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DEPLINA ÎNCREDERE IN POL ICA
f"

PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI
Unitatea lagărului socialist

- -a■ Ichezășie a păcii omenirii
'ov. M. Dalea de vorbă cu alegătorii
TIMIȘOARA - (prin telefon). 
intîlnirea cu alegătorii din 

comuna Răcășaia, pe care 
a avut-o tovarășul Mihai 

alea, membru al Comitetului 
mtral al P.M.R., ambasador 
traordinar și plenipotențiar al 
P.R. în U.R.S.S., a dovedit cu 
isosință încrederea nemărgini- 
a oamenilor muncii în justețea 

'liticii partidului și guvernului 
istru, hotărirea lor neclintită de 
lupta pentru Înfăptuirea boga- 
lui program de măsuri cupr in
to documentele plenarei C.C. 
P.M.R. din 27-29 decembrie 

'56. atașamentul celor ce mun- 
se ia «tiza întăririi lagărului 
ciaTst 
une Ș—, 
încrederea 'alegătorilor in can- 
dațij F.D.P. ’ are rădăcini ț- 
ndi în. realizările regimului de- 
ocraț-popu'KHVîn mersul nostru 
rm înainte cu sprijinul și aju- 
rul frățesc al U.R.S.S. și in 
ietenească solidaritate cu toate 
rile socialiste. Alegători ca I. 
istor, V. Popa, inginer Gh. 
icu au subliniat faptul că — 
a cum a atras atenția plenara 
Miltetului Central al P.M.R.— 

conducerea treburilor obștești 
necesar să fie antrenate în tot 
ai mare măsură masele largi 
: cetățeni, pentru ca astfel reali, 
irile noastre să sporească

încercatului nostru partid, valori 
ficînd inițiativa și forța creatoa 
re a roaselor, tara noastră va 
păși spre noi înfăptuiri socia 
liste. Pentru realitățile prezente 
pentru perspectivele luminoase 
ce li se deschid, vor vota la 3 
februarie alegătorii din aceastr 
circumscripție. Numeroși vorbitori 
au subliniat că unitatea lagărului 
socialist, prietenia strlnsă a ță
rilor socialiste în frunte cu 
U.R-S^S, sînt o garanție a păci: 
omenirii,

Luînd cuvîntul în cadrul lntîl- 
nirii, tovarășul Mihai Dalea a 
mulțumit alegătorilor pentru în
crederea ce i au acordat-o de-

st în fructe ciț mșrea U- semnîndu-1 candidat în alegerile 
Sovietfca. pentru Marea Adunare Națională

ereu.
Realizările puteau fi și mai 
ari în circumscripția noastră — 
spus I. Nistor de la comitetul 

recutiv al sfatului popular co- 
unal — dacă sfatul popular 
ar fi bazat în toate acțiunile 
treprinse pe țăranii muncitori, 
rnînd în practică inițiativele 
r.
Din cuvîntul vorbitorilor a re- 
șit limpede că sub conducerea

in circumscripția electorală Ora- 
viță.

Tovarășul Mihai Dalea, tn răs
punsul pe care l-a dat la între
bările și propunerile tăcute, a 
insistat asupra necesității par
ticipării la rezolvarea trebu
rilor obștești și de stat a 
tuturor cetățenilor cinstiți, căci 
numai astfel vor putea fi învinse 
acele greutăți pe care încă le mai 
avem. Candidatul a arătat cetă
țenilor că datorită politicii ex
terne juste dusă de guvernul 
nostru, R.P.R. se bucură astăzi 
— alături de U.R.S.S., 
populară și celelalte 
liste — de un mare 
viața internațională.

Este necesar — a spus vorbi
torul — să ne întărim mereu vi
gilența, căci dușmanii externi și 
interni nu dezarmează și încearcă 
în fel și chip să tulbure realiza
rea programului partidului și 
guvernului pentru care cetățenii 
patriei noastre sînt chemați să-și 
dea votul în ziua de 3 februarie.

C. BUCUR

către Partid

Candidatul Tudor Arghezi In mijlocul alegătorilor sai 
Citiți tn pag. 3-a, reportajul de la Intllnire

Drumul muncii în comun

singurul drum spre belșug 
al țărănimii muncitoare
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Scrisori

China, 
țări socia. 

prestigiu in

0 tînără crescătoarexlstă tn viață oameni care
ți se întipăresc adine . „ „ . . ,
minte și pe care nu-i mai (Je paSaD, Candidata 

-.ița ,usor. Pe tinăra Ana r-i tv -r» s. e ,pofi uita .ușor. Pe tinăra ...... 
Avesalon am cunoscut-o pentru 
prima dată tn comuna Plătărești. 
regiunea București, la 6 Intllni
re cu alegătorii. E o fată sim
plă. Țăranii din Plătărești o cu
nosc bine pe tinăra crescătoare 
de păsări de la Afumați. Ei nu 
se miră astăzi cum de poate o 
tinără, o simplă crescătoare de 

-.păsări, să fie propusă candidată

F.D.P. la sfat 
cu alegătorii

Sîntem stăpini 
pe pămîntul nostru 
și pe roadele lui...“

DE CE VOI VOTA
Ia 5 FEBRUARIE

candidații F.D.P.
r a capătul spre Dudești-Cio- 
' plea al Bucureștiului tși in- 

tinde pe ctteva hectare 
•cțiile, ringul și uscătoriile. In- 
aprinderea de materiale de 
instrucție „Z Noiembrie". Am 
itrat pe poarta și tn birourile 
igrijile, am făcut cunoștință 
entru prima dată cu... „Drape-

primul ring modern din oraș 
regiunile înconjurătoare care 

.. folosească la ars gazele na
turale. In 1954 au fost doar 4 
unități dotate cu mese automate 
de " tăiat. Anul acesta, se vor 
mecaniza toate cele 11 unități 
ale întreprinderii. Pe scurt, 
aceasta-i istoria. Vă întrebați 
poate ce legătură are ceea ce 
v-am spus cu alegerile? Dar la 
îl februarie vom vota pe candi
date care vor alcătui forul su
prem al țării. Acolo, în Marea 
Adunare Națională, se vor dezba
te, se vor hotărî și vota legile, 
bugetul și decretele ce vor asi-

fi 
Și 
să

il de întreprindere fruntașă pe 
'apitală" in ramura respectivă. 
Im Cunoscut și pe director, tov. 
theorghe Udrescu. unul dintre 
'irector.il. mai tineri de intreprin- 
'ere. La întrebarea ce face obiec
ții- anchetei noastre, dlnsul 
:e-a răspuns:

„Dacă trebuie să vorbim de 3 
ebruarie. este necesar să privim 
uțin retrospectiv. Sînt lucruri 
oarte instructive. Aci, pe vre- 
fîuri, un patron avea o cărămi- 
larie unde citiva oameni lucrau 
ezonier. Vechea cărămidărie a 
Ijspărut. S-au ridicat după 1948 
ecții noi; utilaje și mașini le-au 
ransformat în fabrică. Din 1954 
tină in 1956 s-a produs cu 46 
a sută mai multe cărămizi. Și 
n timp ce patronul nu reușea 
ă scoată nici un milion de că- 
ămizi. noi vom scoate acum 
ieste 40 de milioane Priviți con- 
drucțiile noi ce-ș>i înaltă schelele 
:a în schițele acestui proiect. Va

tn alegerile pentru cel mai înalt 
for al țării.

Tinăra Ana Avesalon s-a an
gajat crescătoare de păsări la 
numai 19 uni. Dacă la început 
tngriiea de numai citeva sute de 
păsări, astăzi numărtil acestora 
a crescut la mai bine de 10000. 
în anul 1956 a obținut de la pă
sările pe care le îngrijește mai 
bine de 500.000 ouă. depășind 
planul cu aproape 50 la sută. 
Ana Avesalon e o excelentă cres
cătoare de păsări. Experiența ei 
este astăzi folosită In, toate gos
podăriile noastre de stat. Tocmai 
de aceea, țăranii colectiviști, în
tovărășiți și cei cu gospodării in
dividuale au umplut sala cămi
nului cultural ca să discute pe 
indelete cu candidata lor. Multi 
țărani au vorbit și multe s-au 
discutat in această seară. Astfel, 

________ r.___...______ „  Matei Dumitru, țăran întovărășit. 
a industriei romtnești. ’ locui ei fruntaș al recoltelor bogate, a 

Aci în fabrica noastră mun- mortal despre imperialiștii care 
cesc oameni ce altădată trăiau in caută sd tulbure pe orice 
mizerie, promiscuitate, neștiință. 
Anul trecut, am trimis la odihnă, 
la Sinaia, 40 de muncitori — oa-

G. PETRE 
Foto: D. F. DUMITRU și R.

COSTIN.

gura și tn viitor dezvoltarea pe 
ma; departe a economiei noastre, 
bunăstarea poporului. Și ecourile 
vor ajunge și la întreprinderea 
noastră ce-și are tn coloana mare

(Continuare In pag. 3-a)

ntrarea tn fostul conac al mo
șierului Gheorghe Horvalh se 
face din curte. Urci ctteva trep
te, treci pe lingă sttlpii de sus
ținere a verandei și ajungi in 
fosta văgăună a familiei de 

moșieri din Păulești, unde azi tși are sediul 
gospodăria agricolă colectivă „Steagul lui 
Lenin". Am trecut prin ctteva camere și 
iată-mă tn fața ușii, care dă in „dormitorul 
negru", denumit așa pe vremea cucoanei 
Edith, nevasta moșierului. După ce am cio
cănit, am crăpat discret ușa: nici urmă de 
vreun dormitor negru. Am zărit o bibliotecă 
tntr-un colț, două fotolii, o măsuță cu un 
aparat de radio și o masă lungă acoperită 
cu pinză roșie, la care stătea, lucrlnd la un 
vraf de documente, o femeie măruntă, tre
cută de prima tinerețe. Ea mi-a istorisit'po- 
vesiea fetelor de 18 ani din Păulești.

aria intrase pentru prima oară, 
la 18 ani. in „dormitorul ne
gru". La 18 ani și-a strins boc
celuța de acasă, de la bătrtnul 
ei tată din Botiz și a plecat 
să-și caute o bucată de piine 

intr-unui din satele învecinate. Așa a nime
rit la conacul moșierului Gheorghe Horvath 
ca servitoare. Deretiita din zori și plnă seara 
In camerele conacului, ajuta pe la bucătărie, 
tn curie și seara ttrziu tși azvtrlea truou-i 
ostenit ne natul de scindări din unica came
ră a servitoarei.

Tot satul lucra la Gheorghe Horvath ori la 
celălalt moșier din Păulești Karoly Barbut. 
Cite fete 
plecau tn 
cimpiei, 
nemilos ?
lăsat tinerețea și frumusețea celor 18 ani pe 
pămîntul acesta negru din jurul Păuleștilor ? 
Cite visuri de 18 ani nu s-au îngropat aici,

de 18 ani și 
zori cu sapa 
să lucreze
Cite fete ca

chiar mai tinere nu 
pe umăr tn largul 

pentru moșierul 
ea, Maria, nu și-au

pe

.__ ___ j- cale
liniștea și fericirea popoarelor 
care au aruncat lanțurile robiei. 
„Geaba încearcă ei — a spus eL 
Vremurile de obidă și amar nu 
se vor mai întoarce. Acum noi, 
cei ce muncim, stntem chemați să 
conducem treburile țării, lată, 
tinăra noastră candidată e fată 
de țărani simpli ca șl noi. E

crescătoare de păsări. La 3 fe
bruarie. prin votul nostru va de
veni deputată tn sfatul țării. A- 
ceasta este o mlndrie pentru noi 
și o asigurăm de votul și sori-, 
jinul nostru".

Colectivistul Matei Gheorghe 
a arătat ia riadul lui print-e al
tele: „Anul trecut, eu am primit 
de la colectivă mai bine de un 
vagon de cereale, bam și alte 
produse. In trecut, numai chia
burii se puteau lăuda cu atltea 
cereale De curînd. statul ne-a 
electrificat comuna Mulțumim 
partidului pentru viața noastră 
cea nouă, pentru tot ceea ce a 
făcut pentru noi. Transformarea 
socialistă a agriculturii este sin
gurul drum spre bunăstarea ță
rănimii muncitoare.

Gospodina Cleooatra Tănase a 
vorbit deore vremile din trecut 
cind femeia era lipsită de drep
turi politice. Acum lucrurile s-au 
schimbat. O dovadă este însuși 
faptul că la 3 februarie locuito. 
rii comunei vor vota pe tinăra 
crescătoare de păsări, candidată 
F.D.P.

Nu pot încheia aceste rtnduri 
fără a pomeni că tn comuna Plă
tărești, ca de altfel tn toate ro- 
munele patriei noastre, tot mai 
mulți țărani muncitori se tn. 
dreaptă către G.A.C. șl întovă
rășiri. In comuna Plătărești. nu
mai In ultima săptămtnă au in. 
trat tn G.A.C. și întovărășiri 
peste 30 de familii Stnt fapte ce 
dovedesc că țăranii muncitori se 
conving, datorită realităților, că 
acesta este drumul spre belșug 
și fericire.

Călătoream spre Tumu-Se- 
verin. Ceilalți călători din 
compartiment aveau pre

ocupări apropiate nouă: citeau 
Un unchiaș, să fi avut vreo 
70—80 de ani, Întorcea grăbit 
paginile unui ziar. Se vede trea
ba că bătrinul nu avusese vreme 
să citească pină atunci manifes
tul F.D-P.

— De citit, ce-i drept, nu l-am 
citit, se adresă bătrinul pe neaș
teptate — dar de cunoscut ii cu
nosc. L-am ascultat cltindu-se 
la căminul nostru din Viașu. dar 
n-am reținut prea bine fraza aia 
in care ii pomenește pe cei din 
1907 și isprava lor. Iaca acum 
asta caut și nu găsesc. Se vede 
treaba că am imbătrinit rău.

Am găsit împreună paragraful 
cu pricina. Bătrinul citi mai in- 
tii începutul, apoi exclamă :

— Da, frumos mai scrie, fru
mos si adevărat. Si fără să ne 
mai ceară consimțămintul, bătri
nul 
sau mcale, tărăgănat:

....Urmașii celor 11.000 de ță
rani uciși in 1907 și ai tuturor 
celor care, de-a lungul vremii, au 
cerut pămînt și dreptate socială, 
au ajuns astăzi stăpini pe pămin- 
tul pe care-l muncesc."

— Frumos șl adevărat — re
petă unchiașul. Dar pentru o cli
pă fața lui se crispa ușor.

— Iaca, se implinesc acuși 50 
de ani și parcă a fost ieri. Cind 
imi aduc aminte...

VASILE RANGA

ne citi și nouă, cu glasul
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GH. CIRSTEA

Tipărituri ale F.D.P.
In limbile minorităților 

naționale
In cadrul campaniei elec

torale au fost tipărite, ală
turi de materialele apărute 
în limba romînă, numeroa
se broșuri și materiale de 
agitație vizuala în limbile 
minorităților naționale.

Astfel s-au tipărit 41 titluri 
de broșuri, 18 grafice, 72 foi 
volante etc,.în zeci de mii de 
exemplare.

A fost tipărit 
MANIFESTUL 
CENTRAL AL 
DEMOCRAȚIEI
afiș și broșură în limbile ma
ghiară, germană, sîrbă, rusa, 
ucraineană și idiș.

de asemenea 
CONSILIULUI 

FRONTULUI 
POPULARE,

Din toate colturile țării au sorit pe adresa Comitetului Cen- 
trai al P.M.R. ce’egrame prin care muncitorii, inginerii, teh- 
nicienii și funcționarii din numeroase întreprinderi își mani- 

» festă adeziunea deplină la recenta rezoluție a plenarei CC. al Par- 
« tiduiui Muncitoresc Romin din 27—29 decembrie 1958 și față de 
M manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare,

- exprimindu-și totodată și hotărirea de a răspunde cu tot ela- 
« nul chemărilor partidului.
M In telegrama trimisă C.C. ai P.M.R. de către colectivul 
>> uzinei constructoare de mașini agricole „7 Noietnbrie“-Craiova, 
X întruniți in miting la 24 ianuarie, ei spun :

„Am luat cunoștință cu satisfacție despre hotăririle plenarei 
>) Comitetului Central al P.M.R. din 27—29 decembrie 1956. care 
« arată preocuparea permanentă a partidului nostru pentru Înțe
se resele oamen lor muncii, hotăriri ce constituie un vast program 
/> de activitate pentru traducerea in viață a sarcinilor ce ne stau 
« in față“.
y, Telegrame asemănătoare au mai sosit pe adresa C.C.-P.M R., 
» de la gospodăria agricolă colectivă „Răsăritul", raionul Tulcea, 
« grupul de șantiere 1 Constanța al Trustului 10 construcții, 
« Școala mixtă nr. 30, Orașul Stalin, membrii colectiviști de la 
b gospodăria agricolă colectivă „30 Decembrie", raionul Tulcea, 
(l ucenicii, muncitorii, funcționarii și cadrele didactice de la 
\\ Șccaia profesională energia electrică din Cimpina, Școala me- 
» die mixtă nr. 2 din Satu Mare, Școala medie mixtă nr. 3 din 
?? Satu Mare etc.
« Astfel de telegrame prin care oamenii muncii din fabrici, 
>> de pe ogoare intelectuali, studenți șl elevi, iți manifestă satis- 
« facția țață de hotăririle plenarei C.C. al 
y> decembrie 1956 au sosit in număr mare pe
» Central a! P.M.R.
<< Ele vădesc atașamentul oamenilor muncii 
ss dului, adeziunea lor deplină la politica lui, 
>> a îndeplini măsurile prevăzute.

P.M.R. din 27-29 
adresa Comitetului

față de linia parti- 
hotărirca fermă de

ANGAJAMENTELE CEFERIȘTILOR
ORAȘUL STALIN (de la co. 

respondents nostru).
Zilele trecute la complexul 

C.F.R. timiș Triaj au avut loc 
adunări in care feroviarii au dis
cutat sarcinile ce ie revin în 
urma plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1955.

Dupi ce tovarășul Grigore Bă- 
lan. conducătorul depoului, a 
vorbit despre minunatele reali
zări ale regimului democrata 
popular, despre sarcinile pe care 
rezoluția plenarei le-a pus in 
iața oamenilor muncii, a luat cu- 2 decade al| 
vinț|il t'aățut inginer ion Don. depc 
In cadrul depoului 'el răspunde tone 
de exploatarea locomotivelor. 
Pentru a traduce in viață sarci
nile pe care le avem — a spus 
tînărul inginer — am hotăritsă 
ne luăm următoarele angaja
mente. colectivul condus de mine 
va depăși, la trenuri de marfă, 
parcursul mediu cu 5 km. loco
motivă. împreună cu alte mă
suri pe care le vom lua. fiecare 
locomotivă va transporta peste 
plan cite 100 tone marfă. Sala 
freamătă. Fiecare din cei pre- 
zenți avea de spus cite ceva.

— Vă aduceți aminte cind pe 
vremuri se vorbea despre depoul 
mic și depoul mare ? In realitate 
nici unul nu ne.a creat condiții 
de muncă, a spus cu emoție co
munistul Dumitru Vasiliu, unui

Povestea fetelor de 18 ani

sub umbra conacului moșieresc ? Dar ce 
conta pe alunei o fată de 18 ani. un om? 
Edith, nevasta cea haosină a moșierului, nu 
te lăsa să măninci nici un măr căzut la ră
dăcina pomului. Ehei, mină frumoasă mal 
avea moșierița, încărcată cu inele incrustate 
cu pietre lucitoare.Nici nu-ti venea sd crezi 
ce năpraznic se abătea mina aceea fini pe 
ceafa servitoarei, pentru te miri ce.

Așa s-au-. scurs zilele tinereții Măriei, Intre 
cîrpe de spălat dușumeaua, intre vase mur. 
dare, intre sudălmi șl pălmi peste ceafă. Mai 
ttrziu s-a căsătorit cu un servitor de la co
nac, cu Vasite Zidaru. cu care s-a îndrăgit 
și-au împărțit suferințele și mizeria vieții 
de servitor la moșier. S-au mutat la tatăl 
soțu'ui și au continuat să trăiască cum au 
putut. După 2 ani Maria Zidaru a născut 
primul copil, pe Vasite. un băiat de toată 
frumusețea și cu asta se părea că tinerețea 
ei a apus odată pentru totdeauna.

Tn general, aceasta era viața fetelor de 18 
ani din Păulești. Viața unora se deosebea 
de a altora .poate doar prin faptul că unele 
lucrau la Gheorghe Horvath, iar altele la 
Karoly Barbut, că unele se speteau muncind 
la pămlnt, iar altele la conac. Fapt este insă 
că fetele din Păulești n-au cunoscut tinere, 
țea, nu s-au bucurat de mugurii celor dinții

Candidata F.D.P. Maria Zidaru
povestește • ••

18 ani. Au muncit din adolescenți, ou cres
cut și s-au căsătorit — uneori 'din dragoste, 
alte ori nu, fiindcă așa a or ut moșierul — 
M făcut copii și eti mai frumoși ani ai vie- 
m s-au pierdut in negura'obscurității și a 
deții de rob.

zisti șl o poveste noul a fetelor 
din Păulești, despre care mi-a 
istorisit multe tot femetor aceea 
scundă de la masa acoperită cu 
pinză roșie din fostul „dormi
tor negru".

Să vorbim despre utemista Erzsebet Budal 
carp are 169 zile-muncă. despre utemistele 
Emma Nagy și Asztalnok llonka, ca'e au 
cite-două sute zile-muncă? Două sute zile- 
muncă ta colectiva milionară .Steagul lui 
Lenin" din Păulești înseamnă ctteva tone de 
oroduse, belșug tn casă pentru un an de 
zile. Ehei, ce clștiga o fetișcană de 16—18 
ani pe timpul cind avea această virstă to. 
varișa Maria Zidaru ? O mtncare din stra
china slugilor și un pat de setndură.

Despre care fată din Păulești să vorbim ? 
Azi viața lor se deosebește de trecut, fiind
că fiecare și-a ctștigat dreptul la afirmarea 
personalității. i

-Jn fiecare vară sosește la colectivă, Mar
gareta, fata colectivistului Hovatan. Se duce 
direct la colectivi bucurlndu.se împreună cu 
toții de clipa revederii A doua zi pleacă tn 
zori la lucru, la sapă, la seceriș, la arie, ori
unde poate fi folositoare o mină harnică.

Ma-gcreta a lucrat aici la colectivă. De lu 
co'ectivă a plecat la Facultatea de pedagogie 
din Cluj. Pămtnțul acesta, pimtntul ei natal, 
care s-a unit tntr-un ogor mare i-a rămas 
tn inimă. Așa că profesoara Hovatan din 
Cluj după ce anunță In clasă elevele că a 
sosit vacanța de vară, tși ia bagajele și cu 
primul tren pleacă la Păulești dornică să 
simtă mireasma clmpului tn ptrg și sd în
tindă rtzind coșarului batozei snopii de grtu.

—intr-o inimă de 18 ani e firesc să se des
chidă bobocii dragostei. Fata iubește pe a- 
cela care i-a clștigat inima, indiferent dacă 
e romin ori maghiar. Vasite Bogdan și Ka. 
talin Medyeși s-au luat fiindcă s-au iubit șl 
nimeni nici nu s-a mirat măcar că romin șl 
maghiar s-au căsătorit.

Zestrea? Pe vremea tinereții Măriei era 
In cel mai bun caz o ladă mare șl veche, 
ferecată In drugi de fler tn fundul căreia 
se găseau ctteva țesături de pe vremea buni
cuței.

din mecanicii fruntași. In depoul 
nou lucrăm in condiții minunate. 
Locomotivele noastre fiind îngri
jite. și noi transportăm mii de 
tone de marfă peste pian. Ne an. 
gajum să realizăm planul pe a- 
nul 1957 cu 20 zile înainte de 
termen Muncitorii feroviari stnt 
modești Poate din acest motiv 
nimeni nu a vorbit in adunare 
despre realizările obținute In a- 
ceste zile. Flecare se străduiește 
să întîmpine așa cum .se cuvine 
alegerile din 3 februarie. în cele 

la lunii curente pe 
ion au fost economisite 1500 

.„..a cOmbustib*] 'convențional. 
Cu această cantitate se pot re. 
morca 214 trenuri acce'eratg 
pe distanța orașul Stalin-Bucu- 
rești. Tot in această perioadă au 
fost remorcate 40 trenuri cu su- ■ 
pratonaj. Cei mai buni s-au do
vedit a fi mecanicii Ion Stă- 
nescu, Ion Șchiau, Vasi e Zăbău, 
tinerii Gheorghe Păuna. Nico- 
lae Vlădtiț și alții. In adunare 
s.au dezbătut numeroase propu
neri făcute in vederea creșterii 
tonajului transportat, a reducerii 
prețului de cost. Pentru realiza
rea acestui țel se prevede redu. 
cerea orelor suplimentare, utili, 
zarea mai rațională a mijloace, 
lor de transport, realizarea de 
economii, achiziții șj materia'e, 
realizarea de reparații de cali
tate tot mai bună etc.

Sd vedem zestrea de azi. In ultimii ani. 
satul Păulești s-a tntins vertiginos. Chiar 
la intrarea tn sat au răsărit 44 case noi Din 
acestea 36 sini ale tinerilor căsătoriți din 
colectivă. Colectiva a procurat noilor înteme
ietori de familie cherestea de construcții, 
țigle și alte materiale necesare. Cit s-a mai 
zbătut Maria Zidaru la- raion, la I.F.E.T,

(Continuare în pag. 3-a)
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Ia t-o pe Marla Zidaru, stind de vorbi 
cu familia colectivistului luliu Ostolok.
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Studioul „Al. Sahia
în campania alegerilor

A. S.

și arunca prlvlrilB-1 demente 
deasupra celor două continente.

sus, 
călca 

era 
puțin 
după

Ișl răscumpără veacuri de chtn 
galbenâ, Alrica neagra,

Cum
Asia
Stropul de aings se schimbă-a rubin l 
Asia-1 gaibend ! Alrica — neagra 1

aduci un tipăt șl un murmur blind, 
un clnlec trist și altul plin do soare 
Pe multi alină, pe clfiva străpung 
silabele solemn Îngemănate, 
ca două lovituri de tobă, joase,

ta cercuri largi, concentric tot mal largi 
acîie-a demnității șl mesaj
al cărui sens grăbit tn noi pătrunde. 
Vestești • plagă și o vindecare, ■ 
o mcarte și-nvierea cea din morțl,

! pe cîni bontonul

EARLING
DIN TRECUT— -. ... .<* ,. "I^,,lllllllj

Făcusefn o autopsie In cornu- 
na R. și veneam spre casă, cind 
agentul sanitar de la reședință 
îmi iese înainte șl îmi întinde 
ordinul telefonic, ci trebuie să 
plec de urgență in orașul C..„ 
capitala județului, fiind detașat, 
tn interes de serviciu, in locul 
doctorului G.

A doua zi îmi fac bagajele și 
mă duc la noul post..

La puțin timp de la numirea 
meu, observ că și-au făcut apa
riția in localitate două tipuri 
care nu aveau nimic asemănă
tor ca ținută, cu cetățenii noș
tri de aci.

tie apăreau pe bulevard în
conjurate de prefect, de doi.trei 
oameni cunoscuți, de comisari 
și de gardiști.

La prima vedere, dacă le-ai 
fi lăsat fără suită, cele două ti
puri ai fi zis că sint niște co- 
misvoiajori, Dar cercetate mai 
cu atențiune, se putea vedea că 
le lipsea aerul acela de curte- 
nie, de deosebită atenție față 
de oameni, pe care tl au comis, 
voiajorii.

Unul din ei, înalt și gras, bu- 
tucănos, cu buze groase, cu o- 
chelari și cu privirea pe 
parcă ar fi căutat pe cer, 
încet și apăsat. Celălalt 
mai senin și mai subțire, 
adus de spate, îmbrăcat 
ultima modă, cu batista revăr
sată la buzunar și cu trabuc 
Intre dinți. El călca marțial, 
gesticullnd larg și studiat. A. 
mindoi purtau serviete mari și 
scumpe. Era greu de prevăzut 
ce va însemna pentru acest oraș 
apariția celor două tipuri; cetă
țenii de rind. insă, cu intuiția 
lor adincă, li priveau cu teamă: 
pentru aceștia, cele două tipuri 
aduceau prevestiri sinistre.

Au venit zilele de propagan
dă pentru alegeri.

In toate aceste zile, o teroare 
cumplită: funcționari mutați, 
alții transferați; drumuri in- 
chise, oameni pașnici maltra
tați, incluși. ziare confiscate, 
întruniri oprite șl taițte acestea 
se puteau pune la cate, acolo 
sus. la prefectură.

Cei doi decideau, prefectul da 
ordaie, medicul veterinar, revi
zorul școlar luau note, maiorul 
de jandarmi, polițaiul de ase. 
menea. După împărțirea ordi
nelor, urmau consfătuirile inii-

me. Cel mai scurt și cu trabucul 
tntre dinți făcea și aranjamen
tele cu Capitala, cu ministerele, 
mutarea funcționarilor, ticiuia 
amenințările, aprecieri fi mă
suri cu privire la indezirabili.

Cel buzat șt cu ochefar: uuea 
răspunderea cea mare a luptei: 
„Cine nu e cu noi e contra 
noastră". Și de aci. prigoana 
contra celor din opoziție, dicta, 
tă de el. Și cetățenii orașului 
au aflat astfel cine sint cele 
două tipuri care semănau a mi-

I Lăbuș, noi etnii, mai ales.
[ Glorificăm acest progres I
f Cu bita'nveți pe cini bontonul.
( Dar astăzi s-a schimbat dictonul : I
[ Ciomagul nu e pentru cîni,
J Ci pentru-alegătorl romini.

sițl, dar cărora le lipsea curte- 
nia acestora. A mindoi erau 
candidați guvernamentali la 
deputăție.

Mă găseam tn biroul serviciu
lui sanitar, cind un sergent de 
stradă vine și mă anunță că 
prefectul mă poftește să vin 
numaideclt la prefectură. Las 
totul și mă duc. Urc scara spre 
cabinetul prefectului. Mă anunț 
și, dună o jumătate de oră de 
așteptare, sint chemat in cabi
net. Cum intru dau cu ochii de 
cei doi. Ei discutau cu gravita
te, iar tn jurul lor ctțiva șefi de 
servicii ti ascultau plecați.

— Prezintă-te d-lui M. și 
vezi că are să-ți dea un ordin.

D-l M., personajul tna’.t și 
gras, cu buze groase și oche. 
lari, auzind că este vorba de ei, 
se întoarse cu fața spre preferi, 
tar cei din jur ișl îndreptară și 
ei privirile.

— D-i medic a? orașului a 
venit, scuse prefectul, arăun- 
du-mă.

— D-ta ești medicul orașu
lui? mă întreabă ce-tonajul, 
fixindu-mă prin ochelari.

— Da, eu sint I ti răspund.
—-Ieri am avut nevoie 

d ta și d-ta abia astăzi mi te 
prezinți.

— Astăzi am fost chemat, 
răspund eu

— Dar nechemat, nu puteai 
sa vii ?

— Cum era să-viu nechemat? 
El mi măsură grav și apoi: 
— Vom vedea ce e cu d-ta. 

Deocumdală nu am timp de 
pierdut, la notă de cele ce țt-am 
•spus. Pune-te in contact cu 
podțaiul, care are o listă de toți 
negustorii din oraș care nu vo
tează cu guvernul, fă-le in
specție imediat, inchide-le loca
lurile pe timp de trei zile.

Am înțeles de la început ce 
urmărește și-l întreb:

— Chiar dacă aceste localuri 
îndeplinesc condițiunile de igie
nă, eu trebuie sd le inchid ?

— Nici vorbă. Le închizi in 
mod automat t

— Automat?! întreb eu mirat. 
Automat I răspunde el ar

rogant.
— Așa ceva nu e cu putință! 

li răspund.
— D-ta nu vrei să ne dai nici 

un concurs in alegeri? mă în
trebă el răstit.

— Cum, așa vreți să vă dau? 
ti răspund.

— Am terminat cu d-ta! îmi 
răspunse nervos.

Mă retrag.
Pe cind coboram scara, medi

cul veterinar al orașului mă a- 
junge din urmă.

— Dracul te.a pus să-i răs
punzi așa, doctore ? Ce te costa 
dacă-i făceai pe plac ? A veai 
norocul să rămti definitiv la o- 
raș. El e factotum aici, imediat 
ce ai plecat din cabinet a și ce
rut ministerul la telefon. Cu 
siguranță că ai să fii mazilit.

A doua zi, primesc ordinul te
legrafic— că-mi încetează deta
șarea mea la orașul C„. și să 
mi prezint de urgenți la locul 
meu din G...

*
Aflu ci cei doi candidați gu

vernamentali eu ieșu in ale
geri, -ar la banchet a, ce s-a ăst 
in cinstea ior, s-a toastat pen
tru egitivrie adine: de simpa
tie, care uneu masa poporu.ui 
ca tei doi reprezentanți, neutru 
bcne-acenle Ubertițiior cetățe
nești și pent-s cotul u-uzersal, 
marele triumf al demrutiții.

4 -
Sonoritate stranie, Bandung, 
ca doua lovituri de tobă, jcass, 
fa rădăcină nopții tropicale 

repetete in ecou prelung, 
vil pină la noi pe căi de unde

Cum Intre doi copaci se-ntlade plasa 
hamacului, cu stoara ca mOtasa, 
și cele doua trunchiuri, iară zurbă, 
tăcut suporta apăsarea curba, 
finind, deasupra, umbra șl râcoare 
pe cel care cdoarmo-n legănare.

așa sta prins, in noduri neglijente, 
hamacul — intre două continente. 
Jos, mările se clătinau in furii, 
deșerFarile-ardeau cu focul urii, 
enormii munți pltngeau, p« tețe Ierna 
cu lacrima zăpezilor eterne, 
adincu! jungteL încărcat de taină, 
rupea-n Oști multicolorc-i haină, 
plantațiile ridicau In aer 
arome deprimante ca on saer, 
și din nisip, din ape și din plante, 
din rocile bogate-n diamante, 
in plătind, In anr și argint, 
se ingroșa necontenit, vuind, 
unind, sudind de-a paruri intre ele 
meridiane-ntregi și paralele, 
blestemul celor ce trudesc șl gem, 
îngrozitorul, Infinit blestem.

CI sus, dormea rtOplnul in hamac, 
rlslndu.ee In precedentul vece. 
Zefirul, umilit dădea fircoale 
Imaculatei căști coloniale.
*1 hainei largi de dec il ăs ocolul 
»i pipăia cravașa și pUtctal 
In tocul aib din pielea căpr.eareL 
„TUnoa in data «irigatul: — Stai: Care 1 7

Din ultimele
evenimente muzicale

Relntllnire cu cvartetul
„BORODINa

— Cine culeasă să murmura-n jug 7 
Asia galbenă, Africa neagră 7
— Uite, cricnește sub flăcări de rug 
Asia galbenă, Alrica neagră l
— Poate că n-ați tost bătute de ajuns 
Asie galbenă, Alrică neagră 7
— Poate că muffi luptători au ascuns 
Asia galbenă. Africa neagră.

Flutură China drapelul dinții: 
Asia-i gaibend. Africa neagră ! 
Vrei sub știutul hamac să rămil 
Asie galbenă, Alrica neagra 7 
Cum se cutremură, albe-n lior. 
Asia galbenă, Africa neagră 1 
Plasa se rupe sub zbaterea lor. 
Aela galbenă, Alrica neagră... 
Mușcă dușmanul cu colfii do lup. 
Asie galbena, Alrica neagră. 
Armeie țâcăne, ochiuri se rup, 
Asia-1 galbenâ, Alrica — neagră. 
Ca diplomajli semnară sau nu, 
Asie galbenă, Africă neagră, 
Lumea-n culoarea reală văzu 
Asia

Toate oglinzile lor diformau. 
Erau oglinzi de citeva parale 
pe care milionarii le-aduceau 
odată cu .adevărata cale’. 
Oglinzi anume pentru orient 
și pentru africanul continent. 
Imagini strimbe, alternind păpuși, 
jucau mereu in mincinoase ape: 
„Noi siutem slabi*. „Noi vrem să fim conduși", 
„Doar Europa poate să ne scape".
„Dac-ați pleca, scumpi domni colonialiști 
noi am râmine doborifi și triști*.

—Bcndung : noian de doburi peste tot I 
--Bandung : oglinda noua se arată I 
Din omenire, ani, trei sferturi pot 
să-șl vada lata lor adevărată.
Conturul vostrn-i inspirai, frumos, 
O, fildeș galben, negru abanos I

CARICATURA
ÎN R. P. CHINEZĂ

Printre artiștii f“ 
sovietici care ne 
vizitează țara in 
momentul de față 
se numără și apre- 
ciații muzicieni Ro
stislav Dubinski,
laroslav Alexandrov, Dmitri 
Șebalin și Valentin Berlinskl, 
care alcătuiesc cvartetul „Bo
rodin". Intr-un concert dat 
recent la sala „Dalles", această 
formație a prezentat publicului 
nostru trei cvartete: Smetana — 
cvartetul „din viața mea". Ra
vel — cvartetul in fa major, Șos- 
tukovici — cvartetul nr. 1, op. 73, 
iar ca suplimente „Fata cu părul 
bălai" de Debussy, „Dansul țără
nesc" de C. Dimitrescu (ambele 
in aranjamentul lui R. Dubinski) 
și două părți din al patrulea cvar
tet de D. Șostakovici. Un pro
gram foarte bogat, deci, care o- 
ferea instrumentiștilor posibilita
tea de a-și pune tn valoare cali
tățile tehnice și muzicale. înzes
trați însă cu o modestie artistică 
remarcabilă, ei au urmărit în 
primul rind si dezvăluie muzica 
cuprinsă tn operele executate și 
nu să se evidențieze pe sine. 
Este o atitudine proprie muzicie
nilor autentici, care caută întot
deauna să slujească arta prin 
toate mijloacele de care dispun.

Această atitudine explică acel 
stil ,,de cameră" propriu cvarte
tului, discreția și chiar pudoarea 
cu care dă viață operelor execu. 
tate. Acest stil a putut fi apre
ciat de-a lungul concertului in 
variate înfățișări ale sale. Alte 
sonorități a avut ansamblul tn 
Smetana, altele In Șostakovici, 
altele in Debussy și Ravel, Iar 
cu aranjamentul „Dansului țără
nesc" am ieșit din spiritul „de 
cameră" pentru a intra intr-unui 
„de concert".

Cvartetul „Borodin" vădește o 
sensibilitate deosebită pentru mu
zica lui Șostakovici. Cvartetul al 
treilea, pe care l-a interpreted,

este scris tn 1946, șl dă glas unor 
frămtntări complexe cărora Șos- 
takovtci .le-a dat viață încă in 
simfonia l-a, apoi in a Vll-a, a 
VIII.a, a IX.a (fapt care ne este 
rememorat adesea de materialul 
muzical al lucrării). Acest cvartet 
ne-a apărut, spre deosebire de 
cuartetul nr. 4, oarecum inegal 
cu momente in care simți scînteia 
de geniu (de pildă tn icdagio șl 
final) învecintndu-se cu momen
te relativ mai facile (de pildă 
dezvoltarea primei părți sau mo
mente din trio.ul scherzoului II). 
Mieritul cvartetului „Borodin" in 
prezentarea cit mai omogenă, u- 
nitară a lucrării, tn „legarea" el, 
ne-a apărut cu atit mai mare. La 
un nivel și mai înalt s-au pre
zentat interpreții In cvartetul al 
IV-lea în care dramatismul lăun
tric uneori voalat, a fost iot 
timpul perceptibil. Dar sensibili
tatea lor este multilaterală: De
bussy și Ravel sint tălmăciți cu 
finețe, tn chip inspirat și origi
nal. Cvartetul „Borodin" ne-a a- 
părut in anul acesta chiar mai 
stăptn pe stilul Debussy-Ravel; 
„Fata cu părul bălai" va stărui 
multă vreme tn amintirea noastră 
cu candoarea și rafinamentul ce 
i-au fost conferite de muzicienii 
sovietici .Ne aducem aminte de 
tălmăcirile de anul trecui a cvar
tetelor de Beethoven, Borodin, 
Ceaikovski și Debussy, cu finețea 
șt muzicalitatea aleasă proprie 
acestor muzicieni.

Toate acestea ne îndreptățesc 
să credem că acest cvartet, încă 
foarte tlnăr, are perspectiva de a 
se situa tn primele rtnduri ale 
tălmăcitorilor capodoperelor genu
lui.

Recitalul violoncelistului
GEORGE NEIKRUG

Dintre numeroșii 
oaspeți invitați de 
O.S.T.A. in actuala 
stagiune, săptămi- 
na aceasta l.am 
putut asculta și pe 
violoncelistul ame
rican George Neikrug. El a 
prezentat un program „copios" 
și, țintnd seama de ,,bis-uri", se 
poate spune că a dat într-o seară 
aproape două recitaluri,

Ba:h a fost reprezentat prin 
trei fragmente de sonate pentru 
violoncel și pian și o sarabandă 
pentru violoncel solo. In tălmă
cirea acestui clasic, Neikrug a- 
duce o muzioalifaie fină, o bine
venită accentuare a .cantabilită
ții". Adagio-ul în do minor a 
constituit o remarcabilă deschi
dere a programului, iar sarabanda

Acum citeva zile, dimineața, 
am pornit-o spre Studioul 
„Al. Sahia" pentru a afla 

noutăți din activitatea studioului 
în campania de alegeri.

Pătrunzînd în irre nta studiou
lui, am rămas puțin nedumerea. 
Liniștea și calmul erau suverane 
aci, unde de obicei este o agi
tație continuă, un du.te vino 
perpetuu — operatori și regizori 
care vin de pe teren, alții care 
pleacă pe teren etc. Probabil că 
dacă nu l-aș fi intilnit pe tova
rășul L. Braunștein — directorul 
adjunct al studioului — aș fi ră
mas cu impresia că cine știe ce 
lucruri s-au petrecut ia studio 
Incit și-a schimbat atit de mult 
fizionomia.

Convorbirea pe care am avut-o 
cu tov. L. Braunștein mi-a elu
cidat această problemă, de alt
fel nu cea mai importantă, punin- 
du-mă totodată la curent și ' cu 
problemele activității studiolui In 
preajma alegerilor.

Interlocutorul meu,, volubil și 
amabil, mi-a arătat cum a fost 
pregătită la studio activitatea in 
cinstea alegerilor.

— Pentru studioul nostru, 
campania alegerilor a devenit in 
aceste zile problema numărul 
unu — a început tov. Braunștein. 
SI răspundem la timp, cu maxi
mum de operativitate probleme
lor variate și multiple pe care 
le pun pregătirile de alegeri nu 
e o chestiune ușoară. A fost ne
cesară o planificare prealabili 
atit a spațiului necesar unor su
biecte cu probleme electorale in 
jurnalele de actualitate, cit și a 
unor ediții speciale „In intimpi- 
nșrea alegerilor". Și așa cum ați 
phtut vedea la cinematografe, 
subiectele din actualitate și cele 
pătru ediții speciale prezentate 
pină acum marelui public pun 
probleme diferite, aspecte diver
se din campania alegerilor.

L-am întrerupt puțin pe inter
locutorul meu, rugindu-1 să-mi 
vorbească cite ceva despre 
tuirea tematicii acestor ediții.

— Edijlile speciale — a reluat 
dânsul, cercetind fișele de montaj 
fl care le avea pe masă — au 
fjst concepute In primul rind 
pUntru a face cunoscute impor
tante realizări economice, politice 
șl culturale ale regimului de de- 

-

„Scînteia tineretului** I 
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alcă-

mocrsție populară. Așa ar fi de 
pildă punerea in funcțiune a fa
bricii de acid sulfuric de la Cop- 
șa Mică — prezentată in ediția 
l-a — linia de inaltă tensiune de 
la Paroșeni și primul reactor 
nuclear experimental — înfăți
șate In ediția ll-a — etc. In a- 
ceste ediții au mai fost incluse 
rubrici ca: grija partidului și 
guvernului față de nevoile oame
nilor muncii, ilustrată de exem
plu prin construcțiile de locuințe 
de la Hunedoara, portrete ale 
unor candidați ai F.D.P., cum 
este cel al colectivistei Șimon 
luliana din comuna Ozun, R.A.M., 
ș.a.m.d. Ediția a treia a fost pe 
de-a intregul consacrată dezvol
tării producției bunurilor de larg 
consum In anii puterii populare, 
iar ediția a patra revoluției cul
turale din țara noastră. Cea de 
a cincea ediție va fi dedicată zi
lei de 3 februarie, ziua votării 
candidaților F.D.P.

Dar pentru a te edifica deplin 
asupra efortului pe care colecti
vul nostru II face in actuala cam
panie de alegeri, trebuie să știi 
cite ceva și despre munca de d< 
cumentare făcută la filmotecă, de 
unde au fost extrase fragmente 
din jurnale realizate in vremea 
din urmă, in scopul de a da o 
imagine cit mai complectă și 
semnificativă a infăptuirilor din 
anii puterii populare.

Discuția, care începuse într-o 
atmosferă atit de calmă și liniș
tită, a început să fie adesea tul
burată de numeroase telefoane, 
de diverse intrări inopinate în 
biroul directorului adjunct al stu
dioului. Explicativ, tovarășul L. 
Braunștein mi-a vorbit despre 
deviza studioului în această 
campanie: „Operativitatea", Bu
năoară, într-una din aceste zile 
trebuiau făcute 12 filmări, ceea 
ce presupune operatori, regizori, 
tehnicieni, transportul reflectoa
relor etc. — o mare mobilizare 
de forțe antrenate într-o febrilă 
activitate, grație căreia să poată 
fi cuprinse in cronica alegerilor 
din 1957 aspectele cele mai im
portante.

înainte de a încheia, interlocu
torul meu a ținut să-mi dea și 
unele date despre munca tova
rășilor de lg laborator.

— Pentru a putea răspunde 
cerințelor cinematografelor din 
întreaga țară am scos edițiile in 
80 de copil, In vreme ce de obicei 
facem 40 de copii la o ediție 
specială. $1 aci principalul rol 
l-a avut munca anonimă a celor

care lucrează in laboratoarele 
noastre.

Cind am plecat Studioul „Sa- 
his" iși recăpătase aspectul obiș
nuit — era larmă. însuflețire, 
agitație. Am Înțeles atunci cărei 
cauze i se datora liniștea de di
mineață ; echipele de filmare 
erau pe teren. Acum o parte din 
ele începuseră să sosească.

ameni fără glorie"
— cartea întiia a 
trilogiei „Eroica" — 
ne apare în primul 
rind ca un docu
ment. Lectura ei 
lasă impresia că au
torul, care el însuși

„a trăit cu sufletul la gură" hveni- 
menteie zugrăvite, după cum 
spune In dedicație, s-a străduit, 
copleșit de amintiri, și de con- Calvarul oamenilor sacrific; 
știința .răspunderii s*ie, să spună de clica lui Antonfscu h Hțțr-i 
totul, să nu lase nimic deoparte, război mirșav e long și dureri 
in felul acesta ara expiica nu Dar el constituie nu numai 1

lo-
numai faptul că lucrarea e atțt 
de voluminoasă, ci deopotrivă ca
litățile cărții — adevărul aspru, 
neestompat, care-1 străbate pagi
nile — și părțile sale slabe.

Cartea lui Laurențiu Fulga e- 
vocă nn moment al dramei oame
nilor tîrlți în criminalul război 
antisovietic și anume încercuirea 
armatei de optzeci de mii de ro- 
mini la cotul Donului de către 
trupele sovietice în iarna anului 
1942. Oamenii trăiesc intr-un in
fern de zăpadă și ghiață, nu nu
mai fiămînzi, istoviți, neputin
cioși, ci și zdruncinați sufletește 
de haosul din jurul lor, de ră
sturnarea tuturor noțiunilor și 
valorilor care le-au fost atîta timp 
injectate pentru a le da iluzia 
că sînt combatanți în numele li
nul țel. Nimic din ceea ce părea 
pină atunci stabil nu-și mai pă
strează rostul, de la arta mili
tară devenită inutilă pe acest 
front ciudat, unde nu mai există 
nici linia întiia, nici „Țara nimă
nui", pină la relațiile consfin- 
țite de vreme dintre ostașii sim
pli și ofițeri, pină la fnseși legile 
nescrise ale eticii umane. Oameni 
sălbăticiți rătăcesc în neștire je
fuind morții și răniții, tncăie- 
rîndu-Se din pricina unor merin
de sărace. își părăsesc oama- 
razii bolnavi ' - — -
menja clatină

tn zăpadă. De- 
tot mai mult cuge-

Fulga: „Eroica".• Laurențiu I ...„. . ..
Cartea întiia, Editura tineretului.

INVINGIND BALAURUL de Miao Jing 
Tang (1958).

China populară cu ajutorul Uniunii So
vietice va produce de acum inainte o enor
mă forța electrică prin folosirea rațională 
a fluviului Hei Lung (Balaurul 
Negru) astfel că ..Balaurul Ne. 
gru* se va transforma in „Ba- I 3
laurul electric".

AVENTURILE UNUI COLONIALIST de 
Gang Wan luan (1955).

Pe stâlpul purtat de Unchiul Sam scrie 
,.Bază militară* Iar pe balenă 
«.Lupta popoarelor din Asia de 

' Sud — Est împotriva colonia, 
iismului".

teie și soldatul nebun care co
lindă printre nămeți recitind din 
Apocalips pare o întruchipare a 
groazei fără margni care stăpî- 
nea atunci oamenii tiriți de fas. 
ciști într-o tragică aventură. Sint 
poate printre cele mai impresio
nante din carte, paginile acestea 
care-1 introduc pe cititor în tra
gedia osîndfților tfifl TOh? ' Tfi- 
cercultă. ___ ..... ___  ___  _________
. Calvarul oamenilor sacrjficați’ convenționale Je-abia . începe să 

'ț-un 30 destrame, nu oferă încă în 
majoritatea for acea întenSitale 

șir neîntrerupt de încercărj cum- dramatică la care va da loc de
pute, ci și drumul — foafle’țgreu, sigur marea confriintarȘ a con-

fel, tn acest volum, de-abia la 
începutul evoluției „oamenilor 
fără glorie" (cartea se încheie la 
puține zile după capitulare, odată 
cu intrarea primului convoi de 
prizonieri intr-un lagăr sovietic), 
evoluție pe care o așteptăm in
teresantă și uneori neprevăzută 
în voiumele următoare. Pină aci, 
destinele''urmărit? de autor în 
condițiile cind vălul minciunilor

Se manifestă această însușire și 
in reconstituirea imprejurărilor 
din preajma capitulării și după 
aceea, în drumul de loc ușor spre 
lagărele de prizonieri, cu atmos
fera dominată de neliniștea ofi
țerilor, explicabilă dacă ținem 
seama că unii cred cu naivitate 
in inepțiile propagandei antiso- 
vietice și fn orice caz cei mai 
mulți,. avînd conștiința încărcată, 
se tem că vor fi tratați cu seve
ritatea meritată. Dar tot atit de 
evidentă e preocuparea pentru 
luminarea complexității vieții și 
oamenilor in felul cum și-a con
ceput Laurențiu Fulga eroii.

Calvarul oamenilor
FARA GLORIE )

spinos și plin de ocolișuri — 
spre înțelegerea adevărului: a. 
devărul cu privire la războiul 
nedrept Împodobit de conducători 
cil strălucirea de tinichea a de
magogiei patriotarde și naționa
liste, adevărul cu privire la ma
rea și puternica țară socialistă in 
van cotropită și la superioritatea 
noii orînduiri întemeiată acolo; 
mai mult — adevărul ou privire 
la o serie întreagă de valori filo
zofice care se cer revizuite.

Răbufnirile miniei adunate de 
ani ă lui Petre Iatagan împotri- 
va exploatatorilor — chiar în for
ma ei anarhică — frămtntăriie 
sublocotenentului Corbu, limpezi
rea doctorului Aneuța etc. sînt 
semne sigure ale înaintării trep
tate a oamenilor, mult timp tn. 
șelați. către adevărul care se dez
văluie cu încetul. Sîntem, de alt-

științelor, odată cu descoperirea 
deplină a adevărului.

Se pare, totuși, că in intenția 
autorului aceasta era principala 
temă a cărții — problemele de 
conștiință ale militarilor declan
șate de realitățile brutale ale 
războiului fascist de cotropire, 
dar cu implicații mult mai a- 
dînci. Există o serie .
fițeri și subofițeri, precum și 
cîțiva ostași, asupra 
concentrează atenția 
Fulga. Și aici trebuie vorbit, cre
dem, de acea însușire a căr
ții pomenită la început — pa
siunea autorului pentru adevărul 
vieții, respectul, scrupulos uneori, 
pentru experiența proprie și a 
camarazilor de arme, un continuu 
efort de a nu ocoli complexitatea 
vieții, vădind astfel repulsia
pentru scheme și simplificări.

de eroi-o-

cărora își 
Laurențiu

Chiar dacă analiza psihologică 
nu e, uneori, la înălțime, bucură 
prezența unor eroi care nu re
prezintă, pur șl simplu, categorii 
înzestrate cu un nume propriu, 
nu-s ofițeri „pozitivi" și „nega
tivi" (sau alte variante puțin 
mai diferențiate), ci oameni cu 
destine și particularități proprii, 
caractere uneori contradictorii, 
în general autentice.

Generalul Condeiescu (cel mai 
puțin urmărit, de altfel) — cu 
patriotismul său sobru și bunul 
său simț, departe însă de o con
cepție înaintată și explicabil dez
orientat chiar după ce a inițiat 
actul just al capitulării — colo
nelul Giurgea, a cărui trage
die constă în incapacitatea sa de 
a înțelege adevărul, în buna cre
dință cu care apără o cauză cri
minală, cinicul huligan fi’Io-

zofard Silviu Androne — pregă
tit să se camufleze cu dibăcie în 
condițiile prizonieratului etc. — 
sint astfel concepuți Păcat că 
personajul cel mai înaintat, Tu
dor Mazilu, cel care duce o acti
vitate conștientă de lămurire a 
soldațrlor — continuare pe front 
a muncii sale din ilegalitate — 
nu are „carne", nu dezvăluie o 
personalitate și o viață interioară 
care să lumineze convingător su
perioritatea sa morală asupra 
celorlalți eroi. Majoritatea celor 
care intră insă in cimpul de a- 
naliză al scriitorului reacționea
ză firesc la evenimentele ce se 
petrec în jurul lor, autorul evi- 
tind să forțeze, să grăbească în
țelegerea unor lucruri care — mai 
aieș spiritelor de-a dreptul in. 
toxicate de educația din Rominia 
burghezo-moșierească — nu se 
puteau releva decît pe încetul și 
sub presiunea evidenței faptelor. 
Nu se operează transiormări su. 
bite, nici cu generalul Condeies
cu, nici cu eroul principal, sublo
cotenentul Ștefan Corbu, deo
camdată „oameni de omenie", 
cum spun soldații, dar nu mai 
mult și aceasta ne oferă, credem, 
perspectiva că vom asista în vo
lumele următoare la o evoluție 
tot atit de firească, lipsită de re
zolvări facile.

După cum spuneam insă, ca
racterul de document, pătruns de 
sinceritate și respect pentru ade
văr al cărții, a determinat și u- 
nele tare ale ei ( poate că la a- 
ceasta a contribuit și o anumită 
desconsiderare de către autor a 
cerințelor artistice). Ni se pare 
că străduindu-se să spună totul, 
să se facă pe deplin înțeles, La
urențiu Fulga n-a știut să se fe
rească de un anumit retorism 
(evident mai ales la eroul său cel 

mai apropiat, Ștefan Corbu) de 
un patetism care cade deseori în 
platitudine. De pildă Ștefan 
Corbu, într-un moment de exal, 
tare asistă la un „congres al 
duhurilor", al celor pieriți pe 
front, ca.re-i apar „în puhoaie

o subtilă încheiere. Stilul inter
pretativ al lui Neikrug, în Back, 
este original prin romantismul 
său, care poate să apară nejusti- 
ficat la marele cantor de la Lip
sea. Dar important este că Bach 
a apărut ca temelie a repertoriu, 
lui său, nu ca „accident". Dim
potrivă, ca .accident" în ’reper
toriu, ne-a apărut aranjamentul 
la Scherzo-Tarantella de wieniav- 
ski, lucrare de virtuozitate, insă 
de o muzicalitate discutabilă; ea 
nu l-a avantajat pe Neikrug care, 
dacă nu este un excepțional teh
nician, este un distins muzician. 
Acest lucru a fost vădit și in so
nata de Kodaly, capodoperă a 
genului, de o excepțională difi
cultate tehnică (deși scrisă foar
te ,,violoncelistic“), dar șl de o

• bogată substanță muzicală. Neik. 
rug nu s-a arătat poate aci per
fect tehnician, dar s-au vădit în
sușirile sale de remarcabil muzi
cian, cu suflu poetic și linie am
plă. Dintre lucrările mai mari, 
sonata de Hodaly a fost cea mai 
impresionant redată. Bruhms (so
nata tn mi minor — lucrare une. 

•.ori ingrată pentru violoncel) ne-a 
apărut redat cu insuficientă for
ță expresivă șl uneori, ca ritmi
că, neconform textului. Bocherini 
insă a fost remarcabil, tntr-o 
prezentare simpli, cind candidă, 
cind. plină de pasiune reținută.

Neikrug s-a arătat a fi un 
maestru < al miniaturii. Ctntecul 
trist de Arenski, Kaddiș.ul de 
Ravel, Rugăciunea de Ernest 
Bloch, deși aparțin unor stiluri 
diferite, au un fond dureros co
mun, subliniat cu finețe și mare 
artă de către interpret. Au fost 
poate cele mai de seamă realizări 
ale violoncelistului american. 
„Habuneră" de Ravel și ..După 
un .vis..." de Fauri pot pretinde 
și die a se așeza la același nivel 
extrem de înalt prin spontaneita
tea și suavitatea discursului mu
zical. Erau momente de 
emoție artistică.

Acompaniamentul la 
violoncelistului a fost 
cu arta-i binecunoscută, 
gobert Buchholtz. fnttlnirea pu
blicului nostru cu oaspetele ame
rican a arătat cit de prețuite sint 
la noi schimburile culturale, a- 
prapierile artistice Intre popoare.

F. SCHAPIRA

autentică

pian al 
susținut 
de Da-

amenințătoare la linia de orizont 
a nopții" purtlnd simbolic cu ei 
ceea ce nu reușiseră să înfăptu
iască în viață — o cărămidă, un 
snop de grîu etc (ceea ce e, e- 
vident, de prost gust). Altădată 
are o confruntare cu propria con
știință, dialog-rechizitoriu lip. 
sit de forță, ocupind vreo zece 
pagini. Sau evocă astfel atmos
fera neliniștită a Bucureștiuiui 
din preajma războiului :

— „Pentru ce? întreabă prun
cul nou născut sub o atit de a- 
murnică zodie. Pentru ce, mamă?

— Războiul I i se va răspunde.
— Pentru ce războiul ? Doar e 

atit de departe și după toate sem
nele, se va tntinde și mai de
parte. Pentru ce, atunci ?

— Pentru că, oriunde s-ar gă
si. războiul are nevoie de noi. Are 
nevoie de tine.

— Și apoi cine ne garantează 
că nu-și va întoarce fața hidoa
să către Romlnia ? adaugă tatăl.

Decepționante prin banalitatea 
lor asemenea pagini contras
tează supărător cu autenti
citatea scenelor vieții de front 
sau din vagonul prizonieri
lor. Sint, din fericire, aces
te pagini un adaus de care 
romanul se poate lipsi ușor. 
„Oameni fără glorie" e o carte 
care trăiește prin adevărpl eî, 
spus cinstit și cu fermitate.

FELICIA DAN

rlslndu.ee


ALEGERILE
POPORUL NOSTRU 

dorește și apără. 
PACEA

Prietenia noastră cu poporul polonez 
este tot mai trainică

; pȘȘL Inima mereu tinără
pe roadele lui. “
(Urmare din pag. l-a)

>i povesti...
— Acum 50 de ani. poș 
rea fare rar prin Viașu, 
id venea tolba era plină.
— „Lui ifarie!" — strigi poș- 
lul pe cel mai mare din îami-

Porojanilor. ,,Ți-a scris irate- 
|“.
Ilarie înșfacă scrisoarea din mî- 

poștașului și o deschise în 
abî. „Măi frate, pe ad a in- 
jut răsmerița. Voi mai aștep
ți mult ?“. Cam ăsta era cu- 
nsul scrisorii 
A doua zi, după cum făcuse 

cu seară învoiala, au pornit 
rănii către conacul boierului 
răveanu, i-au dat foc conacului, 
r boierul in miinile lor si-a dat 
lima “
re r 
are. Ce a 
l mai știe, 
cut luni in 
Și astăzi ? 
re moș Ilarie povestește-toarte 
umos.
— Pe meleagurile Viașului,
ide odinioară se ințindea mo- 
» Iul Tirăveartu, sintem noi as- 
zi stăpini. Noi, cei din ‘907, și 
mașii noștri. In fostul conac 
te astăzi sediul gospodăriei 
'ricole colective ce poartă nu- 
ele „1907“ și sintem sțăpîni nu ___ lr __  _ ..........
jmai pe pămîntul nostru, dar și tor puterea omului liber, și des- 
: roadele lui. Clnd oare s-a mai cătușat de exploatare, care d bi- 
>menit țărani în Viașu cu griu ,' ' ■ 1

porumb în pod și in coșar ? 
stăzi da I
— Sintem stăpini pe pămîntul 
sstru și pe roadele lui — spune 
»ș Ilarie.
„Urmașii celor 11.000 de țărani 

ciși în 1907 și ai f"‘-----
dor care, de-a lungul 
u cerut pămint și dreptate 
ală, au ajuns astăzi stăpini 
smintul pe care-l muncesc.'' 
)une manifestul F.D.P.

a poetului

__ ... _ lor și-a dat 
suflare, in miinile din 

stors atita singe și sn-
urmat apoi ? Ilarie 
Stilcit In bătaie, a 
șir in închisori.
Despr» zilele not-

tl intrat In sală tineri cu fe. 
țele \ imbujorpte, ■ bătrini cu 
părul nins,' femei. S-au a- 

șezat pe scaune și au așteptai.
i’ fi așteptau pe candidai.

Puțini erau cei cure dă : stat 
personal de vorbă cu Tudor Ar
ghezi, dar că-l simțddu aproape, 
că-l Cunoșteau, Iți dădzai seama 
îndată. Nu este nevoie să "discuți 

„ numai decit cu un om pentru 
’ a-l simți aproape. Tudor Arghezi 

s-a adresat de atitea ori sufle- 
t țu'ui lor prin scris, incit in ase- 
'■ menea imprejurări vorbele par 
i aproape inutile.

Și totușvoamtnii;, m^vorbil ă/au -a ae l 
centru a-și expune Ja rîndli! lor toare fra . Ăppi 
3irafc „peflru cei'care ti in- a

uraîclTfcigaste și admira- 
ție in scrierile sale:

-r ren •»■ r •• In-*, -ri 
uițiăMicași *a pul de jos, • 
Ț r" J chemat de soare
Și încjjju îndată șt cugetuf 

să.țf zboare
Tu ți-ai învins pătriîhtul. 

monnîntul și destinul".

Un bărbat înalt, cu părul nins, 
vorbit despre creația scriitoru-

Intîlnire electorală 
în cartierul Militari

Recepția 
de la Ambasada 

Sovietica
Vineri seară, ambasadorul Uni

unii Sovietice la București A. A. 
Epișev a oferit o recepție, in sa
loanele Ambasadei, cu ocazia 
semnării planului pe anul 1957 
pentru aplicarea convenției de 
colaborare culturală între Repu
blica Populară Romină -și Uniu
nea Sovietică,

La recepție au luat parte tova
rășii : Miron Gonstantinescu, Ște- 
lan Voitec, Leonte Răutu, acad, 
prof, dr, C. î. Ftrhon, Constanța 
Crăciun, Ion Pa-s, Ghizela Vass, 
Aurel Mițlhășan, M. Macavei, 
Ofelia Martole, O. Livezeanu, C. 
Prlsnea, dr. O. Berlogea, acad. 
V. Malinsehi, acad. Iorgu Iordan, 
George Georgescu, I. Jalea, Al. 
Ciucurenco, ion Marin Sadovea. 
nu, Petry Dumitriu, reprezen
tanți ai vieții culturale și artis. 
lice.

Au participat P. V. Lebedev, 
locțiitor al ministrului Culturii al 
U.R.S.S., R. V; Babiiciuk, minis
trul Culturii al R.S.S. Ucrainene. 
L. D. Kislova, membră in condu
cerea V.O.K.S -ului, A, F. Șeba- 
nov, director general adjunct în 
Ministerul Invățămintului Supe, 
rlor ai U.R.S.S., L. V. Grecișni- 
kova, director general adjunct in 
Ministerul Sănătății, N. J. Vol- 
cenko, șefa secției pentru relațiile 
culturale cu țările din sud-estul 
Europei, din Ministerul Culturii 
al U.R.S.S., membri ai delegației 
guvernamentale sovietice care au 
participat la lucrările Comisiei 
mixte Romino-Sovietice pentru 
elaborarea planului de colaborare 
culturală pe anul 1957.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

masiv al poporului polonez, dat 
candidaților Frontului Unității 
Naționale? A demonstrat că 
oamenii muncii polonezi sint 
convinși de faptul că 
cum spunea nu de mult 
șui W. Gomulka — „o 
liberă, independentă și 
nă poate să fie numai

te șl alte mărfuri vin din Po
lonia in Rominia. In același 
timp, numeroase vagoane trans
portă din țara noastră spre Po
lonia produse petrolifere, pirită, 
produse agricole, utilaj petroli
fer și multe alte mărluri. Tot
odată, muzicienii, artiștii, scrii
torii, pictorii, savanții, sporti
vii celor două țări se vizitează 
reciproc, se intilnesc. se cunosc.

Poporul romin care constru
iește cu succes socialismul ur
mărește cu viu interes drumul 
spre același (el al poporului fra
te polon. Noi ne bucurăm sincer 
de toate victoriile abținute de 
oamenii muncii din Polonia sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, in lupta pen
tru reconstrucția țării, pentru 
realizarea planurilor de dezvol
tare a economiei naționale, 
pentru creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc la orașe 
și sate.

Zilele trecute, poporul nostru 
a aflat cu o nemărginită bucu
rie vestea victoriei in alegerile 
pentru Seimul R.P. Polone a 
forțelor democrației și socialis
mului. Cele peste 16,5 milioane 
de voturi acordate Frontului 
Unității Naționale din Poionia. 
dovedește fără putință de tăga
dă că poporul polonez, strins 
unit în jurul partidului și gu
vernului său, este ferm hotă- 
rît să meargă neabătut pe dru
mul construirii socialismului.

In zilele care au precedat 
alegerile nu puține au fost în
cercările din partea elementelor 
reacționare dinăuntrul și de 
peste hotarele Poloniei de a 
abate poporul polonez de pe 
drumul său, de a submina uni
tatea oamenilor muncii, de 
a instiga la boicotarea ale
gerilor. Numeroase organe și 
agenții de presă occiden
tale, cum ar fi, de pildă, 
agenția „France Presse“, decla
rau chiar că „este greu de pre
văzut dacă va triumfa calmul 
sau dezordinea" in alegerile din 
Polonia.

Ce a demonstrat insă votul

— așa 
tovară- 
Polonie 
suvera- 

_  t___ ... ..... . Polon.a 
socialistă, Republica Populară 
Polonă".

Aceeași agenție „France Pres- 
se" s-a văzut silită de realita
tea obiectivă să transmită din 
Varșovia că „alegerile pentru 
Seimul polonez, s-au desfășurat 
intr-un calm pe care nimeni nu 
ar ii îndrăznit să-l prevadă la 
începutul campaniei electorale".

Votind pentru candidați! 
Frontului Unității Naționale, in 
fruntea căruia se află Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii Poloniei populare și-au 
exprimat aprobarea față de li
nia politică a P.M.U.P., dorința 
de a rămine fermi pe pozițiile 
pentru care militează lagărul. 
socialismului și al păcii, alături1 
de Uniunea Sovietică și cele-; 
lai te țări socialiste. Lecția pri-; 
mită in Polonia trebuie să’ 
amintească incă odată imperia
liștilor, dușmanilor socialismu
lui, că lagărul nostru este un 
bastion puternic, unit, sudat 
printr-o prietenie de neclintit 
așa cum poate exista numai In
tre popoarele care au aceeași 
ideologie și o țintă comună — 
construirea socialismului.

Prietenia romino-polonă, con
sfințită prin tratatul pe care îl 
aniversăm astăzi, se dovedește 
a fi tot mai trainică. Salutind 
cu bucurie cea de a opta ani
versare a semnării tratatului 
romino-polon de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală, < 
ne exprimăm convingerea că le- < 
gâturile existente intre țările < 
noastre se vor dezvolta tot mai J 
mult, că popoarele noastre vor < 
merge și pe viitor, umăr la j 
umăr, pe drumul socialismului < 
și al apărării păcii.

DAN LAZARESCU j

Sala de festivități a Școlii 
medii din cartierul Mili
tari din Capitală era tlxi- 

tă de lume. Vestea că in mijlocul 
lor va veni candidata F.D.P. a fă. 
cui ca multi dintre cetățenii car. 
tierului aă fie prezenți la intîl
nire.

Cuvintul introductiv a fost ros
tit de tovarășul Gheorghe Mincu 
din partea raionului F.D.P. 
„Gh Gheorghiu-Dej". Prezen- 
tindu-le alegătorilor pe candi
data circumscripției electorale 
Cotroceni — vorbitorul a subli
niat că tovarășa Eufrusina Cior- 
noavă este muncitoare fruntașă 
la Fabrica de țigarete „Bucu
rești" și este cunoscută și pre
țuită de către toți tovarășii ei de 
muncă.

Trecută de puțină vreme de 
virslg .tinereții, tovarășa Cior- 
noava are un chip frumos, cu 
trăsături delica.e. Vorbele ei au 
fost calde și convingătoare.

„Ați văzut dragi tovarăși. — 
a spus ea — cite infăptuiri enu.

: 20 de 
și termocentrale, 
fabrici și uzine, 

____  _____ culturale, 40.000 
de biblioteci — iată numai cîteva 
exemple care grăiesc din plin 
despre marile transformări care 
au avut loc în patria noastră. 
Acestea sint roade ale politicii 
înțelepte a partidului, politică ce 
are în centrul preocupărilor
îmbunătățirea necontenită a con
dițiilor de viață ale celor ce
muncesc.

Simțim îiecare tn viața noastră 
de fiecare zi cum se reflectă re
zultatele ințeleptei politici a par
tidului. Cu cifre și fapte, candi- 
data a vorhit apoi despre rea
lizările din cartierul Militari. 
Pavarea unui număr de peste 20 
de străzi, introducerea canaliză
rii pe bulevardul Armatei, con
struirea băii populare, radiofi- 
carea a peste 300 de case 
— sint doar citeva mărturii ale 
grijii cu care statul nostru de
mocrat-popular înconjoară carti
erele odinioară oropsite.

Luînd cuvintul, bătrina Ana 
Roșea a vorbit despre încrede
rea pe care o are în partid, în 
regimul nostru democrat-popu- 
lar. Eu, maică — a spus ea — 
n-am pomenit vreodată lucruri 
ca astea care se petrec in vre. 
murite de azi Auzi, dumneata, o 
femeie ca tovarășa noastră can
didată să ajungă tocmai în Ma
rea Adunare I Mi-a citit băiatul 
cel mare din ziar și am aliat că 
sint peste 35.000 de femei depu
tate în sfaturile populare. Așa 
mai zic și eu. Păi înainte vreme 
trebuia să votăm numai hoți ca 
alde Tăbircă. fostul negustor din 
cartierul nostru".

Ion Bălteanu a vorbit cu în
suflețire despre hotărirea p/ 
narel din 27-29 decembrie 19o6, 
arătind că introducerea 
sistem de 
tați mult 
ce sc.

Despre . . . „
poporul nostru sint credincioși 
politicii d» pace — a vorbii 
Gheorghe Raiu. El a amintit des. 
pre eforturile susținute pe care 
le depune țara noastră la Or. 
ganizația Națiunilor Unite pentru 
a contribui la apărarea păcii 
mondiale Poporul nostru dorește 
și apără pacea deoarece mărețele 
sale planuri constructive se pot 
realiza numai și numai in.•con
dițiile unei păci trainice.

La sfirșitul InSlnirii, în sală 
și-au făcut apariția membru or
chestrei, populare radio. Marcel 
Budală, Costică Băloin și alții 
i-au distrat pe alegători cîntțn- 
du-le după dorința lor.

N. BARBU

care a dorit să-i împărtășească 
candidatului lor citeva din reali
zările obținute de comitetul de 
stradă din care face parte; apoi 
o față tinără, căreia emoția U 
sugruma adesea glasul, dar din 
care răzbătea dra'gostea și atașa
mentul față de partidul și guver
nul nostru, făcea să se simtă 
pulsul vieții fericite pe care o 
trăiește tineretul in patria noastă.

„Eu nu am cunoscut viața de 
chin și exploatare pe care au 
dus.o părinții și bunicii noștri. 
Doar din povestirile lor, din 
scrierile marilor noștri scriitori 

■tu' “m ățiat cit de grea * fi Mfosi- 
±—'-- - " A )i ea a Spins t

'oiriumscripția e- 
leetorală „Ana Ipătescu" vom da 
cu încredere votul tovarășului 
T. Arghezi, .luminatul nostru 
poet".

S-au mai perindat la tribună 
și uiți vorbitori; din cuvintul lor 
răzbătea dragostea și atașamen
tul față de partid, Încrederea față 
de candidai.

Tovarășul Arghezi, cu verva 
care.i caracterizează întotdeauna 
scrisul, a dat o imagine succintă 
â ceea ce însemna alegeri tn 
trecut arăttnd că fostul parlament 
s-a hrănit timp de 70 de ani 
cu discursuri. Apoi a vorbit 
despre felul cum erau aleși tn 

ciuit “fără cruțare, cu îndrăzneală lrgcui deputății incheind cu ideea 
•în sum i u- . că abia azi. In anii regimului de

democrație populară, candidații 
Sint aleși oe singurul criteriu 
just: devotamentul față de popor.

Și asbUltlndu-l pe candidatul 
lor, cetățenii și-au ddt seama cttă 
dreptate a avut unul dintre vorbi
tori, care a spus: „cu toate că 
tovarășul Arghezi are părul nins, 
inima ți este mereu tinără".

ADA SIMIONESCU

a „ , - ™ -
lui spunind că cel care a pintat 
in poemul „Cintarea omului" 
atit de vibrant, atit de convingă-

tuturor 
vremii, 

so- 
pe

DE CE VOI VOTA

monarhia și asuprirea, merită 
neîndoios cinstea de a-i' repre
zenta in sfatul țării.

— li, voi vota la 3 februarie 
pe maestrul Tudor Arghezi a spus 
apoi unul din vorbitori — tova
rășul Gheorghiu—fiind sigur că și 
in viitor, prin scrisul său marele 
nostru poet va oglindi adîncul 
contrast dintre trecut și viitor.

A luat apoi cuvintul Maria 
Cotac. o femeie intre două virste,

la 3 FEBRUARIE
candidații F.D.P.

a-și 
cu

cla- 
Po-

a spus ea — cite înfăptui 
meră Manifestul F.D.P.: 
hidrocentrale 
peste 100 de 
12.000 cămine

Astăzi, se implinesc opt ani 
de la semnarea tratatului de 
prietenie, colaborare șl asisten
ță mutuală intre Republica 
Populară Romină șl Republica 
Populară Polonă.

Tratatul romino-polon semnat 
la 26 ianuarie 1949 la Bucu
rești, a marcat o etapă nouă in 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări prietene. Totodată, el 
a dovedit hotărirea neclintită 
a popoarelor noastre de 
apăra cuceririle obținute 
prețul unor jertfe uriașe.

Cucerirea puterii de către 
sa muncitoare în Romînia,
lonia și ceielalte țări de demo
crație populară, in urma victo
riei Uniunii Sovietice asupra 
fascismului, a făcut posibilă 
instaurarea unor relații de tip 
nou intre aceste state a unor 
relații fundate pe nemuritoarele 
principii leniniste ale interna
ționalismului proletar. Aceste 
principii, care prevăd deplina 
egalitate în drepturi, neameste
cul reciproc in treburile interne, 
respectarea integrității terito
riale, a independenței și suve
ranității de stat, avantajul și 
cointeresarea bilaterală in do
meniul economic — stau la ba
za relațiilor dintre toate statele 

( socialiste. Ele stau și Ia baza 
tratatului romino-polon aniver
sat astăzi.

Tratatul încheiat acum opt 
ani între țările noastre por
nește de la dorința sinceră de 
pace care animă atit poporul 
romîn, cît și poporul polonez, 
de la voința noastră de a con
tribui cu forțe comune la înlă
turarea primejdiei unui nou 
război, de la idealurile noastre 
comune.

In cei opt ani care au trecut 
de la semnarea tratatului, reia, 
țiile romino-polone s-au dez
voltat tot mai mult. Pe plan 
economic, au avut loc importan
te schimburi de mărfuri, nece
sare industriei și comerțului 
ambelor țări. Anual, zeci și sute 
de vagoane de cocs, laminate, 
chimicale, produse textile, celo
fibră, mașinl-unelte, instrumen-

8

Ciclu de conferințe 
despre politica externă 

a R. P. H

(Urmare din pag. 1-a) 
reni care niciodată n.au ieșit 
in cuprinsul orașului. Am moș- 
sniă 135 de analfabeți și din 
ceșfia doar doi bâtrinl, incăpă. 
Inați in neștiință, n-au absolvit 
ursurlle. Oameni ce altădată își 
ăsau la crișmă puțipii bani ciș- 
Igați, și-au ridicat case, șf-au 
umpărat mobilă și lucruri fru- 
noase. Am iscălit in anul trecut 
7 contracte de mobilă și 12 
eri de credite de la stat pentru 
idîcare de locuințe muncitorești

Acesta este adevărul, Iar el 
i-are nevoie nici de vorbe în 
dus, nici de cuvinte frumoase. 
:rumusețea lui stă tocmai in tă
ia faptelor. Și aceștia sint 
ismenii care, la 3 februarie 
/iu pentru ce votează Pentru 
oate acestea și.pentru toate rea- 
fzările noastre viitoare, la 3 fe
bruarie voi vota pentru candi- 
iațir F.D.P.

*
Sălile de curs, culoarele șl să. 

ile de lectură ale Institutului de 
tzlco-matemattci fremătau de 
hulțimea de studenți. cuprinși tn 
ebra examenelor. Intr-un colț, 
im surprins două studente, prie- 
'ene, care studiau împreună șl 
schimbau impresiile primelor exa. 
nene. La rugămintea noastră, 
tele două prietene, Viorica Mi- 
hai!. studentă tn anul 11 al Fa
cultății de 
Mitroi din

da fizică, ne-au spus părerea lor: De curîrtd, ca o mărturie a gri-
„In familia noastră sintem 6 jii și dragostei cu care partidul 

frați, a spus Viorica Mihail. De- înconjoară tineretul studios, ne-a 
sigur, in alte condiții un părinte fost încredințată Casa de cultu- 
nu și-ar putea ihdruma copii spre râ a studenților. La această do- 
învățătură și școli inalte. Astăzi, vadă a dragostei și încrederii, 

noi

frați, a spus Viorica Mihail, De- înconjoară tineretul studios, 
sigur. In alte condiții un părinte fost încredințată Casa de
nu.și 
învățătură Și școli inalte.‘Astăzi, 
însă, avem la cirmă un partid studenții vor răspunde cu

căruia nu-i este indiferent tine
retul și viitorul lui. Am simțit 
din primii ani de studiu grija 
partidului pentru tinerii studenți. 
Am obținut o bursă, apoi bursă 
republicană. Cu un an in urmă, 
partidul ne.a făcut un dar pre- 

__... _............. ... țios tinerelor studente: căminul 
matematici și Ioana modern „Carpați". Aici putem 
anul III ai Facultății locui și studia in condiții bune.

succese la învățătură pentru ca 
in viață să pășească cadre noi 
pilceptite și competente care să 
ducă mai departe lanțul neîntre
rupt de realizări pe drumul so
cialismului. Iată de ce vai vota 
la 3 februarie pentru Frontul 
Democrației Populare".

Spusele ei au fost întărite de 
Ioana Mitroi.

&fT
J.. 

noului 
salarizare va îmbu-nă. 
traiul celor ce mun/

faptul că guvernul și

L

Informații
Ca urmare a propunerilor fă

cute în consfătuirea oamenilor de 
teatru organizată recent de Mi
nisterul Culturii, Teatrul Tinere
tului a hotărit reluarea specta. 
colelor cu discuții. Primul spec, 
tacol va avea loc marți 5 fe
bruarie a.c„ ora 14, cu piesa 
„Romanticii" de Petru Dumilriu 
și Sonia Frlip. La spectacol sint 
invitați oameni de teatru, ziariști 
responsabili culturali, tineri spec
tatori.

Vizita unor studenți sovietici
Vineri a sosit în Capitală un 

mare grup de ștudenți sovietici 
care își vor petrece vacanța în 
țara noastră ca turiști.

Oaspeții, printre care se află 
studenți de la institutele de me
dicină, căi ierate, metalurgie, a- 
viație, construcții, forestiere și

electrotehnice din Uniunea So
vietică vor petrece 3 zile* la 
București și 6 zile fci stitHJUiie 
balneare de pe Valea Prahovei. 
In timpul șederii tn țară ei se 
vor intilni cu studenți romini 
aflați la odihnă in diferite loca
lități din Valea Prahovei.

Povestea fetelor de 18 ani din Păulești
rtrrtnrtnnnnrinnnrT^ rwnnnnnrr rwnnnnririnsTinniTST^ «

(Urmare din pag. I-a) Ultimă nuntă din Păulești s-d ținut cu
• •• prilejul căsătoriei lu‘ Istvan Szekely cu

' " Itona. La nuntă au fost 100 de invitați Da.
1001 Nu știu dacă la nunta moșieriței Edith 
au fost 100 de invitați!

La Păulești, fata de 18 ani fără zestre, 
săracă, a dispărut odată cu cooperativiza
rea complectă a satului. .

. Se tntimpla pe moșia lui Gheorghe Hor. 
vath ca o slujnică de 18 ani. sătulă, de mi
zerie, să plece. Atita pagubă in liuperci, 
nimeni nici nu pomenea cazul.

Se intimplă și acum să plece din colec
tivă —. e drept cam rar — cite o fată de 
18 ani. A plecat și lluș Vekony. Un flăcău 
dintr.o comună învecinată i-a dat tir coaie 
oină i-a răpit inima. Maria Zidaru n-a 
vrut s-o lase să plece. Fata nu , s-a lăsat 
insă înduplecată. Președinta a chemat a- 
tunci pe Andras baci, tatăl liușkăi și i-a 
spus:

—, Bine Andras baci, n-avem noi flăcăi 
destul de chipeși In sat să-ți dai fata? 
Trebuie sd plece de la noi ?

— Eu not să-i spun ceva ? Ea zice că 
numai pe el ii iubește — a răspuns Andras 
baci.

..$i-am dat drumul fetei, povestește Maria 
Zidaru. Dacă numai pe el U poate iubi, să-l 
iubească I Știu că oriunde se duce Iluska 
iși va găsi fericirea. Ne părea rău insă, 
tiindci era fată harnică". o:,-

Satu Mare pentru toate acestea I Era neiridu. 
plecată.

— Tinerii noștri căsătoriți au nevoie de 
case, trebuie să ne dați cherestea.

Pe altele, ca pe luliana Serbia sau Vilma 
Medgyeși. colectiva le-a ajutat prin împru
mut de bani, de 2000 lei și chiar mai mult.

Multe fete insă, foarte multe n-au nevoie 
de nici un ajutor la zestre.

...Am cunoscut o fetișcană slăbuță, de 15 
ani, îmbrăcată ir.tr.o fustă cu nenumărate 
cute și-n cizmulițe ungurești, cum se poartă 
aici. Ii zice Piroska Vekony. fetișcana a- 
ccasta, la 15 ani. e șefă de echipă la legu
micultura. împreună cu 15 fete de vtrșta 
ei a muncit tn grădina colectivei, obținind 
la roșii, ardei, varză, ceapă, vinete și la 
alte legume producții mari și de o calitate 
superioară. Fetele Piroskăi plantau, de pil
dă, fiecare in loc de 1.000 verve pe zi cite 
2.569. La unele legume fetele au ieșit la 
sapă.de 3—4 ori, cit a fost necesar, fără 
să se gindească la oboseală și dogoarea 
soarelui.

Fetele din Păulești muncesc cu en
tuziasm. Alta e munca, clnd știi că 
folosul este al tău. clnd simți că pi- 
mintul pe care-l lucrezi e al tuturor celor 
mulți, clnd după lucru îmbraci costumele 
de mătase ale echipei culturale și-i tragi 
un clardaș, tn timp ce flăcăii se echipează 
să joace fotbal, ori te duci acasă să asculți 
o muzică bună la radio. Mttnca-i frumoasă 
și dulce azi in colectivă, ca viața la 18 
ani.

Dar să n-o uităm pe Piroska a noastră 
de 15 ani. Plnă la măritiș mai e ureme, 
dar zestrea Piroskăi, cea mai tinără șefă 
de echipă a colectivei, e asigurată; zestrea 

\. aceasta sint miinile ei harnice de aur. Și 
.aceasta este cea mal de seamă zestre 
a tuturor fetelor de 18 ani din Păulești.

lui a 'scos un creionaș din buzunar, a mai 
făcuț un semn și a pus ziarul la loc.

Am mai cunoscut.o pe Erzsebet Asztalnok 
tn următoarele împrejurări. La sediul colec
tivei m-a oprit o fetișcană.

— Sinteti de la C.C. ? — m-a întrebat.
Răspunsul meu negativ n-a oprit-o să-mi 

spună păsul ei.
■sa . Tovarășe, rșu poți să-mi spui ce s-ar 

. putea face? Eu m-am născut tn martie, in 
1939, deci; In martie, Împlinesc 18 ani, ale
gerile se țin insă in februarie, cu o lună 
înainte. Cum s-ar putea face să votez și eu ?

E cert și de netăgăduit că pe 
Maria Zidaru n-o frămintau la 18 
ani asemenea glnduri și preocupări.

★
La casa prieteniei romîno. 

sovietice A.R.L U.S., C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu președintele Aso
ciației Juriștilor din R P.R., va 
vorbi astăzi la ora 18 despre 
lupta Uniunii Sovietice pentru 
respectarea Chartei O.N.U.

★
Membrii delegației Comerțului 

Interior din Uniunea Sovietică, 
care se află in țara noastră s-au 
întîlnit vineri după amiază în 
sala Casei prieteniei romîno-so- 
vietice cu lucrători din comerțul 
socialist ai Capitalei. Salutind 
prezența în țara noastră a oas
peților sovietici, ministrul Co
merțului Interior al R.P.R„ tov, 
Gogu Rădulescu a arătat că vi
zita lor va îmbogăți experiența 
lucrătorilor din comerțul nostru 
socialist in privința organizării i 
desfacerii prdduselor și deservi
rii populației.

Conducătorul delegației Co
merțului- Interior din U.R.S.S 
V. F. Ulianov, locțiitor al mini- | 
strului Comerțului Interior din 
U.R S.S. a împărtășit participan- 
ților impresii din vizitele tăcute 
in numeroase unități ale comer
țului socialist din țara noastră în j 

legătură cu or- ; 
ganizarea acti
vității comer
cialei. făcînd și 
unele observații 
critice,

(Ăgerpres) I

utor frăjesc

a ferma de vaci ani fost marto
rul următorului fapt mărunt: 
înainte de muls, intr-o. clipă 

de răgaz, o fată a scos din bu
zunarul hainei sale Un ziar. 
L-a desfăcut șl-atunci am zărit

articolul din „Jenminiibao". reprodus de 
Dresa noastră. Intr-un loc era făcut un 
semn cu creionul. De aici a început fata să 
citească. Apoi clnd a venit vremea inulsu-

emeia aceea măruntă la 18 ani. 
servitoare pe moșia lui Gheor
ghe Horvath, azi e președinta 
colectivei din Păulești. E mem
bră in Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, tn consiliul de gra

țiere al țării, tn Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii. In aceste zile umblă 
prin sate să se intllnească cu alegătorii ei, 
fiindcă a fost propusă din nou candidată a 
Frontului Democrației Populare.

La 18 ani Maria Zidaru intrase aici in 
această cameră denumită „dormitorul ne
gru", ca servitoare. Acum — e tot aici,, la 
o masă acoperită cu ptnză roșie, Maria Zi
daru omul de stat, umblată și peste hotare, 
conducătoarea pricepută a unei colective 
milionare, mai vioaie, mai tinără ca ori
ei nd.

Fetele de 18 ani din Păulești tși trăiesc 
tinerețea, femeile de virșta Măriei Zidaru, 
cbia acum tși trăiesc adevărata tinerețe, de 
care n-au avut parte la 18 ani.

Aceasta este povestea fetelor de 18 ani 
din Păulești.

ȘTEFAN HALMOȘ

Prin gara Socola Roșie au în
ceput să sosească in R.P R. în
semnate cantități de griu din cele 
450.000 tone puse la dispoziția 
țării noastre sub formă de îm
prumut de către Uniunea Sovie
tică. In ziua de 25 ianuarie, fe
roviarii din această stație au 
primit două trenuri cu grlu din 
Uniunea Sovietică. Prima garni
tură a adus 380 tone griu.

Tn cadrul campaniei electo- 
I rale, Comitetul Național pen- 
\ tru Apărarea Păcii din R.P.R., 
tn colaborare cu Societatea 
pentru Răsplndirea Științei și 
Culturii, au inițiat organiza
rea a numeroase conferințe In 
Capitali și In țară despre 
politica externă a țării noas
tre. La aceste conferințe au 

' luat cuvintul personalități ale 
vieții publice: academicieni, 
scriitori, artiști etc., membri 
ai C .....................
tru Apărarea ____  -...............
Asemenea conferințe s.au ți
nut In orașele Bacău. Ploești, 
Focșani, Sighișoara, Sibiu și 
altele. Zilele trecute sute de 
cetățeni din orașele Blrlad. 
Buzău, Constanța și Deva au 

\ ascultat expunerile despre po- 
, litica externă a '■ nle 
i tov. acad. prof. Cons-
tantinescu-lași, vicepreședin. 

i te al Comitetului Național pen- 
\ tru Apărarea Păcii, compozi
torul Matei Socor. C. Paras- 

j chivescu-Bălăceanu. președin
tele Asociației Juriștilor din 
R.P R.. șl prof. univ. Tudor 

! BugnarliL

Comitetului Național pen- <1
Apărarea Păcii din R.P.R. P

De ia începutul lunii ianuarie 
și pină in prezent prin acest 
punct au mal sosit In țară din 
Uniunea Sovietică aproape 2.000 
tone orz din cantitatea de furaje 
ce ne este 
Sovietică In 
la Moscova 
anului 1956 ___ _____ _
vernamentale ale Uniunii Repu
blicilor Socialiste Sovietice și Re
publicii Populare Rar,Ine.

livrată de Uniunea 
baza acordului de 
incbei&t la sfirșitul 
Intre delegațiile gu-

O NOUĂ VICTORIE

întreg orașul Cluj va avea gaz metan
CLUJ (de la corespondenții 

noștri) —
Vestea a străbătut ca fulgerul 

intreg orașul de la coaiele Felea- 
culuL Ieri, 25 ianuarie. In strada 
Republicii, in dreptul pieții Sf. 
Gheorghe. s-au efectuai ultimele 
lucrări pentru unificarea noii 
conducte de gaz metan, care are 
o capacitate de 40.000 m, pe oră. 
cu rețeaua de alimentare a ora
șului.

Această victorie se datorește 
muncii pline de abnegație a lu
crătorilor întreprinderii nr. 21 in- 
ștalații.București care n-au pre
cupețit nici un efort pentru ca 
In cinstea alegerilor de deputați 
tn Marea Adunare Națională să 
se dea in jolosință conducta de

gaz metan Turda-Cluj — pe o 
distanță de 32 km.

Ei n-au dai înapoi tn fața 
greutăților. Terenul mlăștinos 
lung de peste 2 km. și terenul 
stincos, mai in jos de dealul Te
le ac ui ui n-au putut stăvili mun
ca aointată și după eforturi deo. 
schite oonducta a inaintat victo
rios.

In anii regimului democrat 
popular, prin construirea conduc- 
tec Cianu Mare.Cluj, 60 la sută 
din cetățenii clujeni au beneficial 
de acest prețios combustibil.

Peste 30 de localități din îm
prejurimile Clujului au fost ali
mentate cu griz metan din aceas
tă conductă.

Odată cu cuplarea noii conduc-

te, s-au efectuat alte 45 de legă
turi mici cu diferite cartiere ale 
orașului.

Prin darea tn folosință a noii 
conducte de gaz metan intreg o- 
rașul Cluj va primi gaz metan. 
De asemenea gazul metan va fi 
introdus și in comunele Cojocna, 
Cara, Boju, Ăpahida și altele.

57.400 kg. fier vechi

RECREAȚIE
Iarna cu toate 

„accesoriile* ei a 
sosit de mult șl la 
Mihalț, raionul 
Alba.

La școala 
mentară s-a 
recreația mare, 
minute 
trebuie 
darnic, 
serioasă de crea
ție" i-a însuflețit 
pe elevii dintr-a 
Vl-a șl iată rodul 
străduinței lor co
lective.

C. MIHAI

care
irosite

O muncă

REȘIȚA (de la corespondentul 
nostru). —

De curind în cadrul organiza
ției de secție U.T.M. de la oțeă- 
ria Siemens Martin a Combina
tului metalurgic Reșița a avut 
loc o adunare generală. Cu aceas
tă ocazie tinerii oțelari s-au an
gajat ca în cinstea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Na
țională să participe activ la în
trecerea socialistă, să aplice me
toda Matulineț. de elaborare a 
șarjelor rapide și să se preocupe 
in mod temeinic de activitatea 
brigăzilor și posturilor utemiste 
de control.

Oțelarii au hotărit să elabore
ze 100 șarje rapide, să prelun
gească durata fiecărei boiți de 
cuptor cu 20 șarje și să dea 250 
tone de oțel peste plan. Față de 
trimestrul III al anului 1956 ti
nerii oțelarj și-au propus ca.pînp 
la sfirșitul lunii februarie să 
sporească productivitatea muncii 
cu 10 la sută, să reducă prețul 
de cost cu 3 la sută și. rebutu
rile cu 20 la sută.

Tinerii oțelari participant la 
adunare au pornit inițiativa de 
colectare a cite 300 kg. fier vechi 
fiecare..

Deși au trecut numai cîteva 
zile de la data clnd a fost ținu
tă adunarea tinerilor oțelari. an
gajamentele au început să prin
dă viață, Pînă nu de mult ei au 
adunat cantitatea de 57.400 kg. 
fier vechi.

In fruntea tinerilor fruntași în 
colectarea fierului vechi s-au si
tuat brigăzile conduse de oțela
rii Constantin Moraru, Valeriu 
Nedea și alții.

„Scînteia tineretului*’
26 ianuarie 1957 pag. 3-41
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A. Zapotocky

Sosirea la Moscova

a delegației Republicii Cehoslovace
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 25 ianuarie, 
Moscova a primit cu căldură de
legația Republicii Cehoslovace, 
condusă de președintele Antonin 
Zapotocky, care a sosit in 
U.R.S.S. intr-o vizită oficială.

Pe peronul gării Bielorusskaia 
se aflau sute de moscoviti, ve- 
niți pentru a intîmpina pe re
marcabilii oameni de stat ai Ce
hoslovaciei. La apropierea trenu
lui special venind din Praga, pe 
peronul gării Bielorusskaia se 
aflau tovarășii K. E. Voroșilov,

K. E. Voroșilov.

N. 
A.
M. 
L.
N. 
P.

El a salutat din toată Inima ale popi 
pe oaspeți In capitala Uniunii poporuli 
Sovietice, Moscova.

Relevăm cu bucurie — a spus 
K. E. Voroșilov in continuare — 
că între popoarele noastre s-au 
stabilit și continuă^ să se dezvol
te relațiile de prietenie sinceră 
și cu adevărat frățească.

Prietenia noastră corespunde 
întrutotul intereselor vitale atit

A. Uulganln, N. S. Hrușciov, 
I. Mikoian, V. M. Molotov, 

Z. Saburov, M. A.
1. Brejnev, E. A. 
M. Șvernik, N. 1.

N. Pospelov și alții.
Oaspeții slnt Intimpinați cu 

aplauze furtunoase și urale de 
reprezentanții oamenilor muncii 
din Moscova, care se află pe pe
ronul gării. K. E. Voroșilov. 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a rostit 
o cuvintare de salut.

O contribuție la 
întărirea întregului 
lagăr socialist

)orului sovietic, cit și ale 
poporului cehoslovac. Ea contri
buie la întărirea continuă a în
tregului lagăr socialist și la con
solidarea păcii.

In încheiere vorbitorul a urat 
oaspeților bun venit, după care1 
Antonin Zapotocky, președintele 
Republicii Cehoslovace a rostit o 
cuvintare de răspuns:

Pe veci cu Uniunea 
. Sovietică

Suslov,
Furțeva,
Beliaev,

Răsună aplauze furtunoase. Ele 
se intensficâ cînd prietenii ceho
slovaci, însoțiți de conducătorii 
sovietici, se îndreaptă spre piața 
gării. In prima mașină au luat 
loc Antonin Zapotocky și K. E. 
Voroșilov, in a doua — Viliam 
Siroky și N. A. Bulganin, in a 
treia — Antonin Novotny și N. S. 
Hrușciov. Apoi urmează alte 
mașini cu oaspeți. Pe străzile ca
pitalei un număr mare de oameni 
au salutat frățește, cordial 
oaspeții din Cehoslovacia.

★

La 25 ianuarie K. E Voroșilov. 
președintele Prezidiului Sovietu 
lui Suprem al U.R.S.S., a primit 
la Kremlin delegația Republicii 
Cehoslovace. In aceeași zi dele
gația a fost primită de N. A. 
Bulganin. N. S. Hrușciov a pri
mit de asemenea delegația R. 
Cehoslovace.

Un amestec nerușinat 
în treburile 
ale Ungariei

O imagine din Kenya TELEGRAME

n capitalainterne

Pol Un.ri băsllnașl, d. ctulad 
căsătoriți, au fost arestați. Prici
na 9 Pricini se găsesc cu duiu
mul In arsenalul colonial inilor 
englezi. Cei doi tineri au lost În
vinui# ci ar li răspindit zvonuri 
„Incendiare". Despre ce zvonuri 
„incendiare'* e vorba aflăm din 
faptul cd ei se exprimaseră In 
favoarea eliberării tării de sub 
jugul imperialiștilor britanici.

Ce-1 așteaptă, nu-i greu de ima
ginat dacă citim relatările maio
rului Phitype MeMon, care ani de 
zile a slujit In trupele 
lagărele de concentrare 
nya. Meldon povestește că odată 
a văzut cu ochii 
negru a fost pus 
apoi i s-a băgat 
cazan cu apă ce 
lucru La făcut un paznic european 
doar de dragul de a se distra".

...O imagine a „civilizației" 
dusd de colonialiștii birtanicl In 
lările care gem sub căi cilul lor 
de tier.

ce păzetc 
din Kt-

lui cum ,,nn 
In genunchi fi 
capul într-un 

clocotea. Acest

a-

VIZITA LUI G.K.
DELHI 25 (Agerpres). — La 

24 ianuarie dr. N. N. Kat3ju, 
ministry al Apărării al Indiei.
& oferit un'prlnz tn cinstea mere- 
șalului Uruuniiț-Sovșeti^e, G. K.
Jukov, mnisvul^ Apărării al 
U.R.S.S.
' Dr. K. N. Katdju șl G. K. Iu. 
tov au rostit cuvtntări.
■ La începutul cuvintării sale 
K. N. Katdju și-a exprimat plă
cerea în legătură cu vizita lui 
G. K. Jukov in India. El a spus 
că este deosebit de fericit că vi
zita lui G. K. Jukov corespunde 
cu sărbătorirea Zilei Republicii 
India.
» Pot să încredințez pe excelența 
Voastră — a spus K. N. Katdju— 
eă oriunde veți merge In țara 
noastră vi se va face cea mai 
cordială primire de către poporal 
nostru. Deși aceasta este prima 
Vizită a excelenței voastre in 
India, totuși poporul indian vă 
cunoaște ca unul din cei mai mari 
conducători militari care a adus 
o contribuție remarcabilă la vic
toria aliaților in timpul celui de 
al doilea război mondial.

La începutul cuvintării sale 
G. K. Jukov a vorbit despre fap
tul că în relațiile cu India, gu- 
yernul sovietic pornește de la 
politica leninistă a coexistențe: 
pașnice și a colaborării interna, 
tionale care se întemeiază pe 
principiile egalității, prietenie: 
sincere și neamestecului reciproc 
în treburile interne.-

G. K. 
cheiere 
diferite

La Începutul cuvintării sale 
vorbitorul a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă făcută delega
ției Republicii Cehoslovace, a 
vorbit despre prietenia și reia, 
(iile dintre Republica Cehoslovacă 
și U.R.S.S., subliniind rădăcinile 
adinei ale acestei prietenii.

Victoria glorioasă a poporului 
sovietic în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei și zdrobirea

JUKOV IN INDIA
manevre, încearcă să cucerească 
în Orientul Mijlociu și Apro
piat pozifiile pierdute de Anglia 
și Franța, pentru a pune mina 
cu ajutorul forțelor lor armate 
pe poziții strategice cheie, pe 
bogățiile naturale ale acestei re
giuni.

STUDENȚII POLONEZI 
ÎN VIZITA LA MOSCOVA

La invitația Consiliului stu
dențesc de pe lingi Comitetul 
organizațiilor jie Inert t din 
UJISS. a sosit la Mosocva 
o delegație a Asociației stu- 
dențUar polonezi In frunte cu 
Ștefan Otszefshi, președintele 
conducerii generale a Asocia- 
(iei.

PREGĂTIRI ÎN CAPITALI
SOVIETICA

Jukov s-a referit tn In
ia faptul că S.U.A, sub 
pretexte și prin diferite

râffT n
Bombardiere atomice 
pentru Hota americană 

din Mediterana
LONDRA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul ,,DaUy 
Mail* a publicat la 24 ianuarie 
o știre care arată că S.U.A. în- i 
cearcă să impună prin amenin- I 
țări grosolane țărilor Orientului 
Apropiat „doctrina Eisenhower*. I 
Corespondentul acestui ziar. 
Noel Barber, a comunicat de pe I 
bordul vasului amiral al flotei a 
6-a americane, care 'se află' în 
Marea Mediterana, că peste cîte
va zile această flotă va primi 
„bombardiere cu reacție pentru 
transportul de bombe atomice 
avînd baza pe un purtător de 
avioane".

După cum rezultă din știre 
înarmarea cu bombe atomice a 
flotei a 6-a are drept scop întă
rirea politicii S.U.A. în Orien
tul Apropiat.

Tineretul muncitor £n ca
pitala sovietică se pregătește 
intens pentru Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studen
ților.

Tineretul de la uzina nr. 1 
de rulmenți .JțaganovicP'' a 
elaborat un plan vast de mă
suri pentru pregătirea sărbă
torii tineretului. In raionul 
unde este situată întreprinde
rea vor fi cazați oaspeții din 
Franța și Norvegia. Moscovi- 
ții vor să prezinte prietenilor 
din străinătate realizările lor 
tn producție și tn domeniul 
muncii cultural-educative. In 
acest scop la uzină au fost 
organizate cursuri pentru stu
dierea limbilor străine. Tine
rii și tinerele tnvață cinteze 
populare franceze și norve
giene.

In clubul combinatului 
„Triohgornaia manufactura" 
vor avea loc reuniuni „In

Excelenței Sale
Domnului dr. RAJENDRA PRASAD 

Președintele Republicii India
New Delhi

Cu prilejul zilei de 26 ianuarie — sărbătoarea națională a Re
publicii India — sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre din 
partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R., a poporului 
romin și a mea personaj felicitări cordiale si cele mai bune 
urări de pace și prosperitate poporului indian.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii 

,4-' Adunări Naționale a Republicii 
•’ Populare Romîne

Excelenței Sale
Domnului JAWAHARLAL NEHRU 

prim-ministru al Republicii India 
New Delhi

Cu ocazia sărbătorii naționale a Indiei — a 7-a aniversare a 
proclamării Republicii — primiți excelență, din partea guvernului 
romin și a mea personal sincere felicitări, precum și cele mai calde 
urări pentru bunăstarea și fericirea poporului indian, pentru noi 
succese in eforturile sale nobile puse in slujba întăririi păcii și 
colaborării internaționale.

CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri a| Republicii Populare

reacțiunii fasciste — a spus An
tonin Zapotocky — ne-au dat și 
nouă posibilitatea să pășim in 
republica noastră pe calea con
struirii unei noi orînduiri sociale

A. Zapotocky a spus apoi că 
,,vor greși in calculele lor toți cei 
care vor conta pe ruperea prie
teniei noastre trainice, care ar 
dori să semene neîncredere și di
vergențe în relațiile dintre sta
tele lagărului socialist. In con
struirea socialismului, noi cei din 
Cehoslovacia, vom continua să 
mergem înainte pe drumul leni
nist încercat și nu ne vom abate 
niciodată de la acest drum1'.

Noi, cehii și slovacii — a spus 
vorbitorul — sîntem ferm hotărîți 
să fim totdeauna printre cei care 
pășesc înainte spre viitorul feri
cit și luminos. De aceea, repetăm 
din nou ceea ce am spus de multe 
ori: cu Uniunea Sovietică .în 
veci vecilor și nu altminteri.

BUDAPESTA 25 (Agerpres) 
La 25 ianuarie, la Budapesta a 
fost dat publicității un comunicat 
al agenției Telegrafice Ungare, 
in care se spune :

La Budapesta circulă zvonuri 
că misiunea S.U.A. ia Budapesta 
a convocat, prin intermediul mi
siunii franceze, o consfătuire a 
reprezentanților diplomatici ai 
unor țări occidentale, acreditați 
în Ungaria. La propunerea ame
ricanilor. la conferință s-a hotâ- 
rît ca in numele unor „observa 
tori voluntari* să se întocmească 
o dare de seamă asupra situației 
din Ungaria.

Această veste a provocat la Bu
dapesta discuții cu attt mai neplă
cute, cu cit la misiunea ameri
cană au fosț demontate recent 
două aparate de radioemisiune. 
Este îndeobște cunoscut de ase
menea că atașatul militar englez 
a fost expulzat din țară pentru 
legăturile pe care le-a întreținut

contrarevoluțiecu elementele 
nare.

Probabil că 
nereușită de amestec din 
O.N.U. participanții la eoni 
constituind o adunare întimplă- 
toare și, profitlnd «au mai bine 
zis, abuzind de situația lor ofi
cială, vor să găsească un nou 
preiext pentru a încerca «ă se 
amestece în treburile interne ale 
Ungariei,

In comunicat se subliniază că 
este îndoielnic ca asemenea ca
zuri să fi avut loo> în istoria di
plomației și că acțiunile diploma- 
tilor occidentali reprezintă „un 
gest vădit răuvoitor față de o 
țară care le-a oferit ospitali
tate*.

In felul acesta, se spune în co
municai, se creează fn mod ine
vitabil impresia că diplomații 
care-și arogă un anumit rol în 
această acțiune nu vor să facili
teze, ci dimpotrivă să împiedice 
stabilirea de relații bune între 
intre țările lor și Republica 
Populară Ungară.

după încercarea 
partea 
iferință

Popoarele Indiei sărbătoresc astăzi pentru a 
șaptea oară proclamarea Republicii India $1 in
trarea In vigoare a Constituției indiene.

Crearea Republicii India a fost posibilă da
torită luptei duse de întreg poporul indian pen
tru eliberarea sa de sub jugul colonialiștilor 
englezi. Secole de-a rindtii au împilat colonia
liștii britanici harnicul popor indian, jefuindu-1 
de bogății’e sale, silindu-l să trăiască în cea 
mai neagră mizerie. Altă dată unul din cele 
mai civilizate popoare ale lumii, popor care a 
dat omenirii opere de artă nemuritoare, a fost 
aruncat de către stăpînirea engleză în bezna 
neștiinței și a înapoierii.
In anii dominației engleze, poporul indian a 

dus o luptă dîrză împotriva subjugătorilor. în 
urma istoricei victorii a Uniunii Sovietice asu
pra hitlerismului, în urma exemplului oferit 
de poporul chinez care s-a eliberat din lanțu- 
rile colonialismului, lupta pentru independență 

• a poporului indian a luat o mare amploare. Co- 
; lonialiștii din Londra, cărora pămintul le tre-

INDIEI
mură din ce In ce mai mult sub picioare, au 
fost nevoiți să cedeze. India a devenit un stai 
independent.

In anii care au trecut de la eliberare, popo 
rul indian a depus eforturi pentru a lichida ră. 
minerea sa tn urmă.

Pe plan internațional. India duce o politics 
de sprijinire a păcii, fapt care I.a atras admira, 
ția oamenilor progresiști din lumea Întreagă 

Cu prilejul marii sărbători naționale a In 
diei poporul romin. care a urmărit $1 a spri. 
jinlt lupta pentru independență a poporului in. 
dian, ii urează acestuia noi succese pe calea 
construirii țării sale libere, pe calea dezvoltării 
economiei sale naționale.

dea- 
care 
nord

tnttmpinarea festivalului- șl 
spectacole date de artiști ama
tori. Tinerii muncitori, tehni
cieni și ingineri de la uzina 
constructoare de mașini „Kras- 
nii proletarii- pregătesc un 
spectacol de estradă pentru 
„Pace și prietenie- La acest 
program consacrat festivalului 
vor lua parte 300 de tineri.

Consfătuirea s-a pronunțat 
de asemenea pentru o strinsă 
colaborare a tuturor uniunilor 
tineretului pentru crearea u- 
nui centru coordonator 
pentru prelucrarea in comun 
unui plan de activitate.

a

ÎN COREEA DE SUD 
«7% DIN ABSOLVENȚI 

ȘOMEAZA

VEȘTI DESPRE 
ORGANIZAREA 

TINERETULUI UNGAR
TTaerefsf R. P. Ungară 

ee L*icadrează dii ce in ce mei 
in viața normand a per- 

japdtâ muncilor ungar. De 
curind, aa fost creole și acti
vează In fora vecină rinei u- 
ni uni ale tineretului: Uniunea 
tineretului muncitor revoluțio
nar, Organizația unificată a 
tineretului sătesc. Organizația 
ungară unificată a studenților 
din institute și universități. 
Uniunea națională a elevilor 
din țcolile medii și organiza
ția elevilor din școlile e’emen. 
tare — Uniunea cercetașilor. 
De curind a avut loc o con- 
sfăiuire a reprezentanților a- 
cestor uniuni de tineret in ca
drul căreia, intr-o atmosferă 
prietenească, au fost dezbă
tute sarcinile urgente ale miș
cării de tineret din țară. 
Consfătuirea a arătat că în
treg tineretul din Ungaria 
este ferm în hotărlrea 6a de 
a lupta pentru construirea so
cialismului sub conducerea 
clasei muncitoare și a parti
dului său.

Deoarece toate uniunile de 
tineret doresc să-și trimită 
reprezentanți la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova, con
sfătuirea a hotărît crearea 
unui comitet unit de pre
gătire. In acesta intră cite doi 
reprezentanți din partea fiecă
rei uniuni.

Ziarul „Seul Sinmun” anun
ță cd 67 la sută din absolven
ții de anul trecut ai institu
țiilor de învățăminî superior 
din Coreea de sud nu au pu
tut să găsească de lucru. Pre
sa din Coreea de sud arată 
că șomajul este consecința di
rectă a micșorării producției 
industriale și agricole In Co
reea. de sud

Problema Cașmiruiui 
in discuția Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 25 (Agerpres).- 

Corespondentul Agerpres trans
mite : După cum s-a mai anun
țat, Consiliul de Securitate exa. 
minează așa-zisa problemă a Caș- 
mirului.

A. A. Sobolev a expas poziția 
Uniunii Sovietice tn problema 
Cașmirului.

Apoi a avut Ioc votarea pro. 
iectului de rezoluție propus de 
Anglia, S.U.A., Australia, Co
lumbia și Cuba, care propune 
continuarea examinării acestei 
probleme In Consiliul de Secu
ritate. Pentru acest proiect au 
votat 10 delegații. Delegația 
Uniunii Sovietice s-a abținut.

După vreo trei ore de 
de-a lungul țărmului mării 
lice, după ce am trecut pe 
supra unor văi și: rtulețe 
străpung extremitatea de
vest a platoului Dekan, începem 
să zărim grupuri, grupări de lu
minițe. insoțitoarea echipajului 
ne anunță că stntem deasupra 
capitalei Indiei — Delhi. Pasa
gerii privesc nedumeriți pe fe
restrele avionului. Nu se vede 
nimic altceva dectt o pădure, ief- 
colo legată prin crlmpeie de că
rări plumburii, deasupra cărora 
se ridică cupole albe' ca niște 
baloane imense. Și totuși stntem 
deasupra orașului. După clteva 
uirajuri. avionul aterizează. Se
cretul orașului ascuns ne este 
dezvăluit in timp ce parcurgem 
șoseaua de la aeroport la oraș.

Un oraș 
ca în basme

concentrate toate instituțiile de Acestea nu slnt altceva dectt o 
îngrămădire de cocioabe, supra
populate, murdare și lipsite de 
confortul omenesc cel mai ele
mentar. Aici locuiesc agricultori, 
muncitori, In cele mai dese ca
zuri așa-numiții „badăvala" 
(muncitor ocazional, înrobit).

Asemenea orășele formate din 
băștinași și complectate de relu- 
giați slnt caracteristice centru 
înalte alte orașe din India, tn- 
deosebi pentru cele din sud. Nu
mai orașul Madras are veste 200 
de „ceri" In care trăiesc aproxi
mativ două cincimi din întreaga 
populație a orușului. Aceasta 
este cea mai caracteristică pecete 
a jugului colonial care s-a impri
mat adine pe toate aspectele vie
ții popoarelor Indiei. De aceea 
popoarele Indiei urăsc trecutu1 
atit de odios și amar și luptă 
neîntrerupt pentru o viață mai 
bună Și fericită.

Știri din Spania. Douâ me- D P P T T
saje. Bardem și greviștii de la JLY 1 < 1 1 t 1 V-x
Barcelona. Cronicile cinemato- - 0>a asasinarea ciclistului
loniei sugerează. Impun aso
ciații. Le faci cu reticentă, cu oarecare stînjeneală. Te temi 
de platitudine, de fraza goală aplicabilă, ca un plasture, 
deopotrivă răscoalei din Irlanda sau invaziei Yemenului, De 
data aceasta gindeștl despre Spania care In primul rlnd, În
seamnă Goya și Ceivantes, apărarea Ma
dridului și Frederico Garda Lorca și nu -------------------
Inchiziția sau Franco. Șl chiar lără Maja 
seu Don Quijotte, Bardem șl eroicii barce- 
lonezi îți impun să gindeștl la înălțimea 
luptei lor, a artei acestui regizor din filmele 
căruia strigă Spania, cu atit mal obsedant 
cu cit surdina cenzurii impune murmurul.

Imăginațl-vă Barcelona zilelor acestea 
lîinntâ do Bardem. Șir de oameni, tramvaie 
goale. Iar un șir de oameni și iar tramvaie goale, 
simplu, ca și in imaginea cînd Juan este literalmente 
strivii de bldcllștl, de mereu alțl blcicliștl. Și poale că 
aparcîul cr prinde in obiectiv pe cel, cițlva, angajați 
să Iacă figurație în tramvai (vezi telegramă France- 
Presse). Farsa nu ar trebui forțată, comentariul ar fl de pri
sos mai ales dacă s-ar adăuga imaginea intrării in fabrică 
a muncitorilor cărora II se cere la ponta) și biletul do tram
vai (vezi o alta știre France-Presse). Șl după edunarea 
citorva blide de tramvai triumiul: un înalt prelat catolic 
sfințind vagoanele, ceea ce asigură. In mod cert, pentru că
lători raiul.

OCCIDENTUL 
„AJUTA*
PE UNGURI

— Și Istă ce Ellis: după ce va veni reporterul de la gazetă 
șl va fotografia, du-o pe fată inapoi tn lagăr!

Desen de Eslerle din ziarul 
oest-german „Slmplicissimus"

Notații

Aici aparatul da filmat az 
putea părăsi Barcelona.

Madrid, Franco, Consiliul do 
Miniștri. Realul șl fantasticul 
s-ar îmbina in imagini (poate 
ar li necesar aportul Iul Bene

Clalr), In sala fastuoasă, demnă de tradiția regilor Spaniei, 
pătrund zeci, mii de bilete de tramvai de toate categoriile, 
de toate culorile. Valul crește, crește (acompaniament mu
zical, acordurile semnlflcind revărsarea apei din .Ucenicul 

vrăjitor* al Iul Dukas). Acoperă covorul 
persan, scaune, birouri... Ședința continuă.. 
Alte bilete, alte bilete de tramvai.. Raport: 
100 de oameni arestați la Barcelona, uni
versități Închise, ciocniri Intre studenți șl 
poliție. Vocile slnt mereu mai înăbușite. 
Nu se mai aude nimic. Milioane de bilete 
de tramvai, soioase, pline de amprentele 
degetelor călătorilor se lăfăle tn sala atîtor 
bogățlL Inianți, infante, cardinali, gene- 
acum... bilete de tramvai.

■

ralul Franco
Ultima scenă. Franco cu ochii pironiți pe un crucltlx țlnlnd 

In mină un craniu... Agonie, (vezi Istoria Spaniei: necruță
torul Fillp al II-lea moare după o lungă agonie cu ochii In- 
dreptăți spre un crucifix ți ținind mina pe un schelet culcat 
intr-un sicriu).

și

♦
Catalanii luptă azi, inline. Bigot» castlllsnl vor Înțelege ți 

el că nu este vorba numai de cruce, cl și de un craniu. Și 
atunci Bardem își va turna Ulmul, replică la asasinarea ci
clistului.

SERGIU BRAND

REDACȚIA Șl AOMINISIRAT1A Î R1~I> .«f| pl»|» .SWell*. Iii t SO I® S«-|l. «•<!

cultură, de știință, aparatul ad
ministrativ etc., in vechiul Delhi 
(Șah-Djaham-abad) au rămas 
din sec. XVI-lea doar vechile 
străzi înguste și tntortochiate. 
bogate doar In magazine-chioșc 
unde se bferă trecătorilor .diferi
te citried, nuci de tocos; mere, 
ananas, banane

Străzile capitatei Indiei tint 
pline de viață, pe ele mișună 
mașini care mal de care 'mai 
luxoase, cu mărci diferite, In spe
cial americane și engleze. Cursul 
lor lin este adeseori întrerupt de 
zgomotul carelor — străvechile 
care indiene — cu roți imense, 
trase de cămile sau bivoli.

îndeosebi pe străzile centrale 
sau pe magistrale din zori plnă 
seara tlrziu se revarsă grupuri 
de „ricșa" acoperite de umbrele 
— apărătoare de razele soarelui 
arzător.

Cel mai curios lucru pentru 
orice vizitator este totuși pre
zența unui imens număr de bici
clete.

In vechiul Delhi, se găsesc ur
mele străvechii culturi indiene, 
monumente impresionante, majo
ritatea dintre ele distruse insă 
de năvălirile năprasnice care 
s.au abătut de-a lungul vremu
rilor .

In partea de sud-est, pe rtul 
Yamma, se află așa-numiia „Pu. 
rana Kila" — vechea fortăreață, 
care se presupune că a jucat un 
rol important de apărare a cara
vanelor care se strecurau pe aci 
In urmă cu două mii de ani.

N( se inttmpla ca adesea pe 
stradă să fim opriți de trecători 
care auzindu.ne vorbind o limbă 
atit de necunoscută, slnt curioși 
să afle de unde stntem. Odată, 
cineva afllnd că stntem din Romi- 
nia, s-a grăbit să adauge:

— Nu sinteți cumva cu expo
ziția care a avut loc de curind ? 
Sonda rominească care a fost 
cea mai înaltă dintre toate, ne-a 
atras atenția in mod deosebit. 
De altfel expoziția voastră in
dustrială s-a bucurat de un mare 
succes.

Erau intrebărj și aprecieri pe 
care de altfel, tn ocazii cu totul 
Intlmplătoare le-am auzit la Bom. 
bay, Agra, Aligarh și alte locuri 
pe unde am fost.

Străzile slnt împodobite de o 
vegetație bogată — formată din 
ficuși. eucalipți, chiparoși, man
go, ale căror ramuri se împle
tesc deasupra străzii formlnd o 
perdea verde, compactă ce nu 
lasă să scape nici o șuviță din 
șuvoiul de lumină ce pleacă de 
la mulțimea lămpilor fluorescente 
înșiruite de-a lungul străzilor. 
Bogăția vegetației acestui oraș 
intrece orice imaginație, dindu-i 
aspectul unei grădini de basm.

New-Delhi este cea mai nouă 
construcție a vechiului Șah-Djp- 
liam-abad. Primele sale construc
ții apăruseră de-abia la începutul 
acestui secol. In anul 1911 a de
venit reședința vice-regelui en
glez, iar astăzi este reședința 
guvernului indian, centrul insti
tuțiilor principale de stat, al mi
nisterelor. cancelariilor, băncilor, 
palatelor, cazărmilor, magazine
lor mici și mari, teatrelor etc. 
Intr-un cuvlnt — un adevărat 
oraș al „oficiilor",

Delhi este format propriu zis 
din două orașe: vechiul Delhi și 
New (Noul).Delhi, fără să mai 
socotim cartierele lor din împre
jurimi care prin poziția, intorto- 
chierile și caracterele lor formea
ză de fapt un grup de orășele. 
Deosebirile dintre Delhi și New- 
Delhi slnt izbitoare. Acest con
trast este evident nu numai In 
prezența unui stil complect dife
rit tn arhitectură, tn însăși struc
tura orașului ci mai ales tn fe- _
Iul de viață și preocupările oame- rețină atenția oricărui călător "ce 
nilor. Pe cind tn New-Delhi slnt străbate de la un capăt la celă-

Amintirea 
colonialiștilor

Un lucru care nu poate să nu

NEW YORK. - Tn ședința din 
dimineața zilei de 25 ianuarie a 
Comitetului Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a continuat 
discutarea problemei dezarmării. 
Reprezentantul sovietic a propus 
să 6e mărească numărul mem
brilor Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare și ai subcomitetului

TOKIO. — Agențiile de presă 
anunță încetarea din viață * 
fostului ministru de externe al 
Japoniei. Mamoru Sighemițu.

DELHI. — După cum trans
mite postul de radio Delhi. Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi. 
neze, a sosit la Katmandu, ca. 
pitala Neoalului.

VARȘOVIA. - Ziarul „Ex. 
press Weczerni* anunță că peste 
cîteva zile va începe la Tribuna
lul voievodal din Varșovia pro. 
cesul fostului gauleiter hitlerist 
Erich Koch.

NEW YORK. - Comisia de 
pregătire a constituirii Agenției 
internaționale pentru energia a*

tomică anunță că termenul sta. 
bilit de 90 de zile in cursul că
ruia putea fi semnat statutul A- 
genției internaționale pentru 
energie atomică a expirat la 23 
ianuarie, ora 0. Pe document fi. 
gurează semnăturile reorezen- 
tanților a 78 de țări. Statele care 
au semnat statutul devin membre 
ale Agenției internaționale pentru 
energia atomică numai după ce 
vor preda spre păstrare instru
mentele de ratificare Statutul 
va intra in vigoare atunci cînd 
18 țări vor prezenta instrumen
tele de ratificare cu condiția ca 
printre ele să fie trei din urmă, 
toarele etate: Canada, Franța. 
U.R.S.S., Regatul Unit și Statele 
Unite

PARIS. — Sîmbătă se întru
nesc la Bruxelles miniștrii de 
externe ai Franței, Germaniei 
occidentale. Italiei, Belgiei, O. 
landei și Luxemburgului, care au 
misiunea „de a da o formă defi. 
nitivă tratatului pentru crearea 
pieții comune și tratatului pen
tru crearea Euratomului"

talt orașul Delhi, este panorama 
periferică a orașelor — „orașe- , 
lele refugiaților". ,, Orășele le re- 
fugiaților" slnt un fel de colonii 
care au luat fiinfă tn jurul ora
șului doar cu 7—8 ani tn urmă, 
clnd colonialiștii englezi și-au 
dat seama că puterea lor se cla. 
tină tn India. Existența lor tre
buie pusă tn legătură cu unele 
schimbări de suprafață tn statu
tul acestei țări.

— împărțirea Indiei tn două 
dominicane — India și Pakistan 
— act săvîrșit In anul 1947, a a. 
dus poporului indian mizerie, 
foamete, șomaj și suferințe cum
plite — ne povestește un tlnăr 
profesor din Mysore. Pe lingă , 
grele lovituri economice, această 
dezmembrare a fost însoțită de , 
singeroase pogromuri indo.mu
sulmane. Mai bine de 18.000.000 
de oameni au ajuns In situația | 
de refugiați. Indienii aflați pe i 
teritoriul Pakistanului au fugit 
Spre teritoriul indian. I

Numărul celor refugiați din l 
Pakistan tntrece 10 milioane, 
restul fiind refugiați musulmani , 
din India tn Pakistan Acești re- 
fugiați s-au așezat In jurul ora. 
șelor, formlnd noi orășele sau i 
tngroștnd fostele „abala" sau 
„ceri" (denumirea dată cartiere- i 
lor orașelor din susul Indiei)

Ziua de mîine 
va fi mai luminoasa

Mașina noastră se strecura ca 
o nălucă printre copacii înverziți. 
Părăsind orașul, ea traversa în
tinsele clmpii de nlantații de ceai 
sau trestie de zahăr.

Ne-am oprit undeva, nu depar. 
te de Delhi, in drum spre valea 
marelui fluviu Gange. Ne-am o- 
prit Ungă un grup de vreo !0 lu
crători care munceVU pe o întin
dere considerabilă cultivată cu 
trestie de zahăr, Ne-am apropiat 
de grupul de oameni, care, nepre
gătiți pentru o astfel de vizită, 
ne primeau cu oarecare rezervă,

— Sînt prieteni de departe, din 
Romtnia, de pe malurile Mării 
Negre, — explică șoferul nostru, 
în hindusă, unui bătrtn care ne 
ieșise în întîmpinare.

La un semn al bătrtnului, cei
lalți s-au apropiat și ei încet, In- 
tinzlndu-ne zimbltori „coceni** 
de trestie de zahăr, intrebindu.ne 
parcă „nu știți cum se mănîncă"?

— Tot ce vedeți — ne poves
tește bătrinul, pe care am aflat 
că-l cheamă Shabbir — aparține 
unui zemindar ' 
din localitatea 
munca depusă 
ci cîteva paila 
unitate puțin ____
kg,). Unii dintre noi deja le-am 
primit de mult ..

Mă uit la mtinile lor. Ele poar
tă unelte diferite: un fel de se
ceră lucrată foarte grosolan, un 
fel de topor sau săpă.'igă, intr-un 
cuvlnt instrumente de mult de
pășite.

La plecare ne-am îndreptat spre 
fiecare, întinzîndu-le mina. Am ob
servat cu această ocazie, că ță
ranului indian îi este străin acest 
obicei. El nu cunoaște stringeri.e 
de mină, ba mai mult, obiceiul 
acesta i se pare ceva ciudat și 
lipsit chiar de ceremonie. Ei iși 
dau binețe, ducînd palmele ini' 
preunate spre fruite,

Plecind, îmi vin In minte cele, 
ce mi-a spus un profesor, cu care 
am stat de vorbă la universita
tea din Aligarh:

— Mizeria care mai persistă, 
tn multe părți ale Indiei ~ îmi 
spusese el — nu se datorește 
așa.zisei „secătuiri” sau „supra
populări"'' a pămintului nostru. 
Adevărul trebuie căutat In primul 
rind in efectele colonialismului, 
care ne-a dominat ptnă mai 
deunăzi, orecum și tn felul nera
țional de folosire a resurselor ma
teriale și umane.

Astăzi epoca dominației colo
nialiste a apus pentru vecie în 
India,

în inimile milioanelor de oa
meni indieni s-au născut noi ten^ 
dințe, noi speranțe — păstrarea 
cu orice preț a libertăților obți
nute prin lupta neobosită împo
triva colonialismului și a urmări
lor sale.

VASILE CUCU

(moșier feudal) 
vecină. Pentru, 

nu primim rupii, 
de grîu (paila— 
mai mare de un
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