pămînt, 
șl-al bucuriei soare prins sub pleoape, 
și prins în legănarea unui cînt.

Iar dacă totuși domnii au să-nceapă 
măcelul pentru-a stoarce capital — 
noi pe pămînt, în aer și pe apă 
li vom izbi cu bărbătescul val.

Infanteriști, tunari cu brațul tare, 
aviatori atotcutezători 
și marinari înfruntători de mare 
le-or pune cruce la năvălitori.

Chiar soarele din flmpedea tărie 
s-o năpusti pe hoarde, cu blestem. 
Acei ce sînt, acei ce vor să fie 
sînt pașnici, dar sînt tari și nu se tern.

Ei vor mereu să întîlnească-n cale 
miresme dulci și foșnet de grădini 
și turnurile Eiffel de furnale 
pe-Acropolele marilor uzini 
și labirintele atîtor blocuri 
în cari palpită clocotul diurn, 
colosuri de centraîe-n mii de locuri 
și-ai sondei ascuțit și gotic turn 

și ginditori de marmură-n piețe 
și barzi pe coardă veselă cîntînd 
și tinerețe vor și frumusețe 
și pace, numai pace pe pămînt.

Și de răchitele...
Și de răchitele mai pling 
și-n vînturi mai murmură, — 
e ca în inimă să-mi string 
și dragoste și ură.

Dacă-al răchițllor frunzar 
e-ncărunțit și piînge, 
e că au fost pe-acest hotar, 
cîndva, vărsări de sînge.

Ele »e-apleacă-n vînt, molcu 
ți par că-s bocitoare.
Dar, sus pe culme, un gorun 
Își nalță fruntea-n so

Netemător de vijelii, 
el drept o să rămină, 
că prinde-n dădăcin! tării 
din reavănă țărînă.

|
Slăvesc gorunul netemut 
în versuri fericite, — 
dar pentru ce-a fost în trecut 
nu nit nici de răchite.

Cei ce nu-s însă vor ft■ ji ji ® * F s
Cel ce nu-s însă vor fl, 
fii ai celor ce ni-s fii, 
spre trecuturi vor privi, 
veacul nl-l vor cîntări, — 
cum și noi privim acum 
spre trecutul vieții drum, 
eîntărindu-i pe străbuni.

Hal să ne gîndlm acuma 
că, prin noi, se-alege una t 
sau va fi în zări Comuna, 
sau la două leghe numa. 
Hai să ne gîndlm, ortaco 
că mai 
comunismul, dacă-i pace.

iute vine-n coace

Nu privim în patru vînturi 
cum să cucerim pămînturl, 
cum să-nșiruim mormînturi, — 
dar nici pe această vatră 
nice floare, nice piatră 
n-or strivi acei ce latră.

Fie pace la hotare 
dar mai fie brațul tare 
pentru-a țării apărare.
Și urmașii, cu mîndrie, 
despre-ai noștri timpi vor scrie 
într-o carte aurie.
Despre pașnice izbind# 
vor începe să cuvînt# 
și să ne binecuvînte.

Cînd privește-n viitor 
ochiul nostru plin de dor 
de-a fi veșnic visător.
Că acolo e lumină, 
casă plină, masă plină, 
frunte pururea senină.
Și n-am vrea cu faptă sumbră 
ce istoria adumbră, 
să lăsăm pe frunte umbră.

Jur cu sufletul deschis, 
jur pe viață, jur pe vis, 
jur pe steag, pe comunism, 
jur pe muma-n cărunțită, 
și pe cîntec șl pe pită 
și pe arma oțetită, 
că-n falanga păcii sînt 
om netemător oricînd 
și legat de-acest pămînt. 
Jur că nu voi pingări 
anul mare, două mii 
și că nu mă vor huli 
cei ce nu-s, însă vor fl.

Ce va fi...
Mîndră-i țara romînească 
(să strig astfel tare-mi place) 
Ea nu știe să cerșească, 
nici tu pită, nici tu pace!

e

Gîzi moderni și cu renume 
cîntă bombei osanală, — 
dar eu știu în Uniune 
o atomică centrală.

Știu eu că la sovietici 
a nucleului sdnteie 
hărăzită-l pentru medici 
sănătate să ne deie.

Și mai știu cum în Rusia 
e îngrășămînt atomul, 
să rodească-ntr-una glia, 
griu’nalt la stat cît omul.

Sub atomică putere 
și deșertu-o prinde viață, 
și-om vedea cum duna piere 
sub găteală de verdeață.

O să desmorțească solul 
șl la Nord, atomu-mi pare, — 
sub călduri să-și piară polul 
ghețurile milenare.

Oceanele-nghețate 
să nu poarte iceberguri, 
ci în apele curate 
soarele să-nscrie cercuri.

Și iubitele la gură 
or ăă ducă mere roșii 
ce-n livadă le crescură 
cu știință — eschimoșii.

Și-o veni de la Sahara 
către Moscova scrisoare: 
„Mulțămim de-atom. Ni-1 țara 
numai oază roditoare”.

Și-o veni mai de departe 
o depeșe cu racheta: 
„Cetățenii de pe Marte 
vă vor vizita planeta”.

J-or uimi de-această veste 
nordul, sudul, estul, vestul. 
Ale visurilor creste 
sînt mai mari ca Everestul.

Unii-or spune că-s minciună 
toate visurile mele.

Dar le urc pînă la lună 
și mai sus,, cînd cred în el*.
Hei, atomule, comoară 
ce sfințești cu slavă locul, - 
Prometeu a doua oară 
smulge pentru oameni focul.

Omu-a fost destul să rabd# 
ale tale multe toane.
Știm minuni, pe lume, șapte, 
tu vei face milioane...

Hei, atomule, comoară, 
versuri pururi te slăvească! 
O atomică centrală 
văd și-n țara romtneaacă.

Iți vei scăpăra cununa 
șj pe fruntea țării mele. 
Visurile-mi de pe-acuma 
urcă, pentru ziduri, schela.

Locuri sterpe șl proscris# 
ce-și mal poartă tristă haina, 
de pe-acuma eu, In vise, 
1# cutreier cu combaina.

IJ', f i I i ș '* / 
Unde nu-i cernoziomul 
el din dună crește pirul 
porunci-vom, cu atomul, 
să-și ridice griul firul.

Cu puterea Iul cea mar# 
spulbera-vom focul febrei. 
Salut prima zi în care 
a-o fl taină leacul leprei.

Sovieticul#, frate, 
noi, din fericita țari, 
mulțămim de llbertat# 
și de forța nucleară.

Cîte visuri de nădejde 
îșl lărgesc albastre unde^. 
Cînd strigăm noi tinerești, 
viitorul ne răspunde.

Dar ce ochi ne tot scrutează 
șl ne jinduie comoara ? 
Cin-de peste mări cutează 
să ne înrobească țara ?

Cine pune-a! morți! stmburi 
în găoacele de bombe 
ca pe uliți și pe cîmpuri 
să întindă hecatombe ?

îar de totuși, dacă totuși, 
domnii nu-șl încap in piele 
și pe Murăș și pe Trotuș 
și pe Olt, vor chin și jele,

nu nl-l casa fără pază 
ca vrăjmașul să ni-o darme. 
Și nici brațul nu e loază 
să nu știe despre arme.

Pentru visurile noastre 
dac-o fi șl-o fi, ne-om bate, 
căci sub zările albastre 
ducem trai de libertate I

Șchiop de-ol fl, în largul firii, 
de o schijă sau granată, 
brațul tare-al omenirii 
mă va sprijini, îndată.

Ciung de m-o găsi o clipă 
asta numai pentr-o clipă-l. 
Ml-or da visele aripă, 
tot ce e în jur, să pipăi.

Orb de-ol fl, m-or duce frații 
pe a vieții nouă cale 
ca să simt Iluminații 
de atomice centrale.

r<»;s ■>-. »
Iar de n-am să fiu pe lume, 
de m-or piere ticăloșii, — 
pe mormîntul meu vor pun# 
cei de mîine, jerbe roșii.

N-am să mor cu spada rupta 
de o moarte-ntîmplătoare, 
ci eroic, într-o luptă 
șl cu fruntea către soare.

Pe cînd domnii, ucigașii 
cei înzorzonat! cu ranguri, — 
vor muri așa, ca lașii, 
ori la zid, ori puși în ștreanguri.

Da, s-or risipi, de-a rindul, 
plaga leprei și-a ftiziei.
Se va curăța pămintul 
șl de plaga burgheziei.

Hei, atomule, comoară 
ce sfințești cu slavă locul I 
Prometeu a doua oară 
smulge pentru oameni focul.

Timp de aur se desface 
ca un tom. Citească-I omul 
și învețe cum, în pace, 
e de folosit atomul!

Răspunderea
cea mare

Răspundem și de ce! ce au pierit 
și dorm sub ale gliilor cojoace 
și de acei ce-n cîrjele posace 
se reazimă c-un geamăt chinuit.

Răspundem și de cei ee vor, în pace, 
să-și treacă timpul cît e de trăit, — 
răspundem și de traiul aurit 
ce-n viitor ariplle-și desface.

Noi de trecut, prezent și viitor 
Răspundem și răspunderea ni-i mare. 
Răspundem s-avem pace la hotare

Răspundem pentru fiece popor. 
Răspunderea s-o aibă astăzi hram 
fiece om cinstit contemporan 1



Cuvinte scumpe tineretului...

Era într-unul din ceasurile după amiezii. 
Afară se cernea o ploaie măruntă, învă
luită cu spic de zăpadă. în sala clubului, 
împodobită cu flori, utemiștil de la Ate
lierele PT.T. „Clăbucet” din Capitală as
cultau cu atenție încordată un episod al 
luptelor trecute, pe care-1 povestea comu
nistul Dumitru Ștefănescu de la Comple
xul C.F.R. Grivița Roșie. Tovarășul Ște
fănescu vorbea încet și glasu-1 suna cînd 
înăbușit de mînie, cînd vibrînd de mîn- 
drle.

în trecut în ziua de 1 Mal, a spus el, 
poliția încerca totdeauna să ne tale calea 
cu baioneta. Reușea de multe ori să ne 
încurce, dar niciodată n-au putut să ne 
facă să renunțăm la luptă. Mi-a rămas în 
minte o întâmplare petrecută după 1920. 
Ascultați...

Dumitru Ștefănescu de astăzi era pe- 
atunci un tînăr pe cale să-șl înceapă uce
nicia la atelier. în familia lor numeroasă, 
duceau o viață de mizerie și fără sigu
ranța zilei de mîine. Stăpînl atotputernici 
peste viața lor, erau jandarmii și foamea. 
Dumitru Ștefănescu se bucura întotdeauna 
de venirea primăverii și mai ales de apro
pierea sărbătorii muncii. Muncitorii se 
pregăteau cu mult înainte pentru acest 
eveniment. Pe mulți însă — mai ales pe 
cei bănuiți de activitate revoluționară — 
poliția-i aresta. Nu puteau însă și n-aveau 
cum să-i aresteze pe toți.

în anul despre care e vorba, mii de fa
milii ale lucrătorilor din uzine și fabrici 
au ieșit de 1 Mai la o petrecere cîmpe- 
nească. Se bucurau oamenii în această zi 
și își căleau voința de luptă. Pădurea ră
suna de cîntece muncitorești și de veselie. 
Către amiază însă i-au încercuit polițaii. 
Aveau ordin să se năpustească asupra lor • vestea comunistul Ștefănescu, am 
și să-I împrăștie. Bineînțeles că n-au stat 
în cumpănă: s-au năpustit ca lupii, au căl
cat în picioare coșurile de merinde și-au 
spart sticlele. Copiii și femeile au fugit 
îngroziți în oraș, spre casă. Mulți dintre 
muncitori însă nu s-au dat bătuți. Cînte- 
cele lor, pulsînd de nădejdea întru mai 
bine, au răsunat apoi mat puternic pînă 
tîrziu noaptea, făcînd să freamăte pă
durea...

Da, cîntecele și hotărîrea oamenilor n-au 
putut fi sfîrtecate cu baioneta...

Timpul șe scurgea repede și comunistul

De vorbă cu un luptător comunist 
din anii ilegalității

în cadrul tradiționalelor întîlniri din 
preajma zilei de 1 Mai, între oamenii 
muncii și luptătorii comuniști din anii ac
tivității ilegale a partidului, vineri, tov. 
Al. Sencovici a înfățișat funcționarilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la Ministe
rul Industriei Ușoare episoade din lupta 
neînfricată dusă de comuniștii din țara 
noastră pentru apărarea intereselor clasei 

‘ muncitoare, împotriva exploatării burghe-

Despre ceea ce înseamnă capitalism, des
pre exploatarea cruntă la care este supus 
omul muncimr în condițiile unui astfel 
de regim, vorbește filmul indian „Doi 
acri de pămînt” care rulează în aceste zile 
pe ecranele noastre.

Filmul înfățișează soarta tragică a unei 
familii de țărani care s® văd nevoiți să ia 
calea orașului pentru a-și putea strînge 
suma de bani datorați moșierului. Dacă 
nu-și vor plăti datoria într-un scurt timp, 
bucata de pămînt răscumpărată cu atîta 
trudă va cădea din nou în mîinlle hră
părețului moșier care dorește să-și ridice 
o fabrică în aceste locuri, iar cei doi acri 
de pămînt ai țăranului Șambu îi încurcă 
planurile. Capitalismul își întinde ghiara 
monstruoasă și asupra satului. înspăimîn- 
tat la gîndul că-și va pierde petecul său 
de pămînt, căutînd cu înfrigurare un mij 
loc de a câștiga banii necesari achitării 
datoriei, Șambu își îndreaptă toate spe
ranțele spre oraș, mult visatul oraș Cal
cutta.

Urmărind soarta familiei Șambu, lupta 
crâncenă a țăranului plecat la oraș pen
tru a obține banii trebuincioși, filmul 
dezvăluie aspecte dintre cele mai drama 
fice din viața unui oraș capitalist Pri
mul contact cu viața zgomotoasă și pes- 

Itriță a orașului are un efect uluitor asu
pra lui Șambu. El credea că în oraș va 
găsi în fine ralul mult căutat. Amarnică 
dezamăgire. Aci se izbește de privirile ne- 
păsătoare ale bogătașilor, de disprețul rece 
și calculat al celor din jur- în prima noap
te petrecută la Calcutta, luj Șambu i se 
fură puținele lucruri aduse de acasă și 
infima sumă de bani pe care o avea as
cunsă în bocceluță. Aceasta este prima 
lui cunoștință cu viața marelui oraș. Apoi

un flăcău negricios, cu 
frământa pe bancă și 
puie o-ntrebare care-1

Dumitru Ștefănescu evoca mereu alte ★ 
amintiri. Utemiștii se adunaseră în jurul 
Iul dornici să nu le scape măcar un sin
gur cuvînt. Unul dintre ei, strungarul Nl- 
codaie Ghelmeci, 
păr bogat, se 
nu-ndrăznea să 
rodea pe suflet.

— Ridică-te și spune tu, îi șopti el ute- 
mlstei Doina Bîlc, rldică-te.

— Dar ce, pe tine nu te țin puterile ? 
î-a răspuns fata roșind, dar s-a sculat și 
a rostit cu glas înalt, puțin cîntat:

— Tovarășe Ștefănescu, pe Vasile 
Roaită l-ați cunoscut 7

Asta era.
Toți o priviră cu mirare, numai Nico- 

laie Ghelmeci înclină din cap mulțumit.
— L-am cunoscut, mai ales în zilele 

grevei din 1933. Ce să vă spun despre el 7
— Tot, tot ce știți, răspunseră utemiș

tii... *
Era într-înșii înflăcărarea și dorința no

bilă de a pătrunde adînc cuvîntul unui 
om care-a schimbat cindva o vorbă cu 
unul din cei mai iubiți eroi ai tineretului. 
Ascultau cu răsuflarea întretăiată și-n 
ochi Ie sclipeau lumini de îndîrjire. Re- 
trăiau împreună cu povestitorul clipele 
cumplite din februarie 1933. Pe Vasile 
Roaită și-l închipuiau aidoma, îl vedeau 
cum urcă la sirenă, drept, puternic, în- 
cleștîndu-și mina pe manetă.

— Vasile, fă-o să urle să se cutremure 
și cerul !, i-au cerut atunci comuniștii lui 
Roaită. Și utemiștii din sala acestui club, 
simțeau parcă răspunsul simplu al erou
lui : — „N-aveți nici o grijă".

— Șl eu ca mulți alții, își depăna po- 
cărat 

lemne și le-am aruncat în cazanul fluie
rului ca să aibă presiune. Roaită ne 
îndemna să nu stăm o clipă... L-am cu
noscut pe Roaită și mai înainte, dar nu 
mi-1 pot aduce în minte decît 
l-am văzut ultima oară : trăgînd 
ta sirenei.

Da, nici utemiștii de-aici din 
bului și nimeni nu și-l poate închipui pe 
Roaită decît în clipa supremei jertfe pen
tru fericirea poporului al cărui fiu cre
dincios a fost.

așa cum 
de mane-

sala clu-

S. IONESCU

zo-moșierești. în încheiere, tov. Al. Senco- 
vici a subliniat faptul că, spre deosebire 
de sărbătoarea de 1 Mai din anii ilegali
tății, astăzi în țara noastră liberă, Ziua 
solidarității internaționale a celor ce mun
cesc este întîmpinată de poporul nostru 
muncitor în plin avînt al luptei pentru 
înflorirea patriei, pentru construirea so
cialismului.

(Agerpres).

„DOI ACRI DE PAM1NT“
dezamăgirile aveau să vină una după 
alta.

Fără cunoștințe, fără prieteni, singur în 
marele oraș, Șambu, însoțit pretutindeni 
de fiul său Canaia, caută zadarnic 
de lucru. Peste tot porțile le sînt 
închise. Ce să facă, din ce să tră 
iască, cum să-și agonisească suma ne
cesară achitării datoriei ? O muncă dem
nă de om, nu-i poate oferi impunătorul, 
oraș capitalist. El însă trebuie să munceas
că, să găsească un mijloc pentru a strînge 
banii atît de necesari. Da, orice muncă 
— oricît de înjositoare ar fi ea pentru un 
om — chiar șl o muncă de animal, numai 
să-și poată plăti blestemata datorie. Șam 
bu este maj întîi hamal, cară bagajele 
călătorilor ; apoi închiriază o ricșa, înhă 
mîndu-se ca atîția alții, să tragă o trăsu 
rică. Lipsit de hrană, istovindu-se în 
iceas.tă îndeletnicire degradantă pentru 
om. Șambu aleargă zile întregi desculț pe 
străzile Calcuttei, poartă cu ricșa tot solul 
de pașagerl, strînge bănuț cu bănuț, fără 
odihnă — în numele păstrării pămîntulw 
drag, „mama țăranului”, cum obișnuiesc 
ei să spună. Zilele trec însă mai renede 
decît pot fi adunați banii. Cîteva săptă 
mîni îl mai despart pe Șambu de ziua 
scadenței, cînd se va hotărî soarta între
gii sale vieți. Va munci și noaptea — nu-i 
nimic ; nu va mînca — tot una ; numai să 
poată aduna diavoleasca sumă. Pămîntul 
da, pămîntul — udat cu sudoarea și sân
gele familiei — trebuie să rărnînă al lor

Dar iată că într-o zi Șambu are un acci
dent. Gonind nebunește, la îndemnul bo 
gatului pasager care dorește să-și întrea 
că amica, . vlăguit de putere, istovit de 
efortul fizic pe care trebuie să-l facă. 
Șambu se prăvălește pe caldarimul încins

Noi întovărășiri
în ultimele zile în satele Negrițești, Po- 

doleni, Mastacan și Letea Veche din re
giunea Bacău au luat ființă încă 4 înto
vărășiri agricole pentru lucrarea în 
mun a pămînturilor. în întovărășirea 
Podoleni, de exemplu, au intrat 50 
țărani muncitori.

Țăranii muncitori întovărășiți au înce
put, cu mijloacele proprii și cu tractoare
le S.M.T.-urilor, lucrările agricole de pri
măvară.

co
ri in 
de

*
De la începutul anului și pînă acum, în 

satele regiunii Cluj au luat ființă încă 32 
de întovărășiri agricole. Totodată, nume
roși țărani muncitori s-au înscris în în
tovărășirile agricole create în raioanele 
Zalău, Dej, Luduș și Cluj.

în întreaga regiune Cluj sînt în prezent 
142 de întovărășiri agricole.

Adunarea pentru alegerea 
noului Comitet de luptă 

pentru pace al regiunii Arad
în sala mare a Palatului Cultural a avut 

loc joi adunarea pentru alegerea noului 
comitet de luptă pentru pace al regiunii 
Arad și a delegaților la Adunarea repre
zentanților mișcării pentru apărarea păcii 
din R.P.R.

Tov. Filip Geltz, membru al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., a făcut o expunere asupra situației 
internaționale, după care tov. Else Toma 
din partea vechiului comitet regional de 
luptă pentru pace, a vorbit despre desfă
șurarea campaniei de strîngere a semnă
turilor pe Apelul de la Viena în regiunea 
Arad și despre sarcinile 
tetelor de luptă pentru

A fost ales apoi noul 
pentru pace regional și 
narea reprezentanților
apărarea păcii din R.P.R.

Ca președinte al noului comitet a fost 
ales dr. Ion Grigorescu, rectorul Institu
tului Agronomic din Arad.

actuale ale comi- 
pace.
comitet de luptă 
delegații la Adu- 
mișcării peqtru

In Editura de Stat 
pentru literatură politică
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ERNST THĂLMANN : în lupta îm

potriva imperialismului german și ame
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— Trei cuvîntări rostite în Reichs
tag —
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al străzii. Un accident, un banal accident, 
obișnuit într-o țară capitalistă.

Ca un puternic rechizitoriu adresat sis
temului capitalist, realizatorii filmului 
dezvăluie dincolo de acest accident, apa
rent întâmplător,, condițiile mizere, lipsa 
de perspectivă în care sînt nevoiți să tră
iască nenumărați oameni al muncii în con
dițiile exploatării capitaliste.

Din film facem cunoștință cu un grup 
de copii, prietenii Iui Canaia. Firesc ar fi 
fost ca la această vîrstă ei să mai fi stat 
încă pe băncile școlii, să . învețe. Dar nu ; 
acești copil sînt nevoiți să-și cîștige sin
guri existența muncind din greu de mici, 
asemenea părinților lor. Pe străzile Calcu
ttei întîlnești la tot pasul asemenea mici 
lucrători care, cocoșați asupra unei cutii, 
lustruiesc pantofii trecătorilor. Pe scările 
caselor, pe caldarîmul străzilor, în curți 
mizere, aceste victime ale capitalismului 
se odihnesc, mănâncă; în tovărășia guzga
nilor, în vuietul neîntrerupt al străzii, ei 
!și duc traiul de pe o zi pe alta. Ce putea 
face micuțul Canaia pentru a-și putea aju
ta tatăl ? A învățat meseria de lustragiu.

Dar capitalismul nu distruge numai fi
ne omul. Filmuj vorbește . prin imagini 
trăitoare despre felul cum societatea în
temeiată pe robia salariată corupe ele
mentele mai slabe, le macină treptat dem
nitatea, conștiința. Iată în film un mic 
hoț de buzunare. Canaia îl cunoaște în- 
âmplător și se simte atras de purtările 
degajate și sigure ale micului infractor 
Ce va deveni însă acest tînăr pungaș?

Filmul prevestește parcă viitorul aces
tuia, în figura răufăcătorului care o ade
menește pentru a o jefui și necinsti pe 
soția lui Șambu, atunci cînd vine la Cal
cutta să și caute soțul și copilul. Dîndu-și

Ofensiva colectiviștilor
Către seară Gheorghe Anușca, președin

tele gospodăriei agricole colective „23 Au. 
gust" djn comuna Păstrăveni, raionul Tg. 
Neamț, se întorcea de pe ogoare cu inima 
plină de bucurie. Cînd ajunse în ulița 
mare, începu să plouă zdravăn. Cîțiva oa
meni cu glugile de șiac trase, supărați ne
voie mare ca și cînd le-ar fi plouat la 
nuntă, trecură grăbiți pe lîngă el zicînd 
doar „seara bună". N-aveau chef de taifas 
ca altă dată. De bună seamă că-1 invidiau: 
„Ce-i pasă ! Se plimbă prin ploaie ca vodă 
prin lobodă. Colectiva a terminat însă- 
mînțările ; acum pentru ei poate să plouă 
cit o vrea".

Președintele își făcu palmele căuș du- 
cîndu-le sub streașină gulerului de blană, 
unde o șuviță de apă se scurgea de pe 
cușma lui brumărie. Incîntat de murmu
rul mărgelelor argintii ce-i curgeau în 
pumn, domoli și mai mult pasul, zicîndu-și 
în sine: ,,Asta nu-i apă, ci aur ! Bogăție 
pentru recolta din vară. Hei, bat-o vina 
de ploicică, bine ne-a apucat 1 Parcă 
ne-am fi înțeles dinainte”.

Aducerile aminte îl năpădiră...
Spre cinstirea zilei de 1 Mai, de la 

începutul lui martie și pînă ieri, trei sar
cini, sarcini grele, au stat în fața colecti
viștilor : electrificarea, însămînțările din 
epoca I-a și pregătirea terenului pentru în- 
sămînțatul porumbului în cuiburi așezate 
în pătrat. Pe toate cele trei fronturi bă
tălia nu s-a oprit nici o clipă.i★

Cînd timpul era prielnic, ofensiva dez
lănțuită de colectiviști ataca pe frontul în- 
sămînțărilor. Brigăzi, echipe, colectiviști, 
tractoriști, înarmați cu mașini și eu agro
tehnica înaintată, cucereau poziții tot mai 
însemnate : în șase zile au încheiat însă- 
mînțările din epoca I-a, punînd în braz
dă ultimul bob de ovăz. A fost un zor 
mare, dar și treabă fără greș. Unde era 
necazul mai mare se avîntau brigadierii. 
Tractoriștii din brigada lui Șargu Vasile, 
dădeau pinteni tractoarelor pentru că alt
fel îi ajungeau colectiviștii din urmă și 
era mai mare rușinea. întrecerea dintre 
tractoriști și colectiviști făcea ca fiecare 
să țină socoteala minutelor.

Dar mai erau și zile cu zorile îmbrobo
dite în straie cernite de ploaie măruntă, 
prevestind că cine cutează a intra în ogor 
se poate împotmoli. în asemenea zile, mun
ca era purtată pe frontul electrificării. Și 
aici era treabă, nu șagă. Stâlpii au înce
put să se încoloneze disciplinați, de-a 
lungul ulițelor, sîrmele se întindeau în 
aer zbîrnîind în bătaia unui vînt ușor și au 
apărut desigur și becurile. Entuziasmul 
colectiviștilor care au pus umărul la 
electrificare poate fi cuprins cu greu în 
vorbe. Echipa de utemiștl în frunte cu 
Gheorghe Pe’u a făcut ispravă nu numai 
la săpatul gropilor, dar și la înălțatul stîl- 
pilor. Colectiviștii Gheorghe Ivan, Ion 
Ivan și Gheorghe V. Anton s-au făcut re- 
numiți în sat, arătând că dânșii pe lîngă 
plugărle au ajuns să fie dibaci linieri elec
tricieni, cu toa(e că n-au diplomă...

Colectivistul Gheorghe Anușca tocmai 

INFOR
în cadrul schimburilor culturale dintre 

țara noastră ș, R.P.D. Coreeană, sâmbătă 
dimineața a sosit în Capitală o delegație 
culturală din R. P. D. Coreeană,

Din delegație fac parte ; Pak Cian Sen, 
șeful Departamentului "de relații culturale 
cu străinătatea din Ministerul Culturii Și 
Propagandei, Li Den En, compozitor, Hon 
Den Sin, balerină și Kan He Sun, profe
sor de muzică.

★
în urma desființării cartelelor și tre

cerii la comerțul desfășurat, au sporit 
mult atît volumul mărfurilor vîndute 
populației cît și numărul vânzărilor. 
•Aceasta a făcut să crească cerințele pentru 
moneda măruntă.

Pentru a satisface nevoile curente de 
schimb ale populației se pune în circulație 
o monedă metalică divizionară de 50 bani.

'Această monedă divizionară, care va 
circula paralel cu celelalte monede me
talice divizionare existente este confecțio
nată din aliaj de nichel și aramă având 
diametrul de 25 mm. și muchea zimțată.

Pe față ea are imprimat în relief un 
muncitor forjînd» la nicovală, avînd în 
stînga cifra „50“, iar în dreapta cuvîntul 
„Bani". în spatele muncitorului se pro
filează o uzină cu trei coșuri. Pe cealaltă 
parte, are în centru stema R.P.R. încon-

seama de capcana în care a căzut, îngro
zită, biata femeie fuge pe străzile aglo
merate ale orașului. Are un accident de 
mașină. In stare gravă e<ste dusă la spital. 
Bani; adunați de Șambu cu atâtea lacrimi 
și sînge se due acum pe medicamente.

Filmul arată adevărata față a capitalis
mului în toată josnicia și brutalitatea sa. 
De la imposibilitatea de a găsi o muncă 
omenească pînă la perspectiva de a ajunge 
hoț de buzunare, de la casele impunătoare 
și luxoase, pînă la dărăpănatele cocioabe 
ale periferiei, de la cetățenii care iau 
masa la marile restaurante și pînă la cei 
care beau ceai la un colț de stradă, de 
la un vînzător ambulant — toate aceste 
imagini au o mare putere demascatoare 
deoarece vorbesc limpede spectatorului 
despre ce înseamnă „raiul” capitalist, des
pre înăbușirea în aceste condiții sociale 
a oricăror năzuințe spre fericire a omu
lui simplu.

Ceea ce te Impresionează îndeosebi la 
filmul „Doi acri de pămînt” este felul în 
care realizatorii au dezvăluit trăsăturile 
de caracter ale oamenilor simpli, frumu
sețea lor morală, cinstea și integritatea 
lor care nu pot fi terfelite nici de viața 
mizeră în care trăiesc, nici de presiunea 
puternică a capitalismului care se face 
simțită la tot pasul.

Caracterul lui Șambu este luminos, cu
rat. nepătat. în ciuda sărăciei crunte în 
care trăiește cu fiul său la Calcutta, în 
ciuda nevoii arzătoare de bani pentru a-și 
plăti datoria, el nu șovăie nici un mo
ment să-i dea primii bani cîștigați veci
nului, căruia îi era închiriată ricșa. 
Atunci c’nd fiul său îi aduce alimente și 
bani din vînzarea unui ceas furat, Șambu 
este atît de amărât de purtarea acestuia, 
încât îl bate crunt ; nimic din ceea ce 
nu-i cîștigat cinstit, prin munca lui, nu-i 
trebuiește.

Emoționante sînt relațiile calde, dragos
tea puternică, de un farmec irezistibil, 

citea în acele zile romanul „Cavalerul Ste
lei de Aur" de S. Babaevski. Cînd a ajuns 
la paginile în care se vorbește despre 
inaugurarea uzinei electrice din stanița lui 
Serghei Tutarinov, s-a oprit din lectură și 
a privit visător pe geam : „Și la noi iz- 
bîndește visul lui Serghei!".

★
Sosi șl timpul pregătirii terenului pen

tru însămînțat porumbul în cuiburi așeza
te în pătrat. întreaga suprafață de teren 
— 50 hectare — trebuia lucrată cu culti
vatorul în cel mai scurt timp. Ce se în- 
tîmplase? Năpădiseră buruienile și creș
teau văzînd cu ochii. Că — bătu-le-ar para 
omătului — se hrăneau cum nu se poate 
mai bine din vagoanele de gunoi de grajd 
cărat cu trudă astă toamnă pe tarla de 
către colectiviști. Acul cel mai potrivit 
pentru cojocul buruienilor este cultivato
rul. Șj nu era timp de gîndit. Cu ajutorul 
tractoriștilor, brigadierii Mcgoș Gheorghe 
și Tătaru Vasile, urmați de colectiviști ca: 
Bărbieru Ion, Butnaru Gheorghe și Anton 
Gheorghe,. au pornit în grabă împotriva 
lor, venindu-le de hac numai în două zile. 
Acum pămîntul este curat, neted și mă
runt ca în straturile de flori. Ți-i ma.i 
mare dragul să intri cu marcatorul și să 
însemni pătratele în care va rodi sămân
ța aleasă cu grijă. Să vină două zile cu 
soare și să-ncingă pămîntul cum trebuie, 
și-ndată vor intra cu grapele ca să facă 
loc marcatoarelor. Cit privește însămînța- 
tul, gândea președintele, nu ne vom lăsa 
numai în nădejdea mașinii, ci vom da zor 
cu plantatoarele, cu sapele ca intr-un timp 
scurt să cuibărim cît mai bine în răscrucile 
pătratelor făcute de marcator grăunțele 
de porumb portocaliu și cincantin. Primele 
„buchii" ale agrotehnicii vor prinde rădă
cini. Mai sînt, ce-i drept, și alte sfaturi 
care trebuie respectate: îngrășămintele su
plimentare să fie împrăștiate pe întreaga 
suprafață, prășitul la vreme, ori de cîte ori 
pămîntul prinde scoarță, copilitul, pole
nizarea artificială și celelalte. Nu se poate 
altfel. Colectiviștii s-au convins de foloa
sele aduse de agrotehnică. Agrotehnica 
face minuni dacă o aplici întru totul, 
dacă lucrezi așa cum cete. Cum s-ar aice : 
o respecți, te respectă...

★
Cînd președintele ajunse în dreptul se

diului gospodăriei, era pătruns de-a bl- 
nelea de ploaie. Dar, pasă-mi-te, nu lua 
în seamă acest fleac de necaz. La lumina 
ce se revărsa din lămpile Iul Ilici, inun- 
dând curtea, se vedea trăind și muncind 
alături de colectiviști cu toată dragostea, 
cu tot elanul, stînd treaz la postul de 
comandă. Mai sînt multe de făcut. De 
nu te-nduri să părăsești cuptorul odată cu 
zorile, rămîi păgubaș în multe treburi. 
Apoi mal ai de înfruntat și metehnele na
turii: unele dimineți încă-s răcoroase, 
uneori v.întul aspru pătrunde pînă în mă
duva oaselor... Dar colectiviștii din Păstră
veni stau dîrz pe poziție. Vor să fie fău
rari ai recoltelor îmbelșugate și pace bună.

D. AVARVAREI

MÂȚII
jurată de inscripția „Republica Populară 
Romînă".

Moneda de 50 bani va fi pusă în circu
lație începînd de la data de 25 apri
lie 1955,

★
Ieri seară a avut loc pe scena Teatrului 

Tineretului premiera spectacolului „Hoții”, 
tragedie în cinci acte și 12 tablouri de 
Fr. Schiller, pusă în scenă cu prilejul 
comemorării a 150 de ani de la moartea 
marelui scriitor clasic german.

Din distribuție fac parte V. Valenti- 
neanu și Al. Critico artiști emeriți ai 
R.P.Jt., A. Pop Marțian, Cezar Rovințescu, 
Lia ijfehighian, N. Făgădaru, Al. Clonaru, 
Al. Ciprian, Mircea Anghelescu și alții. 
Regia artistică este semnată de N. Mas- 
sim,

★
Vineri dimineața, membrii delegației 

de muncitori din R. D. Germană, care se 
află în țara noastră la invitația colectivu
lui uzinelor de tractoare „Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin, au vizitat gospodăria 
agricolă colectivă „Horia Cloșca și Cri- 
șan“, din Bod, unde trăiesc și muncesc 
înfrățite 270 de familii de naționalitate ro
mînă, germană și maghiară.

Oaspeții au vizitat fermele de vaci, por
ci și păsări, precum și grajdul cel nou.

dintre Șambu și soția sa, Paro. Greutățile 
în care se zbat, lipsurile materiale prin 
care trec cei doi soți îi călesc, îi fac să 
fie mai apropiați unul de altul, să se iu
bească mai mult. Alături, în clipele de 
bucurie, tot împreună înfruntă ei și vi
tregiile soartei. Chiar cînd Șambu e ple
cat la Calcutta, departe de soția lui, firele 
nevăzute ale unei iubiri trainice îi leagă 
strîns; în veștile primite de la dînsa, Șam
bu simte umărul tovarășei de viață care-1 
ajută să răzbească greul, care este cu 
inima lîngă ei.

Cu simpatie și dragoste s-au apropiat 
scenaristul Hrishiikesh Mukherjee și regi
zorul Bimal Roy de viața și obiceiurile 
acestor oamenj simpli și truditori. Priete
nia care se leagă între Șambu și bătrânul 
ricșer, grija pe care acesta o manifestă 
pentru micul Canaia, vorbesc despre calda 
solidaritate care leagă laolaltă pe cei să
raci, obidiți. Să amintim și despre prie
tenia dintre Canaia și micii lustragii care, 
aflînd că tatăl prietenului lor este bolnav, 
se obligă să-și dea o parte din puținul lor 
cîștig — „impozit pe venit" — pentru a-1 
ajuta, sau despre inima largă a gazdei pe 
care Șambu o găsește într-un cartier măr
ginaș al orașului și care, văzînd că micul 
Canaia este bolnav, îi primește în casă cu 
toate că noii veniți nu-i pot plăti la înce
put chiria. Ajutorul modest care sînt gata 
să-1 dea oricărui om care se află la impas, 
micile bucurii pe care și le împărtășesc 
în fiecare seară — vorbesc tocmai despre 
unitatea și puterea celor săraci, a celor 
mulți. Asemenea oameni nu pot fi înfrînți 
de către capitalism — înțelege lesne spec
tatorul — ei vor ști să-și ridice capul, să-și 
apere cu bărbăție drepturile, chiar dacă 
despre acest lucru nu se vorbește direct 
în desfășurarea filmului.

Da, astfel de oameni minunați vor ști 
să găsească laolaltă calea către un drum 
însorit.

ADA SIMIONESCU

Cultură tzină și sport

Desfășurarea 
celei de a !l-a etape 

a „Curjei Scînteu"

ORAȘUL STALIN (de La trimisul nos
tru). — Cea de-a doua etapă a „Cursei 
Scânteii" s-a daslașurat pe distanța Ora
șul Stalin — Făgăraș — Orașul Stalin (138 
km.). Forma bună a cicliștilor, timpul 
frumos și șoseaua bună au dat -posibilita
tea desfășurării unei curse dinamice. 
Aceasta reiese și din media orară stabilită 
— 36,40 km. ne oră.

Ca și în etapa trecută, încă de la ple
care, cursa ss dsș'ășoară într-un ritm sus
ținut. Se formează mai multe plutoane. în 
primul pluton se găsesc toți cicliștii frun
tași în af'.ra d? Moieeanu care are o de
fecțiune imediat după plecarea din jOra» 
șui Stalin, El free însă o cursă foarte 
bună, reușind să prindă plutonul fruntaș 
aproximativ la 50 km. de la plecate.

în tata uau! r'umerbș public. Ia Jf-ăgă- 
raș primii întorc Vasilescu, Istrate, Mun- 
teanu și Gruppe (R.D.G.), urmați la o 
distmță de 50 metri de un mare grup.

Acești patru alergători, cărora li se 
alătură Ștolper (R.D.G.), reușesc să-și 
creeze avsn'aj de aproape 2 km. față de 
restul plutonului din care evadaseră. Dar 
treptat, asistăm la recuperarea acestei 
distanțe de către trei cicliști: Dumitres
cu, Sebe și Schur (R.D.G.) care îi prind 
pe cei 5 fugari.

Se rulează foarte rapid : cu toate ace
stea un alt grup, format din 8 citi ști, 
ajunge plutonul, fruntaș, ceea ce dove
dește valoare® sensibil egală a multor din 
alergători. Cu fiecare kilometru lupta se 
întețește, Atît Dumitrescu cît și Moi- 
ceanu încearcă în repetate rânduri să 
evadeze, spenînd ca astfel xă recupereze 
minutele pierdute în prima etapă. Ci
cliștii germani sînt însă atent! Și orice în
cercare de evadare este anihilată.

Se aproprie sosirea. De la ea vor lipsi 
Vasilescu, care se pierde de plutonul frun
taș și Schusțer care sparge. Devine clar 
că spre diferență de prima etapă, acum 
Câștigătorul va fii hotărât la sprintul final. 
Și campionul mondial universitar, ciclis
tul german G. Schur trece primul linia 
de sosire urmat de Meister (R.D.G,); Du
mitrescu, Funda (R.D.G.), Zabel (R.D.G.), 
Stolper (R.D.G.), Sebe, Moiceanu, Con- 
stantinescu și Istrate, toți în același timp 
cu câștigătorul (3 h 35’09”).

După două etape în clasamentul' gene
ral situația este următoarea : 1. B. Funda 
(R.D.G.) 8 h. 42’34” ; 2. G. Schur (R.D.G.) 
8 h. 45’31” ; 3. C. Dumitrescu (R.P.R.) 
8 h. 45’54” ; 4. G. Moiceanu (R.P.R.) 8 h. 
46’17” ; 5. Gruppe (R.D.G.) 8 h. 46’45” ; 6. 
Stolper (R.D.G.) același timp; 7. Sebe 
(R.P.R.) 8 h. 46’55” ; 8. Constantinescu 
(R.P.R.) 8 h. 47’20” ; 9. Schuster (R.P.R.) 
8 h. 49’55” ; 10. Zabel (R.D.G.) 8 h. 56’04”,

S. BRAND

Camp onatele mondiale 
de tenis de masă

Jocurile probelor de simplu din cadrul 
campionatelor mondiale de tenis de masă 
au marcat în general o serie de rezultate 
neașteptate. In proba de simplu bărbați 
pe primul plan se situează victoria reali
zată de jucătorul I. Koczian (R. P. Un
gară), care a reușit excelenta performanță 
de a-1 învinge pe cehoslovacul Andreadis, 
precum și victori® lui Somogyi (R.P.U.) 
asupra japonezului Ogimura.

Cu mult succes a jucat Toma Rei
ter. In cel mai dificil joc, el s-a întâlnit cu 
americanul Bukiet, învingîndu-1. Apoi Rei. 
ter a jucat cu Mathias (Germania), cu
cerind o nouă victorie cu 3—0.

In proba de simplu femei, în jocurile 
optimilor de finală jucătoairea engleză, 
Diana Rowe a învins cu 3-1 pe cea mai 
bună jucătoare japoneză, Eguchi. O altă 
jucătoare japoneză oare a fost eliminată 
din concurs este Tanaka. Ea a pierdut cu 
1-3 în fața lui Ann Haydon (Angilia), o 
tînără în vîrstă de 16 ani.

Campioana mondială Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) a învins pe jucătoare® maghiară 
Simon ou 3-2 și pe Christiane Watei 
(Franța) ou 3-0.

Sâmbătă seara Angelica Rozeanu a ob
ținut o olară victorie cu 3-1 în fața cam
pioanei Angliei, Rosalinde Rowe, calific 
cîndu-se astfel în semifinale. Semifinaliste 
sînt și japoneza Watanabe care a învins 
cu 3-0 pe Szasz (R.P.R.), Linda Wertl 
(Austria) și Diana Rowe (Anglia). In proba 
de simplu băieți s-au calificat pentru se
mifinale Tanaka (Japonia), învingătorul 
lui Reiter (R.P.R.), Cafiero (Franța), Sido 
(R. P. Ungară) și învingătorul meciului 
dintre Iugoslavul Dolinar și englezul Berg
man.

întrecerile celor mai buni 
luptători din lume

în sala „Schwartzwand" din Karlsruhe, 
continuă întrecerea celor mai buni luptă
tori din 24 de țări pentru cucerirea celor 
8 titluri de campioni mondiali. Vineri sea
ra au fost programate o serie de întâlniri 
interesante care au dat loc la dispute spec, 
taculoase. Cu mare interes au fost urmă
rite meciurile de la categoria grea. Re
prezentantul țării noastre, Alexandru Suli, 
a realizat prima victorie a turneului, în
vingând categoric la puncte pe Erich Mo
ser (Elveția). O impresie deosebită a lăsat 
campionul sovietic Alexandr Mazur, care 
l-a învins în minutul 6 prin tuș pe Kolev 
(R.P. Bulgaria). Cea mai rapidă victorie 
a serii a fost însă realizată de cehoslova
cul Ruzika, care l-a pus tuș în 30 de se
cunde pe Fiillop (R. P. Ungară).

La categoria muscă, maghiarul I. Bara- 
nya a dispus la puncte de iugoslavul Vu- 
kov, iar Al Ruszi (R.P.R.) a pierdut la 
puncte în fața lui Husein Akbas (Turcia).

Sîmbătă seara, reprezentanții țării noa
stre au realizat două noi frumoase victo
rii. în cedrul categoriei pană, Fr. Horvat 
a dispus la puncte de H. Hohenberger 
(Germania occidentală), iar la categoria 
cocoș M. Schultz (R.P.R.) l-a învins prin 
tuș în minutul 6 pe finlandezul Rantala. 
In turul III al categoriei muscă, Al. Ruszi 
(R.P.R.) a pierdut prin tuș în minutul 
14 în fața luptătorului maghiar I. Ba- 
ranya.

Astă seară campionatele mondiale de 
lupte clasice vor lua sfîrșit.
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împotriva reînarmărli Germaniei occidentale

Conferința de la Leipzig 
a reprezentanților oamenilor muneii 

și sindicatelor din Europa
LEIPZIG 23 (Agerpres). — TASS trans- 

tnite:
La 22 aprilie «-a deschis la Leipzig ln- 

itr-o atmosferă festivă conferința repre
zentanților oamenilor muncii șl sindicate
lor țărilor europene.

La conferință au soslț delegații din 27 
de țări europene reprezentanți ai oame
nilor muncii și sindicatelor de cele mal 
diferite orientări.

Delegația sovietică este condusă de I. V. 
’Goroșkin, secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din Uniunea Sovietică. Ca 
observator asistă la conferință Liu Cian- 
șen, vicepreședintele Federației sindicate
lor din întreaga Chină.

Conferința a fost deschisă de Rudolf 
Friedrich (R.D. Germană) membru în co
mitetul de pregătire.

După alegerea Prezidiului în care au in
trat reprezentanți ai țărilor reprezentate 
la conferință și a secretariatului, a fost a- 
probată în unanimitate următoarea ordine 
de zi: lupta comună a oamenilor muncii și 
sindicatelor din toate țările europene îm
potriva reînvierii militarismului german 
și pregătirii războiului atomic, în apăra
rea condițiilor de trai și muncă șl a bu
nei Stări a oamenilor muncii, pentru secu
ritate colectivă, pentru pace și prietenie 
între popoare.

Ullch, primarul general al orașului 
Leipzig a salutat pe participanții la con
ferință.

După aceea, Renă Gamelln (Franța) 
care prezida conferința a dat cuvîntul re
prezentantului oamenilor muncii vest- 
germani.

Vorbitorul a declarat că ratificarea a- 
cordurilor de la Paris a creat o situație 
periculoasă în Europa deoareoe acordurile 
de la Paris sînt îndreptate spre reînvierea 
militarismului agresiv german, intensifică 
primejdia de război, deci reprezintă o a- 
menințare nu numai pentru poporul ger
man, ci și pentru celelalte popoare euro
pene.

în încheiere, vorbitorul a chemat pa 
participanții la conferință să dovedească 
lumii prin stabilirea unității de acțiune a 
oamenilor muncii și a sindicatelor lor că 
forțele reacționare au strecurat prin par
lamente vest-europene ratificarea acordu
rilor de la Paris împotriva voinței oame
nilor muncii și că voința de unitate a oa
menilor muncii este mai puternică decît 
adepții acordurilor de la Paris. De lupta 
noastră activă a declarat el, de unitatea 
noastră, depind pacea, buna stare și spar
ta popoarelor. Dacă vom lupta în comun.

După tratativele franco-engleze de la Londra
LONDRA 23 (Agerpres). —
La Londra au luat sfîrșit tratativele 

'dintre ministrul francez al Afacerilor Ex
terne, Pinay și ministrul englez al Afa
cerilor Externe, Mac Millan. Pinay a avut 
de asemenea o întrevedere cu primul mi
nistru englez, Eden.

După cum reiese din comentariile ob
servatorilor londonezi, în cadrul tratati
velor a ocupat un loc important problema 
unei conferințe a celor patru puteri. La 
discutarea procedurii organizării unei ase
menea conferințe, Pinay a propus ca la 
27 aprilie să se întrunească la Londra ex- 
perți ai Angliei, Franței și S.U.A. („grupul 
de lucru"). După cum relatează observa
torul agenției Reuter, Pinay și Mac Millan 
au trasat ca una din sarcinile fundamen
tale ale „grupului de lucru" elaborarea 
argumentelor Occidentului „determinînd 
lipsa lui de dorință de a accepta crearea 
unei Germanii unite, neutre".

Mac Millan și Pinay au discutat de asa-

Tineretul lumii se pregătește 
în vederea Festivalului 

de ia Varșovia
1 Tineretul din lumea întreagă intensifi
că pregătirile in vederea celui de al 5-lea 
Festival Mondial al Tineretului care va 
avea loc la Varșovia intre 31 iulie și 15 
august.

R.P. POLONA. Din toate colțurile Po
loniei sosesc știri in legătură cu întrece
rile in muncă ale tinerilor care vor să ob
țină dreptul de a participa la cel de al 
5-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie. Iată 
cîteva din aceste știri:

Minerii — membri a două brigăzi de ti
neret din bazinul carbonifer Gottwald au 
hotărît să producă cărbune peste plan. 
Cele două brigăzi au produs pină în pre
zent aproximativ 70 tone cărbune peste 
plan. In cadrul îndeplinirii angajamente
lor luate in cinstea Festivalului, cinci ti
neri oțelari de la întreprinderile metalur- 
gice „Bierut“ din Czenstochowa au elabo
rat 19 șarje rapide. Ei au produs astfel 
180 tone oțel peste plan.

Marinarii de pe motonava „Kopernik" 
care se află în prezent în reparație in 
șantierele navale de la Szczecin, au ho
tărît să ajute pe muncitorii șantierului la 
reparația mașinilor vasului,

R.D. GERMANĂ. In orașele și satele din 
R.D. Germană ansamblurile artistice ale 
tineretului fac pregătiri intense în vede
rea concursurilor preliminare la care vor 
fi desemnați participanții la cel de al 5-lea 
Festival Mondial al Tineretului de la Var
șovia.

La Meissen, în R.D. Germană a avut loc 
o întîlnire a tineretului din cele două părți 
ale Germaniei la care au participat de ase
menea reprezentanți ai tineretului polonez 
și cehoslovac. Această întîlnire s-a trans
format într-o mare manifestație în favoa
rea luptei pentru un viitor fericit al ti
neretului german, pentru pace, împotriva 
uneltirilor ațîțătorilor la război și împotri
va acordurilor de la Paris. Cu prilejul re
centei întîlniri de la Meissen a tineretului 
german, Irena Rybozynska, membră în ca. 
mitetul de conducere al Uniunii Tineretu
lui Polonez, a invitat o delegație a tine
retului din întreaga Germanie la cel de 
al 5-lea Festival Mondial al Tineretului 
care va avea loc la Varșovia.

R. CEHOSLOVACĂ. Tineretul cehoslo
vac a început pregătirile în vederea celui 
de al 5-lca Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru Pace și Prietenie care 
va avea loc la Varșovia- Tineretul din în
treprinderi industriale, cooperative agrico
le unice, gospodării agricole de stat și din

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 24 aprilie 1955 

viitorul ne va aparține nouă și popoarele 
vor păși spre o viață pașnică și fericită. 
Să ne strîngem deci și mal mult rîndurile. 
Să ridicăm și mai sus steagul unității tu
turor oamenilor muncii 1

Cu aceasta, ședința din dimineața zilei 
de 22 aprilie a luat sfîrșit.

LEIPZIG 23 (Agerpres). — A.D.N. trans, 
mite:

în ședința din după amiaza zilei de 22 
aprilie a conferinței reprezentanților oa
menilor muncii și ai sindicatelor din ță
rile europene, primul care a luat cuvîntul 
a fost Ren6 Gamelin (Franța), membru în 
comitetul de pregătire a conferinței. Sar
cina noastră, a spus el, constă în a lupta 
în comun pentru pace, pentru Interzicerea 
armei atomice, pentru crearea unul sis
tem de securitate colectivă, pentru reuni- 
ficarea pașnică a Germaniei.

Apoi s-a dat cuvîntul Iul Herbert 
Warnke, președintele Uniunii Sindicate
lor Libere Germane și vicepreședinte al 
Federației Sindicale Mondiale. Vorbitorul 
a scos în evidență însemnătatea excepțio
nală a actualei conferințe.

Apoi a luat cuvîntul Sultbacher, repre
zentant al sindicatelor austriece.

M. Ivanov, conducătorul delegației bul
gare, care a luat apoi cuvîntul, a prezen
tat următoarea propunere :

Să se recomande constituirea. Iar acolo 
unde există — lărgirea frontului unic al 
muncitorilor,. țăranilor și al altor pături 
ale populației în lupta împotriva reînvie
rii fascismului și a primejdiei unul nou 
război ;

activitatea sindicatelor șl a oamenilor 
muncii din diferitele țări să fie îndrep
tate spre întărirea acestei unități, ceea ce 
va constitui o garanție a îndeplinirii ho- 
tărîrilor care vor fi adoptate la confe
rință ;

în țările capitaliste să fie desfășurată 
mal larg munca pentru demascarea min
ciunilor și calomniilor la adresa Uniunii 
Sovietice și a țărilor de democrație popu
lară, răspîndite de propaganda imperia
listă în scopul inducerii în eroare a oa
menilor muncii și al slăbirii forței comba
tive a clasei muncitoare.

Participanții la conferință au salutat cu 
căldură apariția la tribună a lui Llu Clan- 
șen, reprezentant al oamenilor muncii 
chinezi, care asistă la conferință ca ob
servator.

Cu aceasta, ședința de după amiază a 
luat sfîrșit

Conferința își continuă lucrările.

menea problema Tratatului de stat cu Aus. 
tria și în special formularea răspunsului 
puterilor occidentale la nota guvernului 
sovietic în care s-a propus convocarea în 
viitorul apropiat a unei conferințe a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai S.U.A. 
Franței, Angliei șl Uniunii Sovietice cu 
participarea reprezentanților Austriei pen
tru rezolvarea problemei încheierii Trata
tului de stat cu Austria. După cum arată 
observatorii londonezi, Mac Millan și Pi
nay, subliniind că este de dorit ca confe
rința în problema austriacă să aibă loc 
„cît mai curind", au ajuns totuși la con
cluzia că deocamdată trebuie să se limi
teze la convocarea unei conferințe a amba
sadorilor celor patru puteri la Viena.

La 22 aprilie înainte de a părăsi Lon
dra, Pinay a luat cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă la ambasada franceză. 
El a declarat că documentele privind ra
tificarea acordurilor de la Paris vor fi de
puse de Franța la 5 mai.

școli organizează convorbiri despre rolul 
tineretului din alte țări în mișcarea mon
dială pentru pace, despre viața și lupta 
lui pentru drepturile democratice, pentru 
libertate și independență națională. In ca
drul reuniunilor au fost desemnați dele
gații care vor participa la festival.

In centrele raionale și regionale au loc 
în prezent concursuri ale ansamblurilor 
de tineri amatori unde sînt selecționați 
cei care vor reprezenta Cehoslovacia la 
Festivalul de la Varșovia.

R.P. BULGARIA. La Universitatea de 
Stat din Sofia a avut loc un concurs al 
artiștilor amatori în cinstea celui de al 
5-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Peste 700 de studenți din cinci facultăți 
ale universității s-au pregătit pentru acest 
concurs cu prilejul căruia au dat dovadă 
de multă măiestrie. La concursul artiștilor 
amatori au participat și studenți coreeni, 
unguri și albanezi care studiază la Uni
versitatea din Sofia.

JAPONIA. Din Tokio se anunță că Con
siliul de legătură al organizațiilor tinere
tului japonez șj secția japoneză a F.M.T.D. 
au hotărit să convoace o conferință națio
nală de pregătire în vederea celui de al 
5-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie. La 
conferință vor fi discutate de asemenea 
problemele legate de participarea delega
ției japoneze la Festivalul de la Varșovia 
precum și de programul festivalului na
țional din Japonia.

CHILE. Tineretul chilian se pregătește 
în vederea participării la Festivalul Mon
dial al Tineretului, care urmează să aibă 
loc la Varșovia. După cum relatează ziarul 
„El Siglo“, recent a avut loc la Santia
go o consfătuire consacrată pregătirilor 
în vederea festivalului, la care au parti
cipat membri ai congresului, reprezentanți 
ai sindicatelor, ai organizațiilor studen
țești și ai vieții publice. A fost constituit 
un comitet de conducere care va desfășu
ra în rîndurile tineretului munca de pre
gătire în vederea festivalului. Președinte 
al comitetului a fost numit deputatul Pe
dro Videla.

Recunoștința 
guvernului sirian 

față de Uniunea Sovietică
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 
La 23 aprilie, ministrul Afacerilor Ex

terne al U.R.S.S., V. M. Molotov l-a pri
mit pe dl. Farid Khani, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al Siriei în 
U.R.S.S.

Trimisul Farid Khani a declarat că a 
fost însărcinat să exprime guvernului so
vietic recunoștința guvernului Siriei sl a 
întregului popor sirian pentru declarația 
Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
din 16 aprilie cu privire la securitatea în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, în care se 
vorbește despre situația din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, și despre presiunea 
exercitată de către puterile occidentale 
asupra Siriei și celorlalte țări arabe. Gu
vernul Siriei este recunoscător guvernului 
Uniunii Sovietice pentru interesul și aten
ția pe care le manifestă într-o situație 
atît de delicată față de evenimentele din 
Orientul Mijlociu și Apropiat, pentru In
tenția manifestată de guvernul U.R.S.S. 
de a supune această problemă spre examl. 
nare Națiunilor Unite dacă puterile occi
dentale vor continua să exercite presiuni.

Ministrul Afacerilor Externe, V. M. Mo
lotov, a arătat în răspunsul său că Minis
terul Afacerilor Externe al Uniunii Sovie
tice a expus în declarația sa punctul de 
vedere al guvernului sovietic asupra stării 
actua’.e de lucruri din Orientul Apropiat 
și Mijlociu precum și atitudinea sa față 
de evenimentele privitoare la Siria. V. M. 
Molotov l-a rugat pe dl. Farid Khani să 
transmită guvernului sirian mulțumiri 
pentru atitudinea adoptată față de de
clarația Ministerului Afacerilor Externe al
U. R S.S. Guvernul sirian, a declarat
V. M. Molotov poate fl încredințat că gu
vernul Uniunii Sovietice se va menține 
cu fermitate pe poziția care a fost expusă 
în declarația Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

în legătură cu aniversarea 
întîlnirii de pe Eiba

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 
După cum se știe la 25 aprilie 1945 în 

regiunea orașului german Torgau pe rî.ul 
Elba a avut loc o memorabilă întîlnire 
între ostașii sovietici și americani. Această 
întîlnire a fost Imediat premergătoare vlc. 
toriei finale a coaliției antihitleriste asu
pra fascismului german.

în legătură cu faptul că se apropie a 
10-a aniversare a acestei înîlniri, în 
S.U.A. a fost creată o organizație Intitu
lată „Veteranii americani ai întîlnirii de 
pe Elba”.

La 22 aprilie, participanții sovietici la 
întîlnirea de pe Elba au adresat acestei 
organizații următoarea telegramă :

,.Către organizația „Veteranii ameri
cani ai întîlnirii de pe Elba” din S.U.A.

Dragi prieteni !
Participanții sovietici la întîlnirea de pe 

Elba au hotărît să sărbătorească împli
nirea a 10 ani de la această întîlnire or
ganized la Moscova o întrunire a parti- 
clpanților americani și sovietici la această 
întîlnire și invită organizația „Veteranii 
americani al întîlnirii de pe Elba” să 
trimită reprezentanți ai el pentru a par
ticipa la această adunare.

Am dori ca veteranii americani al în
tîlnirii de pe Elba să vină la Moscova pe 
cît posibil în timpul cel mai scurt, fiind 
de dorit ca această vizită să aibă loc nu 
mai tîrziu de 9 mal Ziua Victoriei asu
pra Germaniei hitleriste.

în așteptarea răspunsului d-voastră vă 
trimit un salut prietenesc participanții 
sovietici la întîlnirea de pe Elba.

G. Goloborodiko, A. Selvașko, V. Neda, 
E. Rogov, F. Mitelman, A. Gordeev, I. 
Samciuk, G. Baklanov, N. Liamin, S. Rud. 
nik, P. Sikorsi, P. Tarasov, V. Gonikman, 
G. Porfirlev, G. Eremin”.

O declarație 
a ministrului de externe 

canadian
OTTAWA 23 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul în Camera canadiană a 

comunelor, Leaster Pearson, ministrul de 
Afaceri Externe al Canadei, a declarat în 
legătură cu problema Taivanului că, con
trar unor informații din sursă americană, 
nu poate fi vorba ca țara sa să sg anga
jeze anticipat Ia „apărarea” Taivanului. 
Alianța dintre S.U.A. și Canada, a afir
mat Pearson, „nu înseamnă că Statele U- 
nite pot lua drept sigur sprijinul vecinu
lui lor din nord, ci dimpotrivă, Canada 
are dreptul să facă uz de influența sa pe 
lingă guvernul american și chiar datoria 
de a-1 pune în gardă". în legătură cu 
aceasta, ministrul Afacerilor Externe al 
Canadei a declarat : „Avem și continuăm 
să avem divergențe de vederi cu dl. Du
lles", adăugind „avem dreptul de a avea 
propria noastră părere asupra înțelepciu
nii politicii sale".

Leaster Pearson a ținut de asemenea să 
sublinieze că „nimeni nu trebuie să a- 
dopte o atitudine de provocare față de 
Moscova și Pekin”.

Camera Comunelor a întîmplnat cu 
aplauze declarația lui Pearson.

Interzicerea demonstrațiilor 
de 1 Mai la Paris 

și New-York
PARIS 23 (Agerpres). — TASS
Prefectura poliției din departamentul 

Sena a anunțat că guvernul a hotărît să 
interzică anul acesta demonstrația tradi
țională de 1 Mai a oamenilor muncii din 
Paris.

NEW YORK 23 (Agerpres).
După cum s-a anunțat', la New York a 

fost format un comitet provizoriu mun
citoresc popular pentru sărbătorirea zilei 
de 1 Mai care a cerut autorităților mu
nicipale din New York autorizație de a 
organiza demonstrația de 1 Mai în piața 
Union Square.

Autorizația a fost refuzată.

Mesajul lui Eisenhower 
către Congresul S. U. A.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — Preșe
dintele Eisenhower a adresat Congresului 
un mesaj în care îi recomandă să aprobe 
pentru următorul exercițiu financiar care 
începe la 30 iunie 1955, alocări pentru 
„programul securității mutuale". După 
cum se știe acest program reprezintă în 
mîinile S.U.A. un mijloc de înrobire eco
nomică și politică a altor țări și de folo
sire a acestor țări în vederea realizării 
politicii agresive americane. Deși mesajul 
menționează că „scopul ferm și invariab l 
al politicii S.U.A. este o pace echitabilă 
și trainică în condiții de prosperitate", o 
analiză a programului expus în acest me
saj dovedește că el este îndreptat spre in
tensificarea cursei înarmărilor.

Conferința de !a Bandung
DECLARAȚIA LUI CIU EN-LAI
BANDUNG 23 (Agerpres). — China 

Nouă transmite :
La 23 aprilie șefii delegațiilor Birma- 

niei, Ceylonului, Chinei, Indiei, Indone
ziei, Pakistanului, Filipinelor și Tailanriei 
s-au întrunit pentru a discuta problema 
legate de micșorarea încordării în Extre
mul Orient, în special în regiunea Taiva
nului.

Cu acest prilej premierul R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, a făcut următoarea declarație: 

„Poporul chinez nutrește sentimente ds 
prietenie față de poporul american. Po
porul chinez nu dorește un război cu Sta
tele Unite aile Americii. Guvernul chinez 
este gata să ia loc la masa unei conferințe 
și să înceapă tratative cu guvernul Sta
telor Unite pentru a discuta problema re
ducerii încordării în Extremul Orient și 
în special problema micșorării încordării în 
regiunea Taivanului".

ECOUL DECLARAȚIEI
LUI CIU EN-LAI

PEKIN 23 (Agerpres). — Agenția China 
Nouă reproduce o știre transmisă din Ban
dung de agenția Reuter în care se arată 
că primul ministru al Birmaniel, U Nu, a 
caracterizat declarația lui Ciu En-lai din 
23 aprilie cu privire la destinderea încor
dării internaționale drept „un pas impor
tant spre micșorarea încordării interna
ționale".

Premierul blrman a adăugat: „Și repre
zentanții celorlalte patru țări de la Co
lombo sînt de aceeași părere".

Primul ministru al Indoneziei. Aii Sas- 
troamidjojo, a subliniat că declarația pre
mierului Ciu En-lai „ne dă încredere în 
viitor și în micșorarea încordării în lume”.

Un purtător de cuvint al delegației 
egiptene a spus că declarația lui Ciu En- 
lai „corespunde pe deplin țelurilor confe
rinței africano-asiatice".

Primul ministru al Pakistanului, Moha
med Aii, a subliniat că declarația pre
mierului R. P. Chineze „va avea un efect 
imediat în ce privește micșorarea încor
dării în lume" și că „Pakistanul salută 
declarația chineză".

Primul ministru al Ceylonului, John 
Kotelawala, a calificat de asemenea decla
rația lui Ciu En-lai ca fiind „foarte bună".

ÎNTRUNIREA ȘEFILOR 
PELEGAȚIILOR ■

BANDUNG 23 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 23 aprilie, șefii dele
gațiilor la conferința africano-asiatică s-au 
întrunit de la ora 9 pînă la ora 13 și din 
nou de la ora 15 la ora 18,30 (ora locală).

In comunicatul dat publicității după șe- 
dînță se arată că ei au continuat discu
țiile cu privire la promovarea păcii mon
diale și colaborării. Discuțiile lor s-au re
ferit la următoarele probleme ; coexis
tența pașnică, Indochina, Adenul, armele 
de exterminare în masă, unele aspecte ale 
activității O.N.U.-ului și reprezentarea

O înfrîngere a puterilor colonialiste în Comisia O. N. U. 
pentru problema drepturilor omului

GENEVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La Geneva își desfășoară lucrările cea 
de a 11-a sesiune a Comisiei O.N.U pen
tru problema drepturilor omului, la care 
participă reprezentanți a 17 state, printre 
care U.R.S.Ș., R.S.S. Ucraineană, Polo
nia, S.U.A.,' Anglia, Franța, India, Egipt, 
Mexic și Chile.

La discutarea planului de lucru al Comi
siei s-au manifestat cu toată claritatea 
două puncte de vedere diferite în ce pri
vește rezolvarea unor probleme importan
te ca dreptul popoarelor și națiunilor la 
autodeterminare și pregătirea pactelor in
ternaționale în legătură cu drepturile po
litice, cetățenești, economice și sociale ale 
ortului.

Delegațiile Uniunii Sovietice, Poloniei, 
R.S.S. Ucrainene, Indiei, Egiptului, Mexi
cului, statului Chile, Greciei și altor țări,

NOTE La 17 a ni...
Ce-și poate dori un tînăr la 17 ani ? 

Dacă ar fi să-i credem pe unii poeți, 
vîrsta aceasta este destinată numai vi
sărilor minunate, numai innodării de 
speranțe care de care mai îndrăznețe. 
Dar — se întîmplă uneori — lucrurile 
se petrec în viață altfel decît în poe
zie. Marie-Louise Debucher are 17 ani, 
e toată numai primăvară, dar gîndurile 
ei nu aleargă la feți-frumoși. Marie- 
Louise e muncitoare într-o filatură de 
bumbac din Tourcoing (Pas-de-Calais). 
Ciștigă 9.000 de franci la chenzină, dar 
1.000 de franci costă în fiecare săptă- 
mînă numai autobusul... Ba uneori 
ciștigă și mai puțin. Ce-șj dorește a- 
ceastă fetișcană de 17 ani 7 O împovă
rează teama concedierii... Ar dori să 
nu rămînă fără lucru. Și ar mai dori 
ceva : să cîștige mai omenește pentru 
ca din cînd în cînd să poată merge 
chiar și la un film. Pentru că, vedeți, 
Marie-Louise nu are decît 17 ani...

Mario Fonesca nu trăiește pe conti- 

SCURTE ȘTIRI
• La 22 aprilie, delegația guvernamen

tală sovietică în frunte cu N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., care a venit în Republica Popu
lară Polonă pentru a participa la sărbă
torirea celei de a 10-a aniversări a trata
tului polono-sovletic de prietenie, asis
tență mutuală și colaborare postbelică, a 
vizitat șantierul de construcție al palatu
lui culturii și științei „I. V. Stalin” înăl
țat la Varșovia de Uniunea Sovietică — 
ca un dar pentru poporul polonez.

• La 22 aprilie s-au terminat lucrările 
sesiunii Adunării de stat a Republicii 
Populare Ungare. La propunerea comisiei 
pentru afacerile externe, Adunarea de 
Stat a adoptat în unanimitate o hotărîre 
prin care se aprobă raportul cu privire la 
politica externă a Republicii Populare 
Ungare, prezentat de ministrul Afaceri
lor Externe șl se , definește linia de bază 
a politicii externe a guvernului Republicii 
Populare Ungare.

• La 22 aprilie s-a deschis la Dresda 
într-o atmosferă festivă Congresul ger
man pentru securitate și pace.

• După cum anunță corespondentul A- 
genției France Presse, la 22 aprilie colo
nelul Adnan Maliki, șeful adjunct al sta
tului major al armatei siriene, a fost ucis 
pe stadionul orășenesc în timpul unei în
tîlniri între echipele de fotbal ale Egip-

tulul și Siriei. Asasinul, care s-a sinucis, 
era membru al partidului „popular" si
rian, partid profascist.

• La 22 aprilie a avut loc, sub preșe
dinția reprezentantului S.U.A., Vads- 
worth, ședința ordinară a subcomitetului 
Comisiei O.N.U pentru dezarmare.

• Anul acesta în R. P. Chineză va in
tra în funcțiune prima uzină de auto
mobile. In prezent sînt în curs de con
struire ultimele două corpuri de clădiri 
ale acestei uzine.

9 După cum anunță presa, în ședința 
din 21 aprilie a congresului de la Rethe- 
say a sindicatelor scoțiene s-a adoptat în 
unanimitate o rezoluție cerînd inițierea 
unor tratative între cele patru puteri în 
problema interzicerii armelor de extermi
nare în masă, slăbirii încordării interna
ționale și a pregătirii de tratative cu pri
vire la o dezarmare generală în cadrul 
O.N.U.
• După cum anunță ziarul „Daily Ex

press”, autoritățile engleze au interzis 
profesorului Joliot-Curie și altor cunos- 
cuți oameni de știință intrarea în Anglia 
pentru a participa la conferința mondială 
a Federației lucrătorilor științifici.

• La 22 aprilie, guvernul belgian a de- 
pus concomitent la Washington, Bonn și 
Bruxelles instrumentele de ratificare ale 
acordurilor semnate în octombrie 1954 la 
Paris.

echitabilă pe baze geografice în Consiliul 
de securitate.

Șefii delegațiilor și-au încheiat discuțiile 
privitoare la popoarele dependente.

în continuare, ei au adoptat rapoartele 
Comitetelor pentru problemele economice 
și culturale prezentate de raportorii celor 
două comitete.

Șefii delegațiilor se vor întruni la 24 
aprilie pentru a redacta comunicatul fi
nal al conferinței care va fi prezentat 
spre aprobare ședinței plenare deschise 
ce va avea loc în aceeași zi la ora 15.

REZOLUȚIILE ADOPTATE 
7n COMITETUL POLITIC

BANDUNG 23 (Agerpres). —
După cum relatează Biroul Indian de 

Informații, în ședința din 21 aprilie a Co
mitetului Politic al conferinței de la Bsn- 
dung, s-a adoptat în unanimitate o rezo
luție propusă de India în care se condam
nă segregația și discriminarea rasială prac
ticate în mari regiuni din Africa și din 
alte părți ale lumii.

In această rezoluție, care va fi inclusă 
în declarația finală a conferinței, se spune: 
„Conferința țărilor Asiei și Africii protes
tează împotriva politicii de segregație și 
discriminare rasială care stă la baza gu
vernării și relațiilor dintre oameni în mari 
regiuni din Africa și din alte părți ale 
lumii.

O astfel de comportare constituie nu 
numai o violare grosolană a drepturilor 
umane, ci și negarea valorilor fundamen
tale ale civilizației șl demnității umane".

în cadrul ședinței s-a ridicat problema 
Irianului de vest care se află în prezent 
sub ocupația olandeză. Revendicarea Iria
nului de vest de către Indonezia s-a bu
curat de sprijinul unanim al tuturor par- 
ticipanților la ședință.

Comitetul Politic a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care se cere guvernului 
olandez să reînceapă cît mai repede po
sibil tratativele pentru a-șț îndeplini an
gajamentele luate și își exprimă speranța 
sinceră că Organizația Națiunilor Unite va 
sprijini părțile interesate pentru a găsi o 
soluție pașnică acestei probleme litigioase.

Comitetul Politic a aprobat de asemenea 
în unanimitate rezoluția cu privire la au
todeterminare propusă de delegația R. P. 
Chineze. în această rezoluție se spune : 
„Conferința țărilor Asiei și Africii declară 
că sprijină în întregime acest principiu 
— așa cum a fost elaborat de Carta Na
țiunilor Unite — și ia «notă de rezoluția 
Națiunilor Unite cu privire la dreptul 
popoarelor și națiunilor la autodetermina
re — condiția prealabilă pentru ca fiecare 
să se poată bucura de toate drepturile 
fundamentale".
. Comitetul a adoptat de asemenea rezo
luția egipteană în care se precizează că 
conferința sprijină dreptul la autodeter
minare și Independență al popoarelor din 
Maroc, Algeria și Tunisia. Rezoluția amin
tește situația nestabilă din Africa de nord 
și cere guvernului francez să caute fără 
întîrziere o soluție pașnică în această pro
blemă. .

au fost de părere ca principala sarcină a 
O.N.U. în privința contribuției la reali
zarea dreptului omului să rămînă aceea 
a elaborării măsurilor îndreptate spre 
realizarea dreptului popoarelor și națiu
nilor la autodeterminare șl întocmirea cît 
mai grabnică a proiectelor pactelor sus
menționate. Conform acestor pacte, sta
tele trebuie să ia măsuri legislative pre
cum și alte măsuri care să asigure reali
zarea drepturilor fundamentale, politice, 
cetățenești, economice și sociale.

Delegația S.U.A. în Comisia pentru 
drepturile omului s-a pronunțat și a vo
tat împotriva includerii în proiectele pac
telor a clauzelor privind drepturile po
poarelor și națiunilor la autodeterminare 
și împotriva unei serii de alte propuneri 
progresiste.

Comisia a respins cu 11 voturi contra

nentul nostru ci dincolo de ocean. în 
Brazilia despre care s-au țesut atitea 
legende minunate. Mario e tînăr (are 
17 ani), e avid de viață și de muncă. 
Da, Mario vrea să devină strungar. S-ar 
părea că dorința-i simplă. Dar cît de 
lung « drumul spre țelul propus. Ma
rio Fonesca e muncitor într-o uzină me
talurgică. „Patronul nu-mi permite nici 
să mă apropii de strung — povestește 
el — șl munca mea se rezumă la a 
transporta greutăți dintr-o parte într- 
alta“. Să intre într-o școală profesio
nală — acesta-i visul lui Mario. Atunci 
el speră că va putea deveni strungar 
și că în baraca în care locuiește cu 
părinții și cei doi frați mai mici va fi 
mai multă pîine...

17 ani... Această vîrstă va trebui să 
fie pretutindeni înfrumusețată de bu
curia vieții, pentru că Marie-Louise, 
Mario si milioane de tineri nu dezar
mează in fața asprimii existenței lor, 
ci luptă pentru cucerirea unui trai 
omenesc,

MOȚIUNEA DE PACE i 
PROPUSA DE DELEGAȚIA 

JAPONEZA
BANDUNG 23 (Agerpres). —
Potrivit relatărilor agenției Associated 

Press, delegația japoneză la conferința de 
la Bandung a țărilor din Asia și Africa a 
prezentat secretariatului acestei conferințe 
o moțiune de pace în care se spune :

„Noi, delegații la conferința asiato-afri- 
cană, conștienți și plini de regret pentru 
calamitățile pricinuite de cele două răz
boaie mondiale și primejdiile pe care le 
implică încordarea internațională

— temîndu-ne de probabilitatea întune
cată ca un al treilea război mondial sl 
ducă la folosirea armelor atomice și în 
mod inevitabil la distrugerea omenirii

— dornici să slăbim încordarea interna
țională și să împiedicăm războiul

— folosindu ne de orice prilej și de 
toate mijloacele ce ne stau la dispoziție și

— în vederea promovării dezvoltării 
economice și a bunei stări sociale a regiu
nii — ceea ce ar contribui la menținerea 
păcii mondiale — și în baza principiilor 
justiției, libertății și securității, declarăm 
următoarele :

1. — Conform spiritului și Cartei O.N.U. 
toate țările asiatice trebuie să refuze să 
recurgă la forță sau la amenințarea cu 
forța în orice stadiu și în orice fel de si
tuație de natură să ducă la război și să 
caute soluții prin mijloace pașnice.

2. — Recunoscînd faptul că ridicarea ni
velului de trai este un factor vital pentru 
pace și stabilitate, ' țările din regiunea 
asiatică și africană vor promova colabo
rarea între ele în domeniul social și cul
tural, astfel îneît să realizeze prosperita
tea comună a tuturor".

UN IMPORTANT ACORD 
REALIZAT INTRE R. P. CHINEZA 

ȘI INDONEZIA
BANDUNG 23 (Agerpres). —
La conferința țărilor din Asia și Africa 

a fost realizat un important acord între 
Republica Populară Chineză și Republica 
Indonezia cu privire la naționalitatea celor 
aproape 3 milioane de chinezi care lo
cuiesc pe teritoriul Indoneziei.

Eiroul Indian de Informații anunță ei 
la 21 aprilie premierul Ciu En-lai și mi
nistrul Afacerilor Externe, Sunarjo, au 
semnat un acord prin care reglementează 
cetățenia chinezilor care locuiesc în Indo
nezia. Potrivit acestui acord, chinezii care 
locuiesc în Indonezia vor trebui să se ho
tărască în timp de un an dacă rămin 
cetățeni ai R.P. Chineze sau devin cetă
țeni ai Republicii Indonezia.

în cercurile delegațiilor la conferința 
țărilor din Africa și Asia de la Bandung 
semnarea acordului dintre R. P. Chineză 
și Republica Indonezia cu privire la 
naționalitatea chinezilor din Indonezia este 
salutată ca o manifestare a solidarității 
popoarelor asiatice.

5 textul propus de delegația S.U.A. și a 
inclus în planul de lucru următorul punct:

„Respectarea pe plan internațional a 
dreptului popoarelor și națiunilor la auto
determinare. Examinarea măsurilor care 
înlesnesc respectarea pe plan internațio
nal a dreptului popoarelor și națiunilor 
la autodeterminare, așa cum prevăd Carta 
O.N.U. și proiectele de pacte cu privire la 
drepturile omului precum și a măsurilor 
în vederea realizării lui, examinarea re
zultatelor obținute în acest domeniu și 
prezentarea pe măsura necesității a reco
mandărilor corespunzătoare”.

Pentru adoptarea acestei clauze impor
tante au votat reprezentanții U.R.S.S., 
Ucrainei, Poloniei, Indiei, Egiptului, Li
banului, Pakistanului, Mexicului, Statului 
Chile și al altor țări. împotriva ei au vo
tat reprezentanții S.U.A., Angliei, Franței, 
Australiei si Turciei.

Cu privire
ia relațiile economice între 
Republica Populară Romină 

și Austria
în cursul lunei aprilie au avut loc la 

Viena lucrările Comisiei Mixte romîno- 
austriece prevăzute în Acordul comercial 
existent între Republica Populară Romînă 
și Austria.

La 19 aprilie a.c. terminindu-se lucră
rile Comisiei Mixte, s-a semnat un Pro
tocol prin care se stabilesc contigentele 
de mărfuri care urmează a fi schimbate 
între cele două țări, pe o nouă perioadă 
de un an.

Din partea Republicii Populare Romîne, 
Protocolul a fost semnat de tov, I. Măgu
ră, Directorul Relațiilor Economice cu ță
rile apusene din Ministerul Comerțului 
Exterior; iar din partea austriacă de dr. 
Albert Filz, consilier de Legație în Minis
terul de Externe Austriac.

(Agerpres).

Spectacolele de azi
TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 

Călărețul de aramă (ora 11); Bărbierul din Se
villa (seara); Teatrul de stat de Operetă: Lăsați-mă 
să etnt (ora 10); Aculina (seara); Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (Sala Comedia): Floarea pur
purie (ora 10); Fata fără zestre (seara); Doam
na nevăzută (ora 15); (Sala Studio): Mielul tur
bat (ora 10); Platon Krecet (ora 15); Liceenii 
(seara); Teatrul Municipal: Jubileul. Capriciul și 
Ursul (ora 10); Visul unei nopți de vară (ora 15); 
Arcul de triumf (seara); Teatrul Armatei (Sala 
din B-dul Magheru): Invazia (ora 10); Mașenka 
(ora 15); Nunta lui Figaro (seara); (Sala din Ca
lea 13 septembrie): Vlaicu Vodă (ora 10); Clntec 
despre marinarii Mării Negre (seara); Teatrul Ti- 
neretulul: Libelula (ora 16); Neisprăvitul (ora 
l>,30); Drumul soarelui (seara); Teatrul Muncito
resc C.F.R. (Ciulești): Titanic vals (ora 10); Slu
gă la doi stăptni (ora 15); Articolul 19 (seara): 
Ansamblul de Estradă (Sala din str. Al. Popov nr 
23); Magazin de Stat; (Sala Libertatea): Concert 
de muzică ușoară romtnească; (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Să etnte muzica: (Sala Dalles): 
Recital umoristic N. Stroe (ora 16,30); Concertul 
..Pe 7 note" (seara): Teatrul Țăndărică: (Sala
Orfeu): Găinușa harnică și Căsuța iepurașului 
(ora 11); Frații Llu (ora 19,30); Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.: Spectacol de ctntece 
și dansuri; Circul de Stat: Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. c. Frlmu, Libertă
ții, Gh. Doja, Volga: Copiii din Hiroshima; Repu
blica, Înfrățirea tntre popoare, Elena Pavel, Al. 
Popov: Doi acri de pămînt; București, Vasile Roaltă 
Moșilor, 1 Mai: Directorul nostru șl Pui de șoimi; 
Maxim Gorki: Lenin tn Octombrie; Tineretului: 
Ceapaev; Timpuri Noi: Actualitate tn imagini; 
Noutățile zilei. Maeștrii tnotători sub apă, In lu
mea Jucătorilor, Grădina de liliac. Sportul sovietic 
nr. 12; Unirea: Stiletul: Lumina: Marea aven
tură: Victoria: Cei 13; Cultural: Caut o ne.l 
vastă; 8 Martie: Dama cu camelii; C. David: 
Mascarada; Al. Sahia: Atențiune I Bandiți I
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