
^entru înflorirea patriei și bunăstarea poporului, 
pentru pace și socialism
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Inererulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Democrației Populare
în alegeri a Frontului

Trăiască victoria

Desen de OCTAV ILIESCU

Cu vreo 10 zile înainte de 3 
februarie am cutreierat cîteva 
din raioanele regiunii Baia 
Mare. Expresia „colț de țara4 
se potrivește aici de minune. 
Din comuna Cămărzana, la ca
pătul de nord al mult vestitei 
țări a Oașului priveam înălți
mile împădurite pe care stră- 
juie bornele de frontieră. Pe 
ulițele răsfirate ale Cămărza- 
nei forfoteau oșenii: și ochiul 
cel mai neexersat ar fi sezisat 
unitatea mișcării lor: pe spițe
le invizibile ale unei roți cît 
perimetrul comunei oamenii 
veneau la întîlnirea cu candi
datul Frontului Democrației 
Populare. Veneau să-i asculte 
cuvîntul, să zărească prin ochii 
lui cele trei dimensiuni ale 
timpului și să le compare cu 
amintirile lor din trecut, cu 
cunoașterea lor a clipelor de 
față, cu presimțirile lor asupra 
zilei de mîine.

Candidatul care stătea în 
fața băncilor de școală unde se 
înghesuiseră oameni de toate 
vîrstele, se numea loan Zimbru. 
Numai un deal desparte Că

Astăzi vor vota, intiia oară 
in viafa lor și tinerii 
cărora primei: alegeri 

libere din țara noastră, acel 
neuitat noiembrie 1946, nu pu
tea să le lase decit amintiri 
vagi. Bătălia de atunci se des
fășura, pentru forțele progre
siste ale țării, conduse de co
muniști, sub o lozincă splen
didă : „Votați soarele !“. Ca
mioane obosite, care parcurse
seră drumurile războiului, 
purtau grupuri de tineri pe 
cit de entuziaști pe atit de 
hotăriți. Se cinta:

„Sîntem tinăra gardă 
Și-ai viitorului copii*.

Era un clntec de dragoste 
și ură, născut in flăcările răz
boiului din Spania, cintat de 
uteciști in închisori, învățat 
uluitor de repede in întreaga 
Rominie de tineri muncitori, 
țărani și studenți in primele 
zile de după eliberare.

Luați seama, luați seama! 
Burghezi trăiți din furti

șag și prăzi..
Gunoaiele politice deghiza

te in partide „istorice" duh
neau pe atunci destul de vio
lent. De la bilbiieli electorale 
adresate „țărișoarei", pină la 
cuțitele și pistoalele legionare 
infipte pe la spate, ei încercau 
să folosească toată gama „ar
gumentelor" democrației lor 
ofticoase și pătate de singe.

Lungi coloane de tineri de
monstrau sub steagul roșu:

„Vine tinăra gardă, 
Vine tineretul...”

Pe zidurile caselor, pe gar
durile curților, miini de mun
citori și țărani scriau cu li
tere enorme și Înduioșător de 
strimbe „Votați soarele I"

A fost o bătălie electorală 
în eare poporul victorios a a- 
runcat definitiv in țărină ploș
nițele capitaliste ale brătieni- 
lor și avocăței! cu ițari de 
ocazie ai țărăniștilor. Din 
urne, la deschiderea lor, a 
ieșit soarele, milioane de sori 
a milioane de buletine, parafa 
fiecărui om al muncii pe pla
nurile de viitor întocmite de 
comuniști.

Anii au trecut, și iată azi 
chemată la urne și o genera
ție care nu poate avea decit 
amintiri vagi despre acel no
iembrie atit de apropiat to
tuși, iată.ne chemați la ale
geri pe care, acum, cu simțul 
său precis al cuvintului, po
porul le numește sărbătoare. 
Către sărbătoarea de azi, ti
neretul și-a croit drumul tăind 
stinca la Bumbești-Livezeni, 
zidind furnalul 6 la Hunedoa
ra, dind șarje rapide la Reși
ța. muncind și invățind cu 
entuziasmul tinerei gărzi.

Bilanțul pe care la aceste 
alegeri poporul il face realiză, 
rilor sale e impresionant. Pla. 
nurile de viitor Întocmite odi
nioară de comuniști trăiesc, 
slnt o realitate copleșitoare. 
Ele ard In sutele de mii de 
becuri aprinse in bezna perife
riilor și satelor rominești; 
ele se fac auzite In zumzetul 
puternic al zecilor de mii de 
mașini moderne din industria 
socialistă; ele sint ziua și 
noaptea redesenate in tuș 
viguros pe imensele spații ale 
cerului limpede, cu fumul noi
lor uzini ; ele sint redesenate,

CASA CEA NOUĂ
mărzana de Turți, satul în care 
trăiește omul căruia oșenii îi 
dau votul. Încolo, nu-l despar
te nimic de alegătorii săi, ab
solut nimic, nici numele evoca
tor al unei vietăți fabuloase, nici 
palmele asprite de uneltele 
cîmpului, nici faptul că e tatăl 
a șapte copii, nici părul sur, 
nici vorba apăsată. nici cioa
recii albi. Era, din creștet pî- 
nă-n tălpi, un țăran al locu
rilor acelora șl oamenii știau 
aceasta. Sala era plină pină la 
refuz și cînd s-a văzut că va 
lua cuvîntul candidatul, toți 
și-au ținut răsuflarea: „vorbește 
unul de-al nostru4.

In acea zi, poate la aceeași 
oră, în întreaga țară aveau loc 
întîlniri asemănătoare. Un fior 
unic de emoție și concentrare 
cuprindea pe alegători și pe 
cei care, astăzi sînt aleșii lor.

Există un singur cuvînt care să 
denumească fiorul acesta: în
credere. Încredere in faptele 
care susțin fiecare cuvînt rostii 
de candidafii Frontului Demo
crației Populare. încredere în 
forțele care vor duce mai de
parte și mai sus realizările 
noastre. Încredere în pămîntul 
nostru și în toți cei care Ji spo- 
resc fertilitatea. încredere în 
cerul albastru și în toți cei 
care știu să-i apere seninul..

Srrutînd fața aspră, cu pro
fil bărbătesc, a lui loan Zim
bru. oșenii din Cămărzana, de 
pildă, încercau nu numai bucu
ria că au în fața pe unul de-al 
lor, legat cu trup și suflet de 
obște, de bucuriile și necazu
rile ei, și aceasta era mult, dar 
nu reprezenta totul. Sentimen
tul era întregit de certitudinea 
că este vorba de unul dintre

cei mai buni oameni născuți 
pe aceste locuri aspre. Trebuie 
să trăiești in raionul Oaș ca să 
înțelegi ce ecou are cifra de 
1.700 kg. grîu la hectar — cit 
scoate Zimbru, țăran mijlocaș, 
de pe pămîntul său. In alte 
locuri ale tării, cu sol mai dar
nic cifra este desigur mai 
mare: important este. însă, că 
și aici, ca pretutindeni, frun
tașii recoltelor bogate sînt oa
meni de mare prestigiu. Re
coltă bogată : aceasta înseamnă 
studierea atentă a indicațiilor 
agrotehnice. Recoltă bogată: 
aceasta înseamnă aplicarea a- 
cestor indicații. Recoltă bogată: 
aceasta înseamnă activist pa 
tărîmul agrotehnicii. Nu mila 
cerului, ci luptă conștientă pen
tru productivitate. Oameni ca 
loan Zimbru vor intra mulți 
în sfatul cel mare al țării. Iată

unul din izvoarele de loc tai
nice. ale încrederii

Candidatul oșenilor vorbea 
cu pătrundere, sobru, uneori 
cu o întorsătură de frază mai 
colorată, dar cu totul firească. 
L-am ascultat mărturisind setea 
de învățătură a copilăriei sale; 
suișul său spre lumina cărții a 
biniit doar primele trepte — 
cîteva clase de liceu. Mai de
parte n-a mai putut merge. S-a 
poticnit în fața taxelor și ce
rințelor de tot felul, toate pie
dici extrașcolare, în fond. În
cet, in fața ochilor noștri s-a 
închegat silueta adolescentului 
care, acum vreo 28 de ani, pe 
drumurile noroioase ale Ne- 
greștilor, se întorcea acasă, cu 
visurile iremediabil sfărimate. 
în replică, i-am văzut pe fiii 
muncitorilor și țăranilor popu- 
lînd cu freamăt de stup amfi-

cu verde crud,
pe ogoarele W IS W SI
fără margini -fan. A #
ale raioanelor _ „ ... , .....
în întregime
cooperați viza
te, pe ogoarele colectivelor și cuvîntul cîntecului pe care l-au
întovărășirilor țării. Planurile 
de odinioară trăiesc în oa
menii de azi ai țării noastre. 
Dintre foștii robi ai industriei 
capitaliste s-au ridicat eroi ai 
muncii, dintre foștii clăcași ai 
moșiilor ciocoiești an crescut 
azi maeștri ai recoltelor de aur. 
Savanți și poeți, inovatori și 
muzicieni au crescut din rin- 
durile celor lipsiți odinioară 
de orice drept.

Cei cărora altădată 11 s-ar 
fi dat gloanțe in loc de pii- 
ne, sint chemați azi la viață 
demnă, la muncă liberă, la 
cultură.

S-au desfășurat, în legă
tură cu alegerile de azi, vas
te dezbateri populare. Zeci de 
mii de oameni ai muncii și-au 
spus cuvîntul despre treburile 
țării, despre ce merge bine și 
ce merge încă greu. Demo
cratismul larg al orînduirii 
cucerite de poporul nostru s-a 
oglindit viu in aceste discuții.

încerci o puternică mîndrie 
patriotică studiind listele de 
candidați ai Frontului Demo
crației Populare, propuși în a- 
dunările oamenilor muncii. 
Poetul Tudor Arghezi lingă 
mecanicul erou Ștefan Lungu; 
savantul Parhon lingă tinărul 
strungar Moldoveanu ; de la 
conducătorii partidului la gos
podina dintr-un sat de lîngă 
Cotnari, nu există domeniu al 
vieții noastre care să nu fie 
reprezentat, în lista candida- 
ților, de cei mai iluștri expo
nent ai săi.

Iată de ce ne face o enor
mă plăcere să repetăm că is
toria alegerilor libere din fa*, 
ra noastră a început cu vic
toria la urne a soarelui.

în ziua acestei sărbători în 
care facem bilanțul realizări
lor și votăm victoriile viitoa
re. nu putem să nu ne ocupăm

mai auzit ei, odată și bine:
Luați seama, luați seama 1
Burghezi trăiți din furtișag 

și prăzi...
Ni-i dragă pacea ca lumina 

ochilor noștri. Nu vrem ca 
nori de cenușă radioactivă să 
întunece, nici pentru o clipă 
măcar soarele vieții noastre 
noi. Apărarea fermă a păcii, 
iată unul din punctele esen. 
țiale ale mandatului pe care-1 
încredințăm azi deputaților 
noștri. Dar să țină minte 
domnii care plătesc fel de fel 
de ,,voci“ și amenință cu pîr- 
jolul: socialism înseamnă
pentru noi . toate certitudinile, 
toate nădejdile și toată fru
musețea tinereții noastre. Pe 
înălțimile tulburătoare ale 
schelelor noastre sîntem nu 
numai constructori, ci și senti
nele I

Azi, lăsăm din mină mis- 
triile, pikhamerele, manetele, 
cărțile. Cu toții la vot I Azi 
îmbrăcăm hainele noastre de 
sărbătoare. Cu toții la vot I 
In numele muncii noastre, a 
speranțelor noastre, în nume
le păcii și viitorului, mergem 
să votam, stăpîni în țara noa
stră. noi planuri de viitor, 
întocmite sub conducerea co
muniștilor. Credem în muncă 
și în fericire, în poporul no
stru și în partid. Votul nostru 
va fi expresie entuziastă a 
acestei credințe fierbinți: 
„Sîntem tinăra gardă 
Și-ai viitorului copii....*

Noi, copiii viitorului, tinere
tul Republicii Populare, sîn
tem mîndri să votăm azi pe 
cei mai buni fii ai poporului 
nostru, candidafii Frontului 
Democrației Populare. Avem 
nevoie de soare, de bucurie, 
de pace. Cu toții la vot 1

„Sclnteia tineretului**
și de murdara propagan
dă imperialistă, care nu 
mai poate de grija ale
gătorului romln. Ei ne 
vorbesc de „demnitate 
umană”, din țara in care 
negrii sint linșați; ei ne 
vorbesc de pace, din țara 
care a aruncat bomba a- 
tomică la Hiroșima; ei 
ne vorbesc de cultură din 
țara în care Twain e so
cotit „subversiv". Cei 
cițiva „istorici", oploșiți 
pe lingă blidul unchiului 
din America, fac un tapaj 
grozav de dorul moșiilor, 
fabricilor, și altor chestii 
„democratice"; obligați 
să-și ciștige „in sudoarea 
frunții" dolarii, domniile 
lor stau cu botu-n micro
fon și urlă paranoic, pe 
lungimi de undă yankee, 
mpotriva dreptului nos
tru de a ne alege depu
tății și viitorul. Ți-I 
scîrbă de propaganda 
zdrențelor fără patrie. 
Azi, noi, tinerii Republi
cii Populare Romine, ne 
simțim datori să le amin
tim, lor și unchilo, lor,

teatrele facultăților de astăzi. 
Cele două tablouri nu se pot 
suprapune: intre ele se află o 
revoluție.

Vitregită a fost toată țara 
aceasta, în întregime, în timpul 
trecutului fără întoarcere și al 
alegerilor de pomină de altă
dată. Dar erau locuri de 
maxim întuneric, de ma
ximă înapoiere și sărăcie. 
Astăzi pulsează pretutindeni 
începutul adevărat al vieții. 
Ori de cîte ori aud aceste cu
vinte : Sabza-Vișeu, băimărenii 
tresar emoționați, pentru că în 
liniuța de unire dintre aceste 
două nume proprii ei văd cum 
a crescut aevea, înaintînd me
tru cu metru, linia ferată pe 
care au făurit-o brigadierii și 
au trecut-o în nemurire cîntece- 
le. Au pus acolo ceva din sufle
tul lor.

Dar numai acolo P Toate 
drumurile noi, toate întreprin
derile, toate școlile, spitalele, 
casele de nașteri, toate cămi-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare In pag. 4-a)
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Dragi 

ai patriei
tineri 
noastre

| Voi care reprezentațl noul, f 
( nădejdea poporului nostru j 
Ii care a fost atita amar de • 

vreme lipsit de drepturi; să } 
mergem astăzi cu toții în fața | 
urnelor pentru a da votul în- ]

I crederii noastre Frontului De. j 
( mocrației Populare, chezășia ) 
| construirii socialismului, a j 
f păcii, a unui viitor fericit. j 
( Eu care am trăit restriștea J 
(vremurilor trecute și am mers j 

împreună cu poporul în lupta J 
pentru cucerirea linei vieți l 
noi, voi merge astăzi alături

I de voi. cu dragoste și bucu- j 
I rie, să alegem liberi pe cei J 
j mai vrednici reprezentanți ai 
} poporului nostru în Marea j 
( Adunare Națională.

C. I. Parhon j 
f 3 februarie 1957
!_________ -________________ !
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c VIATA CU TERMEN REDUS
Pagini din trecut

moarte a Iul Serdici

im. torxio. O grocrpâ proaipâtd !ntr-un cimitir milHar 
0 olâiurl tie ea, ua coșciug pe care sta așezate o capela 
eu moțurile cMtte câtre eet. O campanie de soldați încon
joară mormintul sâpat do curînd. La capul gropii, o cruce 
de lemn, incâ negeluitâ, pe care a foet mal mult zgiriat 
decît scris cu creionul chimic un nume.

Pa mort 11 chema Serdici.
Un soldat urcă pe grămada de pămînt de lîngâ coșciuge 

Vîntul puternic care bate dinspre răsăriS, dinspre Rusia, îi 
flutură mantaua. Soldatul își înfundă picioarele în pcmîntul 
gropii. Are să vorbească despre moartea tînărului cu termen 
redus Antonie Serdici:

„Moartea lui Serdici —• spune soldatul — adevărata 
nu începe de aici..."

Dar un hohot înnecat de plîns ii curmă glasul.
Și în tăcerea care s-a lăsat, se crude cura peste scînduia uscațâ a coșciu

gului coborît în groapă., a început să huruie greu, bolovănos, neiertător, pă- 
Mîntul...

„Adevărata moarte a lui Serdiici nu începe de aici..."

1933. Iarna. în paginile revistei unde a- 
părea nuvela lui Alexandru Sahia „Moar
tea tînăifclui cu termen redus", foarfecă. .
cenzurii burghezo-moșierești nu îngăduia ’ nuiele, și marea majoritate cu pămînt pe 
să se spună mai mult decît atît: „Âdevă- i na
rata moarte a lui Serdici NU ÎNCEPE DE
AICI".

Pentru că moartea lui Serdici, adevărata 
moarte a lui Serdici ca și a atîtor sute și 
sute de mii de tineri muncitori și țărani, 
începea atunci nu de unde sfîrșește viața, 
ci odată cu viața însăși, odată cu copilă
ria veștejită de foame, odată cu tinerețea 
istovită de silnicia stăpînilor și otrăvită 
de dezmățul huliganilor... Pentru că moar
tea lui Serdici, adevărata moarte a lui Ser
dici și a generațiilor de tineri care au cres
cut împreună cu dînsul era organizată cu 
bună știință, premeditată și pusă la cale 
cu amănuntul de un întreg sistem crimi
nal...

Tinerețea aceasta ca o moarte înceată, 
pe care nuvela Iui Sahia — ca să vadă lu
mina tiparului în 1933 i-*-
risi pe ’ 
termen 
aici,..

3110 locuitori se foloseau de 120 de „lo
cuințe" cu o singură încăpere dintre care 
numai 48 de, zid, iar restul din bîrne și

— n-a putut-o isto- 
’ de-a-ntregul, această tinerețe cu 
redus vom încerca s-o reconstituim

Copilăria
„La noi în general, la micul dejun se 

servește cafea cu lapte său ceai și 
pline cu unt și dulceață"-, (din ,,Fo
reigners' Review", Revue des Strangers 
d Bucarest". Revista turiștilor occiden
tali la București 1930).

Cu cine te-ai hîrjonit tu în copilărie, An
tonie Serdici ? Unde, pe ce meleaguri ți-ai 
petrecut primii ani ai vieții ? Poate erai 
tu băiețașul „de o șchioapă, numai în că
mașă și izmene, cu picioarele goale, arse de 
fierbințeala asfaltului", micul vînzător de 
semințe — pe care i-a întîlnit într-o bună 
Zi Geo Bogza. Poate chiar tu ai stat de 
vorbă cu scriitorul:

„Spune-mi — te-a întrebat el ~ cîți bani 
cheltuiești în fiecare zi pe mîncare ?

— Șase Iei pe zi — i-ai răspuns.
— Ce cumperi cu ei ?
— Pîine. De trei lei dimineața, de 

lei seara.
— O mănînci goală ?
— Goală, cu apă.
— Și nu mănînci niciodată mîncare ?
— Mîncare ? Niciodată. Numai pîine...
(Geo Boqza : „De vorbă cu un oltean" 

1935).
Poate te-a văzut și pe tine Zaharia Stan- 

du„prin cartierul Grivițar spre barieră, ori 
pe șoseaua Vitan", printre „cetele galbene 
de copii flămînzi rîioși, sdrănțuroși, bu- 
boți . Era anul cînd premiile care se dă
deau la expoziția canină din București în
treceau pe cele acordate scriitorilor și oa
menilor de știință de către Academia Ro
mînă. în anul acela, tu, sau frații tăi, sau 
prietenii tăi, ați avut o unică șansă de a 
deveni Celebri. „De ce nu organizează ni
meni în centru — scria Zaharia Stancu — 
o expoziție de asemenea copil ? Cucoanele 
noastre nu se pot osteni să-i vadă în coli
bele lor la periferie. Să-i aducem și să-1 
punem sub ochii lor pe calea Victoriei, 
spre seară, cînd trec cu javrele în laț, ve
nind de la expoziția de clini... (Zaharia 
Stancu : „Oameni și cîini", 15 noiembrie 
1934).

Sau, poate, nu-ți petreceăi ziua pe mai
dane și locuiai într-o „casă". Ți-o' amin
tești, Serdici?

«Număr n-are, e prea neînsemnată. Ct- 
teva șipci înfipte în pămînt, împletite cn 
nuiele, bătute cu lut și bălegar. Un acope- 
rămînt ca o căciulă spartă, un geam ca un 
ochi orb, o ușă ca o gură pustie. „Proprie
tatea" lui Nicolae Ionescu muncitor ha
mal». (Reportaj din ziarul antifascist „A- 
rena" la 31 mai 1936).

Cînd reporterul intră în curtea acestei 
așezări „omenești", „un ciorchine de copii 
galbeni — observați bine, galbeni, ca și 
cei de pe Vitan sati din Grivița — zdren-

trei

jos. (Ibidem.). Sau poate în comuna Dra- 
galina, din fostul județ Dîmbovița, unde 
91,1 la sută din locuitori împărțeau aceste 
„locuinfe" de o singură încăpere cu cîte 
4—9 persoane. (D-rul Banu : Op. cit.)

Poate mîncai.mai bine, Serdici, mai bine 
decît micul oltean cu care a stat de vorbă 
Geo Bogza și decît copiâi muncitorului ha
mal Nicolae Ionescu. Dar în 1937 un învă
țător făcea o anchetă printre copiii de la 
periferiile Bucureștiului, adică printre 
„elevii proveniți din pătura cea mai săracă 
a capitalei", iar rezultatele se prezentau 
după cum urmează :

elevi „prost hrăniți"... 30 la sută,
elevi „insuficient alimentați' ... 62 la sută 

(Revista „Sociologie romînească" nr. 5—6, 
1937).

Dacă cineva s-ar întreba ce diferență era 
între un elev „prost hrănit" și altul „insu
ficient alimentat”, ar ajunge să privească 
totalul flămînzilor — 92% — pentru a în
țelege de ce un asemenea rezultat nu pu
tea fi mărturisit într-o singură cifră.

Dar, poate n-ai învățat carte la Bucu
rești, ci în comuna Căianul Mic în fostul 
Județ Someș. In cursul unei săptămîni, 
elevii din această comună veniseră la 
școală după cum urmează :

„nemîncați" 14 la sută ; „mîncaseră mălai 
gol" 60 la sută ; „mîncaseră zeamă da 
carne cu mălai".. 26 la sută.

(Tot „Sociologie romînească" nr. 7-9. 1938).
Aici „flămînzii" permanenți erau în pro

porție de 100%. Ba, ca să nu lase nici o 
îndoială asupra caracterului perpetuu al 
foamei, anchetatorul respectiv publica și 
următoarea listă de bucate a mesei sărbă
torești de duminică :

„Un elev, dimineața nimic, la 12 mălai 
gol, seara, mălai cu groștior (smîntînă)

„Altul: dimineața, lapte cu — 
la 12 — mălai cu barabol, seara 
ligă prăjită (turte)".

Și așa mai departe...
în fața acestor fapte și cifre 

un copil norocos, Serdici. Ai fost norocos că 
ai trăit, pentru că — în ce privește biogra
fia generațiilor de o seamă cu tine — există 
alte cifre și fapte mai înfricoșătoare încă 
decît acelea de mai sus. Există, de pilda, 
cifra celor 528.700 de copii morți în Ro
mînia numai în trei ani, din 1933 și pînă 
în 1936. Există sinistra glorie a Romîniei 
burghezo-moșierești de a fi fost în 1935, 
„prima" țară din Europa sub raportul mor
talității infantile. Există mărturisirea „Bu
letinului demografic" din-1933, potrivit că
ruia, din copiii „morți în luna octombrie, 
6839, adică 81,29 la sută au murit fără a fi 
examinați și tratați de medici".

Tu ai avut noroc, Serdici. Pe tine, te-a 
vegheat de bună seamă „înțelepciunea" 
educatorilor de atunci ai tinerimii. Pentru că 
spunea George Sidorovici, mai marele 
„străjeriei" fasciste : „Orice mormînt de co
pii înseamnă un loc gol în tranșee". („Ștra- 
ja țării” nr. 3 din 1938).

Tu ai avut noroc Antonie Serdici. Deși 
moartea ta a început de aici, tu ai trăit mai 
departe, vegheat de grija părintească a

mămăligă, 
— mămd-

tu ai fost

departe, vegheat de grija părintească 
domnului Sidorovich

Serdici s-a făcut
băiat mare

91C„Miss I. A. Powell a fost foarte .
In taillor-ul negru pe care-1 purta la 
strălucitorul cocktail dat de mister John 
P. Parsons, directorul american al Com
paniei de telefoane din București, In 
magnifica sa locuință din șoseaua Kisse- 
lef". (Ziarul în limba- engleză „Balcan- 
Herald"—19 aprilie 1938, edifie pentru 
București).

Să mergem mai departe cu biografia Iul 
Antonie Serdici și a generațiilor de tineri

Număr n-are, e prea neînsemnată. 
Cîteva șipci înfipte în pămînt, împle
tite cu nuiele, bătute cu lut șl băle
gar...* („Locuințe" în Dobrogea. Fo
tografie din „IlustrațhMiea Romînă “, 
14 noiembrie 1932).

țuiți, cei mai mici în pielea goală, se ivesc 
tn . pragul ușii".

Dialog între reporter și tatăl copiilor :
— Au mîncat astăzi ?
— Ba. încă n-a șuierat fluierul fabricii 

pentru prînz.
— Și cu ce prînzești astăzi ?
— De, cu nițică carne, o luăm și noi de 

la lăzile din piață..."
Poate greșesc, Serdici. Poate acestea sînt 

cîteva fapte izolate, poate că anii copilă
riei tale au fost de alt soi. Unde să-i caut? 
Dacă faptele nu pot fi totdeauna dătătoare 
cU seamă, să mergem la statistici. Dar unde 
se găsește casa copilăriei tale, printre mii 
și mii de „case” Ia fel ? în Capitală, de pil
dă, 90 la sută din casele fostului sector de 
negru erau infectate de tuberculoză, iar 
alte 38 la sută din fostul sector de verde 
(in plin centru) reprezentau prin starea lor 
^celași focar de boală, (Dr. Gh. Banu : „Să
nătatea poporului romîn”. București, Ed. 
Fundațiilor Regale. 1935). Poate ai copilă
rit la tară. Serdici. Dar și satele noastre 
numărau la data aceea 40.845 de bordeie 
și 663-800 de „locuințe " cu o singură încă
pere. (Rezultatele recensămîntului din

Foate ai
B4S-

j—ine zilei »în comuna
* tdeț Dîmbovița, Unde

care au crescut împreună cu dînsul. Să-i 
însoțim pe cei care — presupunem — au 
reușit să treacă prin sita recordurilor bur- 
ghezo-moșierești de boală și moarte la co
piii de muncitori. Să presupunem că acuma, 
în pragul adolescenței, Serdici și tovarășii 
lui au pornit să învețe o meserie.

încotro i-a minat nevoia de a-și cîștiga o 
pîine ? Ce meserie și-au ales copiii din ge
nerația lui Serdici ?

Tăbăcari ?
„în atmosfera funestă a tăbăcăriiior mun

cesc de dimineață pînă seara, bărbați, femei 
și copii. Femei, pentru că sînt plătite mai 
puțin decît bărbații, copii, pentru că sînt 
plătiți mai puțin decît femeile". (Ziarul 
„Cuvîntul liber" din 30 iunie 1934).

Sau poate la Buftea, la fabrica de con
serve a prințului Știrbey ?

„Copii, mulți copii, dintre care cei mai . 
mici au vîrsta de opt ani, intră în fiecare 
dimineață în curtea fabricii la ora 5 și ju
mătate și nu mai părăsesc lucrul pînă la 
10—11 seara... Se lucrează și duminica pînă 
la 3 după masă și pentru această treabă 
se pune oamenilor o jumătate de zi la so
coteală, Pe o zi care începe la 8 dimin-eața 
și srîrșește la 10 seara. Iar duminica ptnă la 
3 băieții și fetele — care dacă s-ar duce la 
gîrlă, pcpa i-ar certa că de ce nu vin Ia 
biserică, dar pentru că merg la fabrică nu i

oprește nimeni — primesc pentru munca 
lor opt lei..." (O pîine neagră mI935 costa 
6 lei n.n.). (Geo Booza „Sclavii prințului 
Știrbey', 1935).

Ce meserie și-au ales copiii din genera
ția ’ lui Serdici ?

Tîmplari ?
«Sîatem 16 ucenici interni la fabrica de 

tîmplărie „Țăranca" din București. Muncim 
de Ia ora 6 dimineața pînă la 11-12. noap
tea, cîteodată și mai tîrziu. îar în schim
bul muncii noastre primim bătaie^, Jn Ioc 
de mîncare ni se dă niște spălătură pe care 
deseori nu o putem mînca, cu toate că sîn- 
tem flămînzi. Dormim toți într-o cameră 
foarte murdară. îmbrăcămintea care ni se Iar educația străjerească ți-o făceai sub 
dă e atît de proastă, încît acei dintre noi, 
care nu au îmbrăcăminte de acasă, umblă 
în zdrențe». (Corespondență din „Tînărul 
muncitor", organ central al secțiuni^ de ti
neret de pe lîngă Sindicatele Unitare, 
București 1930).

Sticlari'?
„La fabrica de sticlă „Geamul Moldovei" 

(Hîrlău) lucrează circa 50—60 de copii între 
9—14 anir recrutați în satele din împreju
rimile Hîrlăului... Nici nu se poate ima
gina starea acestor copii... Nici unul din ei 
nu rezistă mai mult de 2—3 ani după care 
devin epave vii. Accidentele se țîn lanț. 
Toți sînt desilgurați de arsuri". (Ziarul 
„Clopotul" din Bbtoșani din 10 decembrie 
1934).

Instalatori ?
„...Lucrătorii și 

foarte căutați din 
cu vîrstnicii, sînt 
mătate și obligați 
(Revista „Atlas" din 19 aprilie 1936).

Dar nu e tot una ce meserie și-au ales, 
de vreme ce pretutindeni era la fel ?

norocoși. Grijă părintească a domnului Si- 
dorovici și a celor de o seamă Cu dînsul, vă 
rînduise șub pavăza încă unei legi care, 
trecută „cu urgență" prin parlamen
tul burghezo-moșieresc, era menită să vă 
„salveze" cel puțin sufletele. „Toți tinerii de 
ambele sexe între 7 și 18 ani nu vor putea 
obține autorizația de practică comercială 
la un patron sau pe cont propriu, nu vor 
fi promovați în nici o școală particulară 
elementară;, secundară etc., nu vor putea 
fi angajați la vreo instituție de stat, par
ticulară, de patron etc. dacă nu vor face 
dovada că iau parte la . cele 80 de ședințe 
anuale stiăjereștL" (Articolul 43 al legii 

: perttru înființarea 1 O.E.T.R. — Oficiul de
„educație" a tineretului romîn).

lozinca „Rîzi, luptă și mănîncă" I (Mănîncă, 
Antonie Serdici !) Acolo învățai că „barie
rele de clasă constituie ceva cu totul arti
ficial", că „sărăcia și mizeria se datoresc 
faptului că muncitorii nu fac economii" și 
că „șomajul e o consecință a lenei". (Din 
Manualul conducătorului de cercetași). 
Cum ai cutezat, Serdici, să socoți măcar o 
clipă că moartea ta ar începe de altunde
va ? „împotriva oricăror alte idei pericu
loase, conducătorul trebuie să se poarte 
în fața cercetașilor săi ca un om care dre
sează cai!" (Ibidem).

Ca să poți trăi, n-aveai dreptul să spui 
în gura mare, că gîndești. Ca să poți trăi, 
Ușbuia . șă-țî omori “ ’ ” ” J
Moartea ta ÎNCEPEA

aîndurile, Serdici.
ȘI DE AICI.

Prețul cărții

ucenicii instalatori sînt 
pricină că lucrînd la iei 
plătiți cu salariul pe ju- 
la 12—14 ore de lucru...'*

,,Numai 600 de intelectuali- are nevoie 
tara I" (Dintr-o declarație făcută presei 
în 1930 de I. Costăchescu, ministrul 
nafional-tărănesc al instrucțiunii).

Nu știu dacă tu ai învățat carte, Antonie 
Serdici. Presupunem că da. Titlul invidiat 
în armata

■cu termen

Moartea voastră ÎNCEPEA ȘI DE AICI, 
Serdici, și începea cu moartea morală. O 
citeai la „Mica Publicitate" — e drept că 
în alte rubrici — dar ca pe orice anunț 
mortuar :

„Student anul III filozofie, tînăr senti
mental, idealist, simpatic, caută cunoștință 
spre a se căsători, tînără cultă, sentimen
tală, idealistă cu dotă și protecții^.

Sau :
„Subsemnațil stU- 

denți vindem poezia 
de mai jos cu prețul 
de un leu, ca să pu
tem isprăvi cursurile 
Universității, chiar 

dacă ajungem cu uni
versitatea sergenți de 
stradă, conducători de 
trenuri, ca și mulți 
alli colegi ai noștri." 
(Ziarul Universul 
1936).

Uneori, despre r •- 
celași gen de moarte 
se vorbea la rubrica 
tot atît de concisă a 
„faptelor diverse" iV"';

„Studentul de la |i- 
zico-chimice, Ion I. 
Banu s-a sinucis în 
noaptea de 25 crt. 
(februarie 1934 n.n.) 
luînd o mare doză de 
cianură de potasiu. 
Cauza este mizeria. 
Studentul nu avea cu 
ce-și plăti taxa anului 
„Reporter" 5 martie 1934).

Dar nu toate prețurile erau atît de ridi
cate ca acela al cărții. Existau chiar bunuri 
de consum care deveneau întrucîtva mai 
accesibile. Un reporter cita, de pildă, urmă
torul anunț, văzut de el într-o vitrină din 
Petroșani (Colecția „Șantier**, nr. 3, 1930) :

nîca declarație de maf sus, mister Kessler 
și-a făcut datoria ‘de Inspector la între
prinderile pe care „Royal Dutch'* le deți
nea la Ploești. Cum s-a desfășurat inspec- 
jia ziarele n-aveau de unde să știe, pentru 
că în birourile,unde a activat mistef Kes
sler. ușile erau ermetic închise și pereții 
capitonați. Dar și aceastp vizită, ca și

(Revista

la
fotografie din „Ilustrațiunea Rq-

Cetele galbene de flămînzi"... (In jurul sol 
„Azilul de noapte", 
mînă", din 5 martie 1931).
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„Mîncare ? Niciodată. Numai pîine..." (Copertă 
la revista „Ilustratiunea Romînă" din 19 octombrie 
1932).

burghezo-moșierească de „tînăr 
redus'* (T.T.R.) era în primul 
rînd un privilegiu al „titrați- 
lor”, al deținătorilor de diplo
me universitare. Dar se putea 
obține acest titlu și din alte 
pricini. Nu e locul să le enu
merăm aici. Să admitem că ai 
izbutit și tu să termini o facul
tate. Care ? Unde ? Interesea
ză mai puțin acest lucru (nici 
n-am avea cum să-1 aflăm). 
După cum știi, nu ne-am pro
pus decît să-ti reconstituim 
drumul. Iar ca viitor „titrat", 
drumul tău a început, desigur, 
ca al oricărui copil: cu abece
darul.

Pentru copilul de muncitor 
sau de țăran procurarea abe
cedarului era pe atunci un prim 
mijloc -lie a desluși slova în
tunecată și strimbă a rînduie- 
iilor vieții..." Și mintea înceată 
a hii Petrache Lupu — scriau 
ziarele — ar găsi inadmisibil 
ca un roman de 300 de pagini, 
cu bandiți și detectivi, să se. 
vînda cu 15, 12 sau chiar cu 
10 lei, iar un abecedar s$ cos
te de trei/ori mai mult". (Geo 
Bogza: „Abecedare" ț935).

Cu aceasta începe să se lu
mineze întreg costul științei 
de carte în Romînia burghezo- 
moșierească. El era plătit cu 
prețul rieștiinței a milioane și 
milioane dintre tinerii acestei 
țări. Vreme de 18 ani, între 
1920 și 1938 — arătau statisti
cile vremii — din 55 de sate 

i locuitori au plecat la școli se-

Am onoarea a aduce la 
cunoștiința onoratului 
public și jur că luînd în 
considerare criza bîntut- 
toare generală m-am hotărît 
a reduce din nou SENZAȚIONAL 
prețurile la articole FUNE- 
BRALE și mă aflu în situația 
de a aranja înmormînțări în 
următoarele clase și cu pre
țurile de mai jos pentru adulți...

Și totuși ce țară

fermecătoare T

în
seși
tînăr cu termen redus". Purtai și tu o ca- 
pelă
nosc viața ta în armată, dar nu e greu să 
mi-o
rate.

sfîrșit, tu, Antonie Serdici, îmbrăca- 
uniforma militară și deveniseși „un

cu moțurile ciulite către cer. Nu jCU-

„încercarea de a arunca greutățile crizei 
pe spinarea milioanelor de muncitori din 
orașe și sate lovește în primul rînd în tine
retul muncitor. Reducerile și furtul salariilor 
(ca la C.F.R. unde se scade compensația 
după școală), reținere pentru uniformă ca la 
ucenicii arsenalului, nicăieri nu se fac 
avansări după vîrsta ucenicilor (pentru care 
au dus luptă eroică ucenicii din Tîrgu 
Mureș)... Ziiia de muncă a tinerilor mun
citori — în special în mica industrie — nu 
cunoaște sfîrșit; în sezonul de paști s-a lu
crat încpntinuu 56 de ore, nu se cunoaște 
nici repaus duminical și nici concedii plă
tite. în schimb — bătăi și corvezi, în loc 
de a-i învăța meseria — bătăi și hrană 
proastă — precum și un regim de pușcă
riași în căminele de ucenici..." („Viața 
muncitoare" din august 1934, număr ile
gal tras la șapirograf, pag. 5—6).

Și trebuia să fii norocos pentru a găsi de 
lucru, cînd, în alte părți, era aproape cu 
neputință :

„La Moreni, lucrătorii sînt angajați numai 
după ce pot face dovada că legați cu frîn- 
ghie și băgați în cazane pot sta două ore 
încontinuu la curățatul cazanelor. Dacă 
după o oră leșină sau le vine rău și strigă 
ca să fie scoși afară, nu mai sînt angajați. 
Iar cei care rămîn sînt opriți numai pentru 
14 zile ca să nu aibă nici un drept de ve
chime." (Ibidem).

Și trebuia să ai noroc ca să nu găsești de 
lucru în astfel de locuri unde ți se cerea să 
uiți că ești om. Antonie Serdici a lucrat 
poate și el la mina de aur din Roșia Mon
tana de unde un muncitor povestea : „Mai 
în toată săptămîna domnii aleg eîțiva din
tre noi și ne bagă la închisoare. Și ce gro
zăvii se întîmplă acolo... Din închisoare, ne 
bagă în altă sobă (odaie — n.n.) și acolo, 
în fața unei patrule ce stă înaintea noastră 
și a unei alte patrule ce stă în îndărătul 
nostru cu baionetele în mînă, ne silesc să 
ne facem nevoile trupești ca să caute apoi 
în murdărie dacă nu dau de un bob de aur 
ce l-am fi înghițit." (Colecția „Șantier" nr. 
3 din 1930).

Tu ai avut iarăși noroc, Antonie Serdici. 
Deși moartea ta începea și de aici, stăpînii 
nu te lăsau încă să mori (de bună, seamă că 
tot în vederea tranșee.lor). Buletinele tri
mestriale ale ministerului burghezo-moșle- 
resc al muncii publicau tabelele muncitori
lor care fuseseră „asigurați” în urma acci
dentelor de iinunca,:

„Numele: Stanică Alexandrii. Vîrsta: 
18 ani. Specialitatea : strungar. Gradul de 
invaliditate : 60 la sută. Salariul zilnic asi
gurat: 6 lei." (Un kilogram de pîine nea
gră).

„Numele : Mironescu Cornel. Vîrsta : 24 
de ani. Specialitatea : cazangiu. Gradul de 
invaliditate: 75 la sută.. Salariul zilnic asi
gurat : 8 lei (două kilograme de mălai).

Generația voastră,- Antonie Serdici, 
generația care nu era lăsată nici', să 
moa.ră ca oamenii.și nici să trăiască c.a 
vitele, a fost totuși o generație de oameni

cu 105 mii 
cundare sau superioare numai 1573 de ti
neri. Și din acești 1573, abia 5 la sută 
erau „copii de oameni săraci sau foarte 
săraci". (Revista „Sociologie romînească" 

3 din ■ 1838, Rezultatele globale 
ale anchdfei făcute de echipele so
ciologice studențești în 55 de sate). Pro
centul uriaș al analfabeților din întreaga 
țară arată că această situație era caracte
ristică pentru toată populația Romîniei.

Să presupunem însă că tu, Serdici, ai 
izbutit să înveți carte și să ajungi student. 
(Deși presupunerea e hazardată : ani de-a 
rîndul, pe tabelele așa zisului îndreptar 
studențesc editat înainte de 1940 de Uni
versitatea din București, procentul studen
ților fii de muncitori și țărani săraci nu 
trecea de 1 la sută). Să admitem că pro
centul acesta infim te cuprindea și pe tine. 
La ușile cărei facultăți ai bătut?

«Politica de excludere a studențimii 
nevoiașe din universități s-a evidențiat 
încă din toamna anului 1929 cînd la Iași 
a fost închis căminul „Colegiul Latin" ce 
adăpostea vreo 400 Btudenți. în urma des
ființării acestui cămin, o parte din stu- 
denți a fost silită să-și întrerupă studiile, 
iar altă parte a fost condamnată la cea mai 
neagră mizerie, adăpostindu-se în cocioa
be cîte 4—5... Subvențiile 
stat (întreținut la rîndul lui cu impozitele 
părinților noștri) căminelor și cantinelor, 
au fost suprimate în acest an... In aceste 
vremuri cînd părinții noștri sînt sărăciți 
de o criză devastatoare, 810 lei lunar 
(taxa de cămin și cantină — n.n,), pentru 
un 
cu 
să 
an 
taxele de înscriere, de frecvență, de la
borator, de. examene etc. s-a mai adăugat 
în acest an la toate facultățile o taxă de 
„construcție" (? ?) reprezențînd modesta 
sumă de lei ,500... (Revista „Viața Universi
tară” din 22 octombrie 1932).

Construcții universitare ? Iată-le :
„Facultatea de litere din Iași, numărînd 

peste 1500 de studenți înscriși, care plătesc 
în fiecare an taxe de peste 
avînd totodată 8 secții 
dispoziția studenților decît trei săli de 
curs". (Ibidem. Nmnă'rșl djn 18 decembrie 
Î932).

nr.

acordate de

fecior de țăran sărac sau funcționar 
leafă neprimită de 5—7 luni, înseamnă 
renunțe la învățătură. Taxele în acest 
s-au mărit și ele. Nu erau de-aj uns

4.000 lei și 
diferite, n-are la

închipui. Mărturii au rămas nenumă-, 
Am sub ochi numai una din ele :

„100 de soldați din regimentul 5 infan
terie din orașul Giurgiu au fost trimiși la 
muncă în pădurea M. Soldații sînt socotiți 
ca vițe, nu ca oameni și de aceea, mînca- 
rea ce li se dă era ca pentru adevărate 
vite, că nu puteai s-o iei în gură. Afară 
de aceasta, de dimineață și pînă seara tîr- 
ziu, soldații erau forțați să lucreze fără 
răgaz". (Corespondență din „Tînăra gardă", 

. ziar ilegal al U.T.C., exemplar șapirografiat, 
București 1934). Un alt fel de a-ți duce mai 
departe tinerețea, ca o moarte înceată, 
organizată, premeditată, pregătită cu amă
nuntul de un întreg sistem criminal...

...1933. Iama. O groapă proaspătă 
tr-un cimitir militar și alături de ea, 
coșciug pe care stă așezată o capelă 
moțurile ciulite către cer. Un soldat urcă 
pe grămada de pămînt de lîngă coșciug. 
Are să vorbească despre moartea tînărului 
cu termen redus Antonie Serdici, dar un 
hohot înecat de plîns îi curmă glasul.

în- 
un 
cu

«
„...Un regim de pușcăriași în 

căminele de ucenici..." ‘(Ucenici 
la baros-.;. Fotografie din „Ilua- 
trațiunea Romînă" din 31 au
gust 1932).

moartea lui Antonie Serdici, poate fi re
constituită după documente.

E de presupus că mister Kessler a deschis 
registrele — nu din sertarul biroului, re
zervate pentru fiscul romînesc, ci - regis
trele secrete din casa de fier — și, aple- 
cîndu-se deasupra lor, a urmărit cu degetul 
șiragurile nesfîrșite de cifre. Da, „Romînia 
este o țară fermecătoare" — constată pen
tru prima oară mister Kessler. In jumătate 
de veac, Astra .Jtomînă" și-a mărit de 
520 de ori capitalul.

Apoi, în jurul biroului, statul major d< 
la Astra „Romînă" s-a întrunit ca să dis 
cute pe larg situația. Cu acest prilej, opi
nia lui Mister Keșsler despre țara romî
nească se transformă de-adreptul în entu
ziasm- Un coleg. îi povestește cum cu un 
cadou pentru soția ministrului de finanțe, 
s-a mușamalizat afacerea cu cele 450 de 
milioane de Iei pe care „Astra" le-a frau
dat anul trecut din impozite. Tehnicienii 
se grăbesc să-1 pună la curent cu instala
rea noilor aparate „Whipstock” pentru 
furtul. țițeiului din terenurile vec0e cu 
cele .ale ,^Astrei”.

— Cit ? —> întreabă el cuprins de emo
ție.
. —- Se cîștiga astfel 7 milioane 500 de 
mii de tone de țiței anual. (Da, „Romînia 
e o țară fermecătoare" — repetă în qînd 
mister Kessler.)

Și la înapoierea spre București, cînd, în 
liniștea din limuzină, mister Kessler are în 
sfîrșit vreme să consulte presa, entuziasț 
mul domniei sale prinde pur și simplu a- 
ripi. Inspectorul lui „Royal-Dutch” deschi
de un exemplar din „Monitorul oficitl" 
(nr. 33 din 1933) și se oprește la pagina 
pe care unul din capii industriei autohtone, 
cu care a avut o întrevedere dis-de-dimi- 
neață, i-a indicat-o, spunîndu-i:

— Ca să vedeți că sîntem un plasament 
sigur.

Era vorba despre „creditele suplimentare 
și extraordinare acordate prin decretul 
regal departamentelor pe timpul de la 1 
Aprilie 1933 pînă la 31 ianuarie 1934" Mis
ter Kessler se înfundă competență in 
lectura cifrelor. Aprecierile domniei sale, 
subsumate exclamației general-valabile 
„Romînia este o țară fermecătoare", n-au 
fost mărturisite presei și ca atare le indi
căm în paranteze pe răspunderea noastră : 

„Ministerului de Finanțe, pentru refacerea 
Palatului Regal din calea Victoriei: 85 dd 
milioane." (Paiațele astea de Hohenzollerni 

■— reflectează mister Kessler — costă cam 
mult, dar sînt necesari).

„Ministerului de Finanțe, pentru plata 
dobînzilor la împrumutul elvețian : 68 de 
milioane". (Eu am spus din capul locului. 
Mai bine ca împrumutul acesta să-1 fi acor
dat direct noi, fără intermediari. Uite ce 
dobînzi încasează elvețienii I).

„Ministerului de interne, pentru menți
nerea ordfnel publice : 90 milioane (Aha I 
exclamă mister Kessler. Guvernul ne-a dat 
tot sprijinul împotriva, agitației comuniste.)

„Ministerului de Război pentru diverse .* 
136 milioane". (Da — se bucură misteț 
Kessler, li vom ata.ca pe bolșevici și Ro
mînia e un cap de pod excelent.)

„Ministerului Muncii pentru ajutorarea 
șomerilor:
— calculă 
nul la cei 
oficial).

un milion." (Circa 10 lefr de cap 
mister Kessler, împărțind milio- 
100.000 de șomeri recunoscuți

„Romînia este o țara fermecătoare !" — 
declara cam în același timp presei, Mister 
J. B. August Kessler, reprezentant al trus
tului de petrol an- 
glo-olandez „Ro
yal Dutch*', sosit 
pe meleagurile 
ndastre pentru a 
inspecta sucursala 
locală a acestui 
trust, Astra — în 
ghilftnete 
nă".
mii 
că 
a

„Romî- 
Ziarele vre- 
mai spun 

înainte de. 
face laco-

„Se anulează creditele acordate 
terului Sănătății pentru construirea 
lului din Iași: 500 de mii ; pentru 
trarea plășilor sanitare : 2 milioane ; 
orfanii de război: 432 de mii etc, etc... (Da, 
„Romînia e o țară fermecătoare")^

Și legănat în pernele moi ale limuzinei, 
mister Kessler își continuă plimbarea de-a 
lungul fermecătoarei Romînii...

Minis- 
spița- 
înzes- 
pentru

J

pe lîngă un cimitir militar, Fulgula. O 
se întorcea de la o'înmormântare. Vîn-

In drum; a trecut 
companie de soldați 
tul puternic care bâtea dinspre răsărit, dinspre Rusia, le 
umfla mântâile. Cineva a arătat cu degetul limuzina în care 
se găsea reprezentantul Iui „Royal Dutch" sau, poate, aitâ 
limuzină, șl a apus;

— MOARTEA LUI SERDICI — ADEVARATA MOARTE A 
LUI SERDICI — ÎNCEPE DE AICI.

f



e noro-

Pagiai realizate de

Nu-ți răspund pentru in ft iași

una din milioanele de

l-acum ai pune o întrebare care 
ar suna cam așa:
—Dar unde merg acum averile 

acestei țări, unde pot să meargă?
Dă-mi voie să-ți răspund, Serdici i

A stăzi, dac-ai trăi Serdici... Dar nu 
ZI mai ești, traiul nenorocit din 

timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc te-a condamnat încă de la naș
tere, te-a omorit cînd nu împliniseși 
un sfert de veac, nu numai neapucînd 
să trăiești ca lumea, ci neapucind mă
car să năzuiești la toate acele lucruri 
care ți-ar fi făcut viața măcar bună de 
trăit oarecum. Dar tu nu mai trăești și 
noi nu uităm, jurăm in fiecare clipă a 
existenței noastre cu atît mai fericite 
decît a ta — să nu uităm, pe acei 
care te-au omorit.

dată la această întrebare. Tot ce țl-am 
arătat pînă acum te lămurește în cea 
mai mare parte. Și privește mai de
parte, bucură-ți ochii, Serdici: Mili
oane de lei merg pentru dezvoltarea 
industriei, agriculturii și științei, te
melia pe care se zidește bunăstarea 
poporului. Pe vremea ta nu prea știau, 
Serdici, oamenii simpli, despre ener
gia atomică, dar mi-te despre folosi
rea ei în scopuri pașnice, în scopul ri
dicării și înfrumusețării vieții. Dar 
acum se știe. Aceștia sînt tinerii sa- 
vanți care cercetează tainele atomului 
și smulg, cu ajutorul minunatelor in
stalații (fotografia 12) primite din 
Uniunea Sovietică, uriașa lui forță 
spre a o pune in slujba fericirii omu
lui. Privește mai departe o dovadă a 
condițiilor tot mai bune de ridicare 
a nivelului cultural al poporului, una 
din miile de echipe artistice cu care 
oamenii muncii de la orașe și sate își 
înfrumusețează traiul de zi cu zi (fo
tografia 13). Iată și ceva cu totul ne
cunoscut în tinerețea ta, o casă de 
odihnă în care muncitorii se recreează 
căpătînd noi forțe pentru munca lor 
(fotografia 14).

Dar mai avem și greutăți, Serdici, 
destule greutăți. Nu aceasta este însă 
esențialul. Esențialul este că, sub con
ducerea partidului, mergem mereu 
înainte, lăsăm în urmă tot mai multe 
din aceste greutăți.

Acestea sînt fapte, nu vorbe goale, 
Serdici. Fapte care au cauzele lor pe 
care le cunoaște orice om al muncii, 
care au rezultatele lor pe care le cu
nosc toți. Iată rezultatele Serdici. Iată 
un tineret vesel, vioi, viguros, po
doabă a stadioanelor noastre (foto
grafia 15), iată pe buzele lui semnul 
prețuirii vieți de azi, al încrederii în 
cea de mîine, și mai bună, zîmbetul 
omului muncitor, liber și biruitor. 
Pentru ca acest zîmbet să străluceas
că veșnic pe buzele noastre, vom vota 
astăzi.

Os

devărata moarte a lui Serdici nu ZI începe aici... — a spus sol- 
* * datul.

Dacă, printr-o minune, ai mai fi 
trăit atunci Serdici, i-ai fi dat fără în
doială dreptate soldatului. Căci toate 
cite sînt scrise în pagina alăturată — 
numai o singură pagină din miile cu
prinse în cartea nesfîrșită a suferin
țelor'din trecut ale poporului — îți 
erau cunoscute; le-ai trăit, le-ai sufe
rit, te-au dus chiar la tragicul sfirșit 
al scurtei tale vieți.

Dacă, printr-o minune, ai trăi azi, 
Serdici, ai privi la pagina aceasta — 
numai una din miile cuprinse în po
vestea traiului nou al poporului — și 
ți-ai spune că merita să apuci zilele 
de acum, fie și numai pentru a vedea 
toate acestea, pentru a-ți lumina ochii 
cu ele, a te înveseli la gîndul că frați 
și surori de ale tale se bucură de ase
menea roade ale unei astfel de vieți.

Dacă ai trăi azi, Serdici Antonie, 
cîți ani ai avea ? Aproape cincizeci. 
Mai mult de o jumătate de viață de 
om, destul pentru a înțelege multe lu
cruri, a despărți binele de rău, a-ți da 
seama că vremuri ca acelea cînd erai 
tu tînăr s-au dus pentru totdeauna. Și 
m-ai întreba Serdici: Pe vremea mea, moartea a sute și mii și sute de mii de tineri muncitori și țărani începea nu unde sfîrșește viața, ci odată cu viata însăși. Pe vremea voastră cum e?

Și ți-aș răspunde: — Acum, pe 
vremea noastră, moartea a pierdut 
foarte multe din puterile ei. In zilele 
noastre, odată cu viața, începe viața 
adevărată, începe un drum care me
rită să fie străbătut. Ia pagina aceas- 
sta în mină și privește aceste imagini 
— adevărat album cu instantanee din 
viața de azi a tineretului. Acestea sînt 
fapte nu vorbe goale. Iată mama (fo
tografia 1) — care nu știe decît din 
auzite ce înseamnă groaznica naștere 
pe cîmp, de pe vremuri — priveghind 
cu ochii ei drăgăstoși copilul care a 
văzut lumina zilei într-o maternitate. 
Și e numai 
mame de azi.

Dac-ai mai trăi m-ai întreba: — 
Unde sînt cetele galbene de copii flă- mînzi, rîioși, zdrănțuroși de pe timpul 
meu ?

Ți-aș răspunde: — Acum sînt alte 
timpuri, Serdici I Tu nu ai știut ce 
înseamnă să ai primele amintiri din zi
lele vesele de cămin, amintiri de bucu
rie, jocuri, învățături pline de gingă
șie, dătătoare de forță pentru o viață 
întreagă, dar acești copii știu. Ei (fo
tografia 2) își făuresc acum asemenea 
amintiri pe care le vor povesti copiilor 
lor.

nau pentru primirea simbriei punînd degetul muiat în cerneală pe nîrtie.
Eu ți-aș spune însă că la noi nu 

mai poți să vezi asemenea scenă de
oarece la noi cuvîntul analfabet nu 
mai poate fi folosit decît alături de 
un verb la timpul trecui. Dreptul de 
a învăța, garantat de constituție, este 
tradus peste tot și necontenit în viață 
la noi. Ți-am arătat doar copiii din 

^cămine, grădinițț, școli, lată tmuljiin 
căminele In care locuiesc (fotografia 
9) acum studenții — fii de muncitori, 
țărani și intelectuali legați de popor, 
iată-i pe aceștia învățind in biblioteci 
(fotografia 10).

Dac-ai trăi, mi-a spune: — Pe tim
pul meu soldații erau socotiți ca vite, nu ca oameni.

Iar eu ți-aș răspunde: — Așa a 
fost, Serdici. Acum e altfel. Soldații 
armatei noastre populare sînt niște a- 
devărați oameni și sînt tratați ca oa
menii fiindcă ei reprezintă pavăza de 
oțel a cuceririlor poporului muncitor. 
Pe uscat, pe mare, (fotografia 11), în 
aer, ei nu au alt gînd mai scump de
cît acela de a-și servi cu credință pa
tria.

Tu nu știi ce e azi, dar noi știm. 
Azi vom merge cu toții la vot, Ser
dici, și muncitorii și țăranii și inte
lectualii și femeile și tinerii și mili
tarii și, în această zi de iarnă, cu sau 
fără zăpadă, spargem liniștea cu cin- 
tece și chiuituri de bucurie, intrînd la 
vot. Acolo ne vom aminti iar de tine 
și de toți, care au suferit în timpul 
regimului burghezo-moșieresc, ne vom 
aminti de "cei care i-au făcut să sufere 
și,\cu recunoștință pentru jertfa celor 
dijtii, cu ură pentru ceilalți, vom face 
gestul care exprimă atît de bine cali
tatea de stăpîn a omului din popor 
pe acest pămînt: vom introduce în 
urne buletinele de vot ce vor desemna 
pe acei care, in numele nostru, vor 
conduce mai departe țara pe drumul 
spre victorie, spre fericire. Nu, nu-i 
nici un secret, sărmane Serdici. Vom 
vota cu toții candidații Frontului De
mocrației Populare, front din frontul 
păcii și al socialismului — frontul ce
lor ce muncesc și au dreptul la feri
cire, frontal de neînvins care barează 
calea ațîțătorilor la răboi, calea călăi
lor tăi. Dormi în pace Serdici, timpu
rile tale au apus pentru totdeauna, nu 
se vor mai întoarce. Pe pămîntul pe 
care te-ai născut și ai murit, a învins 
VIAT Al :

Dacă ai mai trăi mi-ai spune: — Aveam o casă cu un acoperă- mînt ca o căciulă spartă, un geam ca un ochi orb, o ușă ca o gură pustie. Erau multe asemenea case 
atunci...

Ți-aș răspunde Serdici: — Privește 
tinerii ucenici de zidari lucrind ală
turi de meșterii lor la ridicarea c<± 
selor timpurilor de azi noi, frumoa
se, luminoase, în care ți-e mai mare 
dragul să trăiești (fotografia 3). Ase
menea orășele de blocuri muncitorești 
se întind tot mai mult, ingropînd la 
temelia lor spectrul mizeriei vechilor 
periferii.

Dac-ai mai trăi m-ai întreba: — Sa
tele noastre numărau pe vremea mea 40.845 de bordeie și 663.800 locuințe cu o singură încăpere...

înainte de a termina de pus între
barea care-ți arde buzele, ți-aș răs
punde : — Și la sate s-a schimbat 
acum viața, Serdici. La sate a pă
truns o lumină nouă, țăranii trăiesc 
mai bine, dărîmă bordeiele și cocioa
bele și-și durează case în care se poa
te trăi omenește. La sate a pătruns 
tehnica nouă pe care tu nici nu în
drăzneai s-o visezi. Parcă nici nu-ți 
vine a crede văzînd (fotografia 4) 
tractoarele care primind prin radio

ordinul de lucru, sînt gata să ptece la 
arat pe pămînturile roditoare ale gos
podăriei colective.

Dacă ai fi trăit pînă acum, m-ai fi 
întrebat: — Voi știți ce e aceea mortalitate infantilă ? Mai sînt copii flă- mînzi în școli ?
/ată ce ți-aș spune: — Noi ne vom 

aminti întotdeauna de mortalita
tea infantilă și de foamea copii

lor de pe atunci, pentru a nu uita nici
odată viața din timpul burghezilor și 
moșierilor și s-o urîm cum se cuvine, 
pre(uind-o pe cea de azi. Dar Serdici, 
copiii pe care-i vezi aici — copiii de 
azi — arată ei ca niște copii flăminzi? 
Vezi bine că nu. Ei au depășit de mult 
grija foamei El învață la școală (fo
tografia 5) în liniște slovele, îndată 
cum să trăiască demn, cum să-și iu
bească patria.

Dac-ai trăi, de bună seamă că m-ai 
întreba: — E oare și acum tot așa un noroc să găsești de lucru cînd ești 
tînăr, cum era pe vremea mea ?

Ți-aș răspunde: — E noroc să tră
iești zilele de azi, împreună cu gene
rațiile de azi care își făuresc pentru 
ele însele un viitor minunat, 
cui oricărui tînăr de azi că muncește 
pentru fericirea lui și a poporului său. 
Orice tînăr nu trebuie decît să doreas
că a munci, că de muncit are unde, 
In mari ateliere bine utilate (fotogra
fia 6) elevii școlilor profesionale în
vață cu sîrg o meserie care-i va așeza 
cu cinste în rîndul constructorilor so
cialismului din patria noastră. Pe o- 
goarele eliberate de domnia moșieri
lor tineri țărani string recolte bogate 
(fotografia 7).

Dacă apucai zilele noastre, poate că 
mă mai întrebai: — Unde sînt conducătorii de cercetași care trebuiau să se poarte în fața cercetașilor lor ca niște oameni care dresează cai ?

— Liniștește-te, dragă Serdici, ți-aș 
spune, s-au dus acolo unde au dispă
rut și celelalte hidoșenii ale lumii 
vechi. Noi nu educăm tineretul nostru 
în spiritul huliganismului, nu dresăm 
cai sau fiare sălbatice, ci creăm un 
tineret nou, urmaș demn și schimb de 
nădejde al generației de luptători 
vîrstnici. Noi nu învățăm tineretul 
nostru să distrugă viața ci s-o clă
dească, așa cum clădesc brigadierii 
muncii voluntare (fotografia 8) pe 
marile șantiere, mîndrele cetăți ale 
industriei noastre socialiste.
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Vizitînd minele de uraniu 
reactorul și ciclotronul atomic

Sînt cițiva ani de cind, in
tr-o iernatică primăvară, 
un autocamion încărcat 
merinde, am făcut prima 
călătorie în lumea atomului. 
Pe măsură ce urcam spre mun
te, drumul modest de țară, 
dăltuit de ciocane pneumatice 
și călcat ca o panglică de 
rulouri compresoare. se trans
forma într.o neașteptată auto
stradă modernă. Limuzine ne
gre și autobuse de culoarea ca
felei, concurau căluții 
Din loc in loc, casele 
începeau să ofere 
pridvorului, decupajul 
ghiular al unor 
magazin, rod al unei 
zări recente șl originale.

Peisajul amintit, o barieră, 
la dreapta și la stingă codrul

pe 
cu 

mea

localnici, 
țărănești 
In locul 
dreptun- 

vitrine de 
urbani-

f t

Cercetătorii urmăresc la hodoscop 
înregistrarea unor particule din raze 
cosmice.

retezat pe o zonă îngustă, 
,,legitimația dumneavoastră ? 1“ 
— iată cadrul minelor de ma
terial nuclear. Nu printr-un arc 
de triumf intrai in leagănul 
paradisului.

Cit timp am stat aici n-am 
auzit niciodată pe mineri pro- 
nunțind cuvintul „uraniu". îl 
socoteau parcă supranatural, și 
întotdeauna spuneau in loc, 
simplu și modest. ..material*. 
Pe șosea treceau des. aco
perite cu prelate și șnur uite, 
autocamioane cu bulgări de 
pămint anonimi. Știai, simțeai 
că ei conțin cea maț ma-e 
energie din lume. Șt totuși 
parcă nu radioactivitatea e a 
aceea care iți dădea fiori. Era 
impresia de neșters a Intllnirii 
cu o uriașă bogăție a patriei, 

. ........................ ufi-

9 ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie romîno - sovietică

Adunarea festivă 
de la Moscova

MOSCOVA 2 (de la corespon
dentul Agerpres). — Iii seara zi
lei de 2 februarie în sala mare 
a Lectoriului central din Mosco
va a avut loc o adunare festivă 
organizată de Asociația Unională 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
politice și științifice și V O.K.S. 
cu prilejul împlinirii a 9 ani de 
la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între U.R.S.S. și R.P.R Sala 
împodobită cu drapele sovietice 
și romîne era arhiplină. Pe două 
mari panouri așezate pe fundalul 
scenei erau scrise în limbile ro. 
mînă și rusă cuvintele: „Să tră
iască și să înflorească prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea 
dintre popoarele Uniunii Sovie
tice și Republicii Populare Ro
mine".

La masa prezidiului au luat 
loc N. A. Vizjilin, vicepreședinte 
al conducerii V.O.K.S -ului. Mar
cel Popescu, ministrul Comerțu
lui Exterior al R.P.R., V. N. Sto- 
letov, locțiitor al ministrului In- 
vățămîntului superior al U.R.S.S., 
M. T. Vlad, însărcinatul cu afa.

eerî ad-interim al R.P.R. în 
U.R.S.S., S. V. Ghiațintova, ar^ 
tistă a poporului din U.R.S.S , 
A. P. Maresiev, erou al Uniunii 
Sovietice, reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice din capitala 
Uniunii Sovietice.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de N. A. Vizjilin, care a 
subliniat importanța pentru am
bele țări a Tratatului de priete, 
nie, colaborare și asistență mu
tuală încheiat acum 9 ani.

Au luat apoi cuvintul V. N. 
Stoletov, S. V. Ghiațintova și 
A. P. Maresiev, care în cuvinte 
emoționante au amintit cu cîtii 
căldură și prietenie au fost pri
miți în țara prietenă, Republica 
Populară Romină, cu ocazia vizla 
tei făcută în Luna prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

Din partea ambasadei Repu
blicii Populare Romîne la Mos
cova a luat cuvintul M. T. Vlad, 
care a fost Intîmpinat cu căldură 
de către asistență.

A urmat apoi un program an 
tistic.

Semnarea comunicatului sovieto-finlandez îmbunătăjirea continuă 
a condițiilor de viață 

ale tineretului din R.D.G.
BERLIN 2 (Agerpres). — 

ADN transmite : Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germane a adoptat 
un plan de mășuri pe anul 1957 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viată ale tinerelului 
din R.D.G. Hotărîrile adoptate de 
Consiliul de Miniștri în confor
mitate cu propunerile Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Liber German prevăd, printre al
tele. să se ofere tineretului din 
R.D.G. mari posibilități pentru 
studierea vieții țării sale Și a 
statelor prietene, pentru un 
schimb de experiență în muncă 
cu tineretul din țările socialiste

In planul de măsuri Se acordă 
o atenție deosebită educării stu
denților și elevilor în spiritul mă
rețelor idealuri ale socialismului 
și ale principiilor care stau la 
baza R.D. Germane.

0 măsură arbitrară 
a guvernului Austriei

VIENA 2 (Agerpres). — La 1 
februarie, Ministerul Afacerilor 
Interne al Ausiriei a emis o dis
poziție prin care se interzice ac
tivitatea secretariatului Consiliu
lui Mondial al Păcii pe teritoriul 
Austriei. Ca „motivare" a acestei 
hotăriri, în dispoziția Ministeru
lui de Interne austriac se afir
mă că activitatea secretariatului 
Consiliului Mondial al Păcii nu 
ar corespunde „principiilor pro
clamate de Austria de menținere 
a relațiilor pașnice cu alte țări".

La 2 februarie, clădirea secre. 
tariatului Consiliului Mondial al 
Păcii a fost înconjurată de un pu
ternic detașament de poliție, iar 
dispoziția Ministerului de Inter
ne al Austriei a fost prezentată 
secretariatului Consiliului Mon- | 
dial al Păcii.

neri, s-a specializat în Uniu
nea Sovietică, acum ei pregă
tesc viitoarele condiții de folo
sire ale noilor agregate și 
construiesc personal aparate 
care vor servi la utilizarea 
științifică a acestora.

V-ar face desigur plăcere să 
, cunoașteți pe doi tineri co

laboratori apropiați: utemistul 
Horațiu Țoția, inginer, și can
didatul de partid Manfred 
Nachmann, fizician. împreună, 
in'Uniunea Sovietică, ei au de
venit „atomiștî" și tot împreu
nă, astăzi, se ocupă cu succes 
de punerea la punct a unor im
portante lucrări în legătură cu 
metodele de cercetare a spectre- 
lor de neutroni.

Mulți tovarăși buni activează 
aici cu dragoste și talent. Cres- 
etnd tineretul, savanți renumiți 
conduc lucrările. Bărbaților că
runți, distinși, cu costume negre 
din stofă fină, li se spune însă 
rar „tovarăși". Din obișnuință, 
mai ades „domnule". Nu-i nimic. 
Vă salut cu respect, domnilorl 
Căci pentru intîia oară astăzi, 
oamenii de știință, împreună 
cu toți oamenii muncii, fiind 
intre dinșii tovarăși sînt tot
odată cu adevărat domni în 
această țară; căci pentru in
iția oară ei au totul la dispo
ziție pentru creația lor ; căci 
pentru intîia oară mîndria lor 
de tranformatori ai naturii e 
satisfăcută , căci pentru intîia 
oară ei pot duce departe in 
vest și departe in est solia unei 
științe înfloritoare, știința țării 
romineșli.

Reactorul nuclear, a cărui 
construcție se apropie de sfîrșit. 
nu-i „destinat producerii de cu
rent electric. Nici ciclotronul-fa- t 
zotron, dispozitiv de accelerare 
a particulelor încărcate electric, 
nu va avea o întrebuințare in
dustrială. Scopul lor este de a 
oferi cercetătorilor Institutului 
de fizică atomică, în frunte cu 
eminentul savant Horia Hu
lubei. condițiile necesare cerce
tărilor atomice nucleare, ca și 
de a asigura formarea primelor 
cadre pentru viitoarele noastre ' 
centrale aîomoelectrice. în ace
lași timp, reactorul și ciclotro- ' 
nul vor fi o importantă sursă 
de izotopi radioactivi, necesari ’ 
economiei și științei.

Adeseori, noaptea, drumul 
mă poarta prin fața Institutu
lui oncologic. Luminile veșnic ’ 
aprinse trădează supraome- ] 
neasca muncă pentru salvarea 
celor bolnavi de cancer, 
vrea să comunic acestor 
meni o doză de încredere: 
reactorul atomic luminile stau 
la fel, aprinse zi și noapte, lu
crările se apropie de sflrșit. 
în curl nd vor fi suficient i in 
țară izotopii salvatori de vieți. 
Aveți curaj!

Pentru folosirea izotopilor 
sînt calificați de pe acum me
dici, petroliști, metalurgiști, 
agronomi. Sclnteia elementelor 
radioactive va semnala țițeiul 
ascuns In pămint, va dezvălui 
misterul hrănirii plantelor, va 
găsi cele mai fine fisuri din 
metale.

Atomul este senzația zilei. 
Dar nu această senzație o do
resc. O tînără fiziciană. Mioara 
Mugur, îmi vorbea deunăzi 
despre farmecul unei treziri 
peste 100 de ani. .Atunci — 
ridea ea cu ochii săi frumoși — 
toți oamenii vor fi cercetători, 
tehnicieni, muzicanți, poeți. 
Atomul va lucra pentru ei**. Nu 
cred că un vis de 100 de ani 
ne-ar putea aduce aceasta. Mai 
c urî nd, o muncă de 100 de ani— 
a noastră, a copiilor, a 
poților

K. Kleemola, ministrul Comerțu
lui și Industriei al Finlandei, 
E. A. Vouri, ambasadorul Repu
blicii Finlanda în ll.R.S.S . și 
alții.

Din partea sovietică la semnare 
au asistat N. S Hrușciov, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, M. G 
Pervuhin, V. Z. Lebedev, amba
sadorul Ll.R.S.S. în Republica 
Finlanda și alte persoane oficiale

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 februarie 
in marele Palat al Kremlinului 
a avut Ioc semnarea comunicatu
lui sovieto-finlandez.

Comunicatul a foet semnat de 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U R.S.S. 
și K. A. Fagerholm, primul mi. 
nistru al Republicii Finlanda.

La semnare au fost de față

drumul, ne servește, in pu
ține minute, o lecție de is
torie a energeticii. Pe mar
ginea șoselei, o roată de 
apă, din acelea de udat gră
dinile, înaltă de clfivă metri, 
putrezește rezemată de un co
pac noduros. Gonește prin fața 
ochilor o locomotivă cu aburi. 
Dă onorul un mlndru stilp de 
înaltă tensiune. Și doar după a- 
ceea, departe, în zare, apar 
construcțiile agregatelor a- 
tomice. Reactorul de 2000 kW 
și ciclotronul de 12,5 pină la 25 
megaelecironvolți se dezvăluie 
lumii. ,

De pe fațada de cărămidă 
aparentă a clădirii reactorului 
se dau jos schelele, oferind 
ochiului imaginea unei con
strucții moderne, cu două etaje 

— mie mi se pare 
că seamănă cu o 
termocentrală — In 
care contribuția ar- 
hitecților făgădu
iește trăsături in
spirate din tradi
țiile noastre popu
lare

Scările largi te 
poftesc înăuntru. 

Să intrăm.
Sala centrală nu 

are o înfățișare de 
templu al științei, 
ci de uzină electri
că in plin montaj. 
M-aș crede la Ovi- 
diu I! sau la Doi- 
cești, dacă nu m.ar 
copleși zidurile 
groase, de cazema
tă. Niciodată nu 
va admite concu
rența soarelui de 
afară soarele făcut 
de oameni.

învelișul de be
ton al reactorului — 
un cilindru de 5—6 

metri înălțime — se ridică mîn- 
dru în mijlocul sălii, asemenea 
postamentului unei statui.

Deasupra pilei atomice, pre
văzut cu o baterie de reflec
toare. străjuiește răbdător un 
pod rulant. Degeaba am căuta 
cabina macaragiului. în 
timpul anumitor operații, in 
sala aceasta nu va putea intra 
nici o ființă omenească.

Dintr-o altă sală, camera de 
comandă, unde panourilor a- 
proape montate le mai lipsesc 
doar ultimele instrumente, am 
„pus in mișcare" reactorul. 
Dacă lucrările ar fi fost termi
nate, maneta pe care am tn- 
tors-o ar fi început, fără zgomot, 
să acționeze bareie de reglaj, 
ridicindu-le din reactor ca pe 
niște lingurițe dintr-un pahar 
de ceai.

Totul în instalația aceasta 
este făcut cu cea mai mare 
grijă pentru ocrotirea omului. 
Din loc in loc, uși metalice, ca de 
tezaur de bancă, așteaptă să 
fie montate. Un coș de fabrică 
pe care nu va ieși niciodată 
fum străjuiește construcția, a- 
sigurind o aerisire perfectă. 
Dușurile se instalează cu a- 
ceeași grijă ca aparatajul 
atomic. într-o sală specială se 
fac lucrările de dozimetrie — . 
măsurare a radiațiilor. î mi 
amintesc de filmul „Pulberea i 
argintie'........................
specială, 
ginerul Ionel 
oferă amabil un instrument de 
mărimea și forma unui creion 
rezervor. C-u tnlndrie, ca pe o 
insignă, mi-l prind la buzuna
rul hainei. N-am pretenția să 
fie creionul nr. 1. Mă mulțu
mesc și cu numărul lui: 19. Nu 
se aprinde însă nici 
o licărire fluores
centă. „Pulberea 
argintie" deocam
dată lipsește. Acum 
e în jur, din bel
șug, doar pulbere 
cenușie, 
tar.

Zidari, 
montori, 
cieni se 
șantier într.un ritm 
„atomic". Cei de 
la construcții și 
montaj sînt mai 
ales veterani ai 
marilor centrale — 
Ovidiu II, Singeor- 
giu de Pădure, Pa- 
roșeni' Doicești.
Oameni ca sudorul 
Roșea Dumitru,
candidat de partid, 
sau ca mentorul 
Oswad Eugen, u- 
temist, se reînill- 
nesc pe șantierul 
reactorului experi
mental ca o pro
misiune de conlucrare 
strucțiile viitoarelor uzine 
cleare.

Utilajul care se montează 
este aproape complect de pro
veniență sovietică. Pe o ladă .____
disting mesajul muncitorilor teau și. vorbeau in șoaptă. „Cine 
de la „Krasnti Metalist”. Și știe — mi-am zis — ce secrete 
aici, lingă lucrătorii noștri, pot preocupa asemenea oa-

Lucrările Adunării populare
a R. P.

SOFIA 2 (Agerpres).—A.T.B. 
transmite: la 1 februarie s-a 
deschis la Sofia cea de-a 7-a se
siune a Adunării populare a Re
publicii Populare Bulgaria. Se
siunea va examina următoarele 
probleme: fuzionarea si schim
barea denumirii unor ministere 
și departamente, schimbări în 
guvern, alegerea unor noi mem
bri ai Prezidiului Adunării Popu
lare, bugetul de stat al republicii 
pe 1957 și altele.

Anton Jugov. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, a făcut propuneri la prima 
problemă.

Adunarea populară a hotărlt să 
unifire Ministerul Transporturi
lor și Ministerul Poștelor. Tele
grafului și Telefoanelor Intr-un 
singur minister. Au fost de ase
menea unificate Ministerele Con-, 
structiilor și Materialelor de 
Construcții. Culturii și învătă- 
mfntu’.ui Public, Ministerul Fi
nanțelor și Comisia Controlului 
de Stat, Ministerele Comerțului 
Exterior și Interior și o serie de 
alte ministere.

Raiko Damianov. vicepreședinte

Bulgaria
al Consiliului de Miniștri a fost 
numit în același timp ministru al 
Comerțului; Vilko Cervenkov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri — ministru al învăță, 
mîntului și Culturii; Ivan Mihai
lov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri — ministru al Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor; 
Kiril Lazarov a fost numit mi
nistru al Finanțelor șl Controlu
lui de stat; Radenko Vidlnski — 
ministru al Construcțiilor și Ma
terialelor de construcție; Carlo 
J.ukanov a fost eliberat din func
ția de vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, rămînind mi
nistru al Afacerilor Externe. Ki- 
mon Gheorghiev a fost numit 
ministru al Electrificării și Eco
nomiei Apelor, Stanko Teodorov— 
ministru al Agriculturii și Sil
viculturii, Stoian Toncev mi
nistru al Gospodăriei Comunale 
Lucrărilor de amenajare și Dru
murilor.

Au fost eliberați din funcția de 
membri ai guvernului: Jivko 
Jîvkov. Pelo Pelovski, Ruben 
Avramov. Demir Ianev, Dancio 
Dimitrov, Dimo Dicev, Țola Dra- 
goiceva.

ȘTIRI SPORTIVE
Echipa de fotbal C.C.A. și-a 

continuat turneul în Turcia jucînd 
simbătă la Ankara cu echipa se
lecționată a orașului. Aproape 
12.000 de spectatori au urmărit 
un joc interesant care s-a în
cheiat cu un rezultat de egalita
te: 0-0

Astăzi la .Ankara echipa C.C..A. 
susține ultimul meci Intîlniad 
echipa selecționată a armatei 
turce.

Sala sporturilor de la Floreasca 
a găzduit simbătă seara dubla 
întlinire internațională de tenis 
de masă dintre echipele selecțio
nate feminine și masculine ale 
R.P.R. și R. P. Chineze. La fete, 
echipa R. P. Chineză a obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul 
de 3—Ol întâlnirea masculină a 
fast de asemenea dominată de e- 
chipa oaspete care a învins for
mația noastră cu 5-2.

.4ș 
oa

la
Informație

In noiembrie la Lubliana

Congresul Uniunii Comuniștilor 
din iugoslavia

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
Taniug transmite: Plenara Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia care a 
avut loc la Belgrad a hotărît să 
convoace la Lubliana în luna 
noiembrie a.c. cel de-al 7-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. La congres vor fi 
discutate următoarele rapoarte: 
raportul politic, raportul Comite
tului Central asupra problemelor 
organizatorice și raportuii cu pri
vire lâ programul Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Plenara a aprobat de asemenea 
componența comisiei pentru alcă
tuirea proiectului de program al 
Uniunii Comuniștilor, componentă

propusă de Comitetul Executiv. 
Această comisie este formată din 
17 persoane, printre care Tfto, 
secretarul general al Uniunii Co
muniștilor, Edvard Kardelj, mem.< 
bru al Secretariatului, Moșe 
Pjade, Vladimir Bakarici. Sveto- 
zar Vukmanovici și Djuro Sadai, 
membri ai Comitetului Executiv.

Plenara a ales de asemenea 
comisia pentru revizuirea statu
tului Uniunii Comuniștilor. Cornii 
sia este formată din 11 persoane.

In afară de aceasta, plenara a 
examinat o serie de probleme pri
vind relațiile Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia cu alte partide 
comuniste și a aprobat activitatea 
Comitetului Executiv al C.G

cu o uriașă bogi 
iradiind căile fericite ale 
torului.

i Noaptea, pe o laviță prea 
( gustă, într.o scundă colibă 

durărească, am auzit de la
■ varășuj meu de nesomn o 

veste frumoasă. Poate așa
| poate-i doar o legendă... 
! se zice că intr-una din 
, rile acestea, cind mașini cu- 
( rioase se tot Invlrteau deja 
t prinprejur, dar mare lucru incă 

nu găsiseră, cind făgăduieli în
șelătoare făceau să joace indi
catoarele instrumentelor ici-colo, 
Insă în amurg geologii tot 
obosiți și triști treceau pe 
ulița bătută și răzbătută... 
deodată, in plin sat, acele 
aparatelor săriră violent, be. 
culețele se aprinseră: ura
niu. Șoferul opri, mașina 
întoarse: nimic. Iarăși inapoi 
— iar semnalul. „întoarce”, 
„înapoi”, „întoarce", „înapoi", 

în mirarea lumii strtnsă pe 
înserat, străinii merseră glonț 
la o poartă.

— Bade, te rugăm, spune-ne, 
al adus dumneata azi, acum, 
ceva pămint, sau, poate, pietriș 
pentru casă, de la munte?

— Nu, nimic!
— Atunci, matale,
— Nu: fusel la pădure..

Și tu, ooplle, treci
Vezi doar că vorbesc cu cineva.

Puștiul se apropie însă de 
zăplaz, și din buzunarul pan
talonilor rupți scoase ceva — 
parcă un licurici.

— Să vezi că piatra mea v-o 
fi plătind, nene. E lucitoare 
cum nu se mai află. De cind ne 
dăm drumul de pe costișe, 
niciodată n-am mai găsit 
nădragi, jos, în piriu, 
ca ea...

N-am mai fost de mult 
acele locuri, deși drag mi-ar fi 
să-l găsesc pe puiul de mun
tean — miner harnic Ungă 
firul plrlului natal. Numai din 
auzite am aflat de așezările 
ieșite acolo ca din pămint, cu 
toate cele bune, de magazinele 
moderne, nu cioplite Intr-un 
pridvor, de căluții resemnați 
in fața iuților autobuse.

Ani de zile pietrele locului,
rareori lucitoare pe din .afară, iată, activi și prietenoși, teh- meni!" Am apropiat urechea — 
zizr întotdeauna arzînde tnăun
tru, și-au dăruit sclnteia lor 
fermecată, spre folosul păcii, al 
puiului de muntean, al meu și 
al vostru. De curlnd am simțit 
prin noi vești sclnteia aceasta 
licărind mai aprins. Mi-a fost 
dor de ea, și ne-am dai întîl- 
nsre.

^J)'epe tnîroducere desigur

in- 
pă- 
to- 
po- 

e, 
dar 
ue-

vecine ?

tnăuntru.

sub
una

prin

cind. dintr-o trusă 
însoțitorul meu, in- 

Purica, îmi

de mor-

sudori, 
electri- 

agită pe

reglarea ciclotronului.

ta con- 
nu-

Se lucrează la aparatul pentru mă
surarea cu mare precizie a cîmpului 
magnetic prin metoda rezonantei mag
netice nucleare. Aparatul va fi folosit 
la

în încheiere aș vrea 
vă povestesc in legătură cu a- 
ceasta o mică Intimplarti

Mergind spre centrul de cer
cetări atomice, am intili^it în 
autobus două cercetătoare. Siă-

nicieni sovietici. N-au în ei recunosc1 
nimic din vechea definiție de. 
„specialiști străini". Mont or ii 
montează, sudorii sudează; nu
mai după grai ii distingi.

între timp personalul știin
țific nu așteaptă, ci Intimpină 
terminarea lucrărilor reactoru
lui și ciclotronului atomic. 
După ce, pentru fiecare din a- 
ceste instalații, un grup de fi
zicieni și ingineri, mai ales ti-

și am auzit: 
Niște cornuîețe cu mere, deli
cioase 1“

Promițătoare discuție l Vre
mea cind energia nucleară va 
deveni ceva obișnuit, banal in 
viață, vremea cind toți oame
nii vor merge spre uzinele ato
mice discuți nd despre cornuîețe 
cu mere, acea vreme as vrea să 
o trăim.

FILIP CERBU

Intre 14 ianuarie și 1 februarie 
au avut loc la Roma tratative 
intre delegațiile comerciale ale 
R.P.R și Italiei în vederea pre
lungirii acordului comercial și de 
plăți pe anul 1957.

La Încheierea tratativelor care 
s-au purtat într.un spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă, s-a 
semnat în ziua de 1 februarie un 
protocol prin care s a prelungit 
acordul comercial șl de plăți în

tre Rotnfnia și Italia, volumul 
schimburilor majorlndu.se cu 65 
la sută față de anul trecut

Pe baza documentelor semnate, 
Romînia va livra Italiei utilaj 
industrial, produse forestiere, pro
duse petrolifere, produse agrea'i 
mentare, produse chimice, ciment 
etc., iar Italia va livra Romîniei 
mașini și instalații, fire de bum
bac, lînă, plută și produse de 
?lută, citrice, produse chimice, 
ire vegetale etc.

Casa cea nouă
(Urmare din pag. î-a)

nele culturale, toate locuințele 
noi, cuprind in temeliile lor 
dorul viu fi nepieritor al su
telor de mii de meșteri Manole. 
în rapoartele pline de cifre și 
date, rapoarte uneori redactate 
prea sec, aude — cine știe să 
audă — bătînd inimile puse la 
temelia zidirilor noastre.

Încredere! In neincăpătoarea 
sală de clasă domnea încrede
rea. Bună e legea cea nouă a 
partidului — spuneau țăranii, 
referindu-se la Hotărîrile plena
rei din 27—29 decembrie 1956 
a C.C. al P.M.R, De acum, to
varăși, să vedeți cum o să 
zboare plugul nostru I Și nu 
era aceasta o simplă vorbă. 
Umblasem pe lungi drumuri, 
la Șomcuta și la Sighet, la Ne
grești și la Medieșu Aurit, în 
batu-Mare și pretutindeni cîm- 
purile adormite sub troiene 
tresăreau la tropotul cailor: 
veneau caii înhămați la căru
țele cu îngrășăminte. Tropotul 
acesta înăbușit în zăpadă stră
bate întreaga țară. Gunoitul 
timpurilor într-o proporție ne
cunoscută încă ptnă acum, in
tr-un asalt necunoscut încă 
pînă acum — iată primele 
semne ale recoltei de aur, care 
neîndoielnic se va ivi sub bolta 
lui 1957. Astfel va fi prăznuit 
neuitatul, eroicul 1907. La o 
jumătate de veac de la răscoa
le, sîngele scurs atunci în pă- 
mîntul moșierilor va ridica, 
preschimbat în sevă, tulpini 
bogate deasupra pămîntului 
colectiviștilor și întovărășiților.

Da, oamenii înțeleg să-și 
gospodărească pămîntul mai 
bine decît oricînd în trecut. 
Dar nu numai pămîntul lor, 
nu numai fîșia aceea strimtă 
primită prin moștenire, sau cu 
care au fost împroprietăriți. Re
voluția constă în faptul că spi
ritul gospodăresc cuprinde tot 
pămîntul patriei. Așa s-a putut 
întîmpla că Vasile Benea fi 
lacob Benea au vorbit, in sala 
aceea de clasă elementară din 
comuna Cămărzana, acolo in
tr-un colț depărtat de țară, 
despre necesitatea răscolirii pă
mîntului acelor locuri. 
străbătut dealurile astea — 
spunea Vasile Benea, ajutin-

du-se cu o mișcare circulară a 
brațului — am străbătut dealu
rile astea și am trimis probe da 
minereuri la București. Cerem 
să vina mai grabnic răspunsul 
geologilor**. Tovarășul Zimbru 
și-a notat în carnet dreapta ce
rință a oșenUor.

Așadar, țăranii hăimăreni 
caută cu ochiul minții bogățiile 
subsolului. Așadar, cele două 
ciocane minerești încrucișate nu 
sînt simplu motiv decorativ în 
toate casele de cultură ale re
giunii. Așadar, clasa muncitoa
re își exercită enorma sa forță 
de atracție in satele pină ieri 
oropsite și uitate și ținute în 
praf fi înnecate în beznă.

Desigur, n-am ajuns la ca
pătul drumului. Sîntem undeva 
pe parcurs, de unde avem insa 
perspectiva gigantică a ascen
siunii noastre. Astăzi nu putem 
vorbi despre greutăți fără în
cruntare, ca despre ceva depăr
tat, străin, sau cu totul indi
ferent. Ele sînt încă aici, ne 
stînjenesc. Dar le depășim 
treptat, Îmi amintesc imaginea 
folosită de loan Zimbru, can
didat al F.D.P. în țara Oașului, 
tind încheia cuvintul său rostit 
în fața țăranilor muncitori din 
Cămărzana: „Gospodăria unui 
stat — spunea el — seamănă 
în multe privințe cu gospodăria 
mea sau a dumitale. Are omul 
o casă veche, putregăioasă, po- 
vîrnită și plină de igrasie, o 
casă peste care a trecut războ
iul și vremea rea. Vrea însă cu 
ardoare să-și ridice o casă 
nouă. Ce face ? Desface lo
cuința cea veche, o pune la 
pămint, scoate de o parte ceea 
ce se poate alege și folosi; 
strînge, adună, șe mai infpru- 
mută, umblă îmbrăcat mal 
prost chiar, doar" să-și vadă ri
dicată noua locuință, frumoasă 
și plină de lumină, pe măsura 
visurilor sale. Așa a fost și în 
anii aceștia. Țara noastră s-a 
ridicat mîndră. Căci avem 
acum o industrie nouă și o a- 
gricultură care se înnoiește, 
lată, tovarăși, ne bucurăm tot 
mai mult de casa cea nouă..."

3 februarie 1957 — popas 
scurt, sărbătoresc dar plin de 
maturitate, în drumul spre îm
plinirea casei celei noi, pe mă
sura visurilor noastre.

o zl, cind aparatul fotografic 
ne va aduce din Algeria ima
gini ale vieții libere pe care 
și-o va cuceri bravul popor 
algerian.

Cealaltă fotografie e mal 
veche. A fost luată în Berli
nul occidental, în timpul ale. 
gerilor din 1953. O publicăm 
pentru că-și păstrează actua-

Vă prezentăm din nou ct„ 
tava imagini fixate pe peli
culă de aparatul fotografic in 
peregrinările sale de-a lungul 
și de-a latul pămintului.

Un prim popas, pe malul me- 
dlteranian al Africii. Algeria. 
0 țară transformată intr-un 
lagăr de concentrare de către

Statele Uni- 
ale AmericiL

Două i 
care 
despre 
dolarului'

colonialiștii din Paris. Sol
dați, tancuri, mitraliere. Peste 
tot, pe străzi, sîrmă ghimpată. 
In dosul ei, patrioți arestați, 
fiuși să stea ore întregi cu 
ața Ia zid. Fotografia a fost 

luată In orașul Oran. Ima
gini ca acestea pot insă fi des 
tnttlnite în Algeria. Dar do. 
rinței de libertate nu i se pot 
pune cătușe și nici ingrădeli 
de sârmă ghimpată. Patrioțll 
algerieni luptă. Acum citeva 
zile au declarat grevă gene
rală. Mulți cad. Alții se ri
dică in locul lor... Și va veni

litatea. In fotografie vedeți 
sediul Uniunii Tineretului Li
ber German din Berlinul ves
tic, în ziua alegerilor. Mese 
răsturnate, scaune trîntite, 
geamuri sparte, hîrtii răvă
șite. Pe acolo au trecut ci
racii lui Adenauer, foștii hit- 
lerjungend. Ei știu să „lu-

„select" bal. Pe masă șampa
nie, torturi, mincăruri alese. 
Dar ce caută clinii acolo ? 
Comesenii s-au îmbătat in- 
tr.așa hal incit javrele își 
fac de cap pe masă ? Nu. 
Clinii sint musafirii, oamenii 
doar ii însoțesc. Balul a fost 
dat de doamna Cynthia 
Springman, o bogătașă ame
ricană îndrăgostită la culme 
de pudelul ei Macky. „Invi
tații", Javrele care se Îndoapă 
cu tot felul de bunătăți sînt 
„prietenii" lui Macky.

Dar nu departe de casa Iul 
Macky, într.unul din cartie
rele New Yorkului, pe o ban
că stau oameni deprimați. 
Vintul șueră prin crengile des. 
frunzite ale copacilor, ajun, 
gtndu.le, pe sub haina sub-

creze” șl mal bine. De obicei, 
în urma lor rămîno și stage, 
și cadavre... Organizația U- 
niunii Tineretului Liber Ger
man a fost interzisă mai de
mult In Germania occidentală, 
anul trecut s-a interzis Parti
dul Comunist German și ce
lelalte organizații progresiste 
ce luptă pentru pace, impo. 
triva reînvierii Wehrmachtu. 
lui. Ceea ce s-a întîmplat a- 
tunci cind a fost luată foto
grafia, a fost doar un prelu
diu. „Democrația" vest.germa
nă merge Înainte, avansează... 

calea in-pe
cepută de Hitler 
in berăria din 
Munchen.

Următorul po
pas II facem
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