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Avea douăzeci de ani, o rană 
și un caiet cu poeme,
Cu prima filă din caietul albastru 
a aprins fitilul explozivului...
Iar flăcările i-au ars mîinile subțiri 
menite pentru vioară...

Din primul ___
bunătățit, o nouă rochiță 
pentru sora mai mică...

Ucenicia a făcut-o pe 
mașini străine. Acum 
strungul este de două ori 
al lui : aparține poporu
lui, și e fabricat in țară.

Apoi, a țișnit printre plumbl șl strme 
la asaltul Bănesei...
Avea douăzeci de ani, o rană 
și un caiet cu poeme!
Tirziu l-am strigat, departe, prin

Transformatoare elec
trice ? Da, dar nu mai pu- 
țin. in opera de electrifi
care a țării, și transfor
matoare ale vieții ome-

Iubite tovarășe Ho ȘI Min, 
Iubiți tovarăși și prieteni,

la licărul unei rachete,
In mîinile subțiri menite pentru vioară 
strîngea automatul,
Avea douăzeci de ani șl un bandaj 
singerind pe frunte,
Vorbea in șoapte:
partizanii... sînt aproape...
Unde se-nalță „Casa Scînteii'' l-am zărit 
la licărul unei rachete I

natul 
folclor 
bucurat 
atenție.
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Pentru 100.000 de entu
ziaști ai sportului — un ma
re stadion: „23 August**.
Pentru milioanele de entu
ziaști ai sportului — zeci și 
sute de baze sportive, zeci de 
întreceri și competiții, la 
orașe ca și la sate.

Pe pista însorită a aeroportul 
lui Băneasa mii de cetățeni ai 
Capitalei au venit pentru a sa
luta înainte de plecare pe oaspe
tele drag care ne-a vizitat tara 
— președintele Republicii Demo
crate Vietnam — tovarășul Ho 
$i Min. Pe fetele tuturor celor 
prezenți se putea citi bucuria de 
a vedea din nou în mijlocul lor 
pe înrltul oaspete vietnamez, 
care deși a stat puțin timp pe 
pămîntul patriei noastre, a cuce
rit inimile cetățenilor Capitalei 
prin felul său deschis, modest și 
plin de caldă amiciție. în jurul 
pistei aeroportului, discuțiile ce
lor prezenți se refereau la po
porul frate vietnamez, căruia po
porul nostru îi transmite urările 
calde de sinceră prietenie, dorin
ța lui de a vedea bravul popor 
din depărtatele meleaguri ale 
Vietnamului mergînd mai departe 
pe drumul unei vieți libere și fe
ricite.

Aplauzele ce izbucnesc la in
trarea pe aeroport vestesc sosirea 
oaspeților.

Președintele Ho Și Min și per
soanele care-1 însoțesc au fost 
conduși de tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., Chivu Stoica,

COMUNICAT 
cu privire la vizita

Jocul romî- 
nesc — Iubit la 
noi, acoperii de 
premii in lu
mea Întreagă. 
Niciodată minu-

Cu mîinile pînă la cot în aur — 
stăteau odinioară pe aici moșierii. E 
rîndul țăranilor muncitori să aibe ase
menea bucurie. Pînă la cot mina in 
aurul grînelor — rod al muncii co
lectiviștilor.

Vă mulțumim încă odată în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Con
siliului de Miniștri, al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și al întregului popor pentru vizita to
vărășească pe care ați făcut-o în țara noastră.

Vizita dv. și manifestațiile prietenești care au 
avut loc vor rămîne adine în inima poporului nos
tru. Dragostea cu care ați fost întîmpinați a ex
primat sentimentele frățești pe care poporul romîn 
le nutrește față de harnicul popor vietnamez, de

Cuvîniarea 
tovarășului Ho Și Min

Scumpi tovarăși și scumpi prieteni,
Permiteți-ml să vă mulțumesc încă odată pentru 

primirea atît de frățească pe care ne-ați făcut-o. 
Șederea noastră a fost scurtă, dar noi ne-am sim
țit ca și in țara noastră, in familia noastră. Con
ducătorii, tovarășii, poporul romin au fost pentru 
noi asemenea fraților și surorilor. Peste tot unde 
am fost, am simțit simpatia caldă și vibrantă pe 
care poporul romin frate o nutrește pentru poporul 
vietnamez.

Prietenia victnamezo-romînă a fost în toate ini
mile, s-a oglindit pe toate fețele. Muncitori, țărani, 
Intelectuali, pionieri romini simt alături de ei.

Conacele nu mal sperie pe 
nimeni. Copiii satelor se pot 
Juca in voie in grădinile lor. 
Dar moșierul ? A devenit o 
poveste cu „a fost odată"..,

O nouă facul
tate la Tg. Mu
reș, in Regiunea 
Autonomă Ma
ghiară. Mal 
multă lumină a 
științei, șl mai 
strinsă înfrățire 
intre națîonali- 
tățile meleagu
rilor noastre.

alb-cenușiu al exploziilor, 
L-am căutat să-ntimpinăm sosirea 
primelor tancuri cu stele...

(Continuare in pag. 3-a)

în R. P. R- 
a președintelui 
R. D. Vietnam, 

tovarășul Ho Și Min

A Intrat în 
funcțiune, pri
mul reactor a- 
tomic romînesc, 
construit cu a- 
jutorul Uniunii 
Sovietice.
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mintirea Bucureștiului din pri
măvara lui 1944 ne cutremură și 
ne înfioară. Bătrîna așezare a 
ciobanului-ctitor Bucur respira 
înăbușită aerul tare al primăve
rii care purta cu dînsul miresme
le speranțelor de lumină. Orașul 
părea un deținut în lanțuri care-și

IN ZILELE ACELEA
zângăne și scrîșnește fiarele, aruneînd din um
bra sprîncenelor priviri care sclipeau în în
tuneric. Sfîrtecat de bombe și schije, cu pă- 
mîntul profanat de cisma cotropitorilor 
fasciști, cu mamele și soțiile îndoliate,^ Bucu- 
reștiul își consuma imensa-i durere, fără la
crimi. Clădirile arse, ruinele negre ca niște 
ființe mutilate oribil priveau din orbitele 
imense și întunecate, răspîndind un sentiment 
de revoltă mută, care clocotea.

O atmosferă sumbră, sufocantă, plana ca o 
ceață de toamnă, cenușie și tristă. Pe străzi, 
oamenii mergeau grăbiți, cu fețele crispate, 
aruneînd priviri în care sclipeau reflexele 
plumburii ale groazei spre cerul de unde 
alunecau în fiecare zi șuierăturile sinistre ale 
bombelor. Clădirile purtau culori închise, pă
reau turtite de amenințarea implacabilă, dis- 
perantă a bombelor care prefăceau în scrum 
ceea ce mistria zidarului ridicase cu trudă 
și cinste. Femeile în doliu, cu privirile lim
pezite de lacrimi și durere, invalizii care 
călcau rar, gravi și marțiali, cu un aer de 
resemnare și superioritate, de ființe care s-au 
ridicat de-acum sufletește deasupra durerii 
— personajele mute ale unei uriașe și zgu
duitoare tragedii — priveau întrebători spre 
cineva care avea să le răspundă mai tîrziu 
la cutremurătorul : pentru ce ? Mașinile nem
țești, ușoare și grăbite, claxonau enervant și 
impertinent, ofițeri bățoși băteau tălpile cis- 
melor pe Calea Victoriei, urmați de cortegiul 
privirilor care-i sfîrtecau. La răscrucile stră
zilor soldați verzi, cu plăcile de metal legate 
peste piept acolo unde ar fi trebuit să li se 
afle inimile, ședeau țepeni, cu picioarele în
fipte. pe pămînlul sfînt al Bărăganului, ur- 
mărind cu privirile tăioase și cu țevile pis
toalelor automate fiecare trecător, fiecare zîm- 
bet sau privire suspectă.

„Glorioasa" armată de fier cu care Hitler 
voia să încalice globul se retrăgea sîngerînd 
spre vizuinile Berlinului. Stăpînă încă și pe 
pămîntul lui Mircea și al lui Ștefan, hoarda 
fascistă, iritată și disperată, vărsa sînge nevi
novat.

Incandescentă și caustică, 
lui Arghezi scuipa în obraz 
care își spălase picioa
rele în Dunărea noas
tră, infectînd-o.

Buoureștiul mocnea 
înăbușit.

Bucureștiul vorbea în 
șoaptă, urmărea cu de
getele înfrigurate hărți
le războiului, asculta cu 
ușile zăvorite radio 
„Moscova", citea mani
festele și „Romînia Li
beră" ascunse sub căp
tușeala hainei, aștep
ta, spera, se pregătea.

Din întuneric, din 
umbră, de sub pămînt, 
Bucureștiul lupta și 
lovea. Rețeaua întinsă 
a comuniștilor și pa- 
trioților, desfășurată 
peste tot, ca arterele 
unui trup omenesc, lu
cra zi și noapte.

Pentru victoria care 
avea să vină în curînd 
s-a luptat, a curs sîn
ge, au fost jertfe.

RĂSĂREA AURORA
făcea întotdeauna o plă- 
certe cu Paraschiv, mai 

zis să-1 ocărască, să urle la el. Paras- 
cam mutulac și rușinos, își îndesa capul 
umeri și o asculta în tăcere gîndindu-se

de grăsime. îi 
nespusă să se

rînd
cere 
bine 
chiv, 
între ____  , .
la alte necazuri. Evident, pricina tuturor dis
cuțiilor era chiria. Paraschiv lua salariul pe 
15 ale lunii, dar coana Zambila, subjugată 
unor principii după care chiriașul nu trebuie 
să întîrzie cu plata nici măcar cu un ceas 
peste ziua de 14 la prînz, nu voia să admită 
amînarea. Deși știa că insistențele ei rămîn 
absolut fără nici un rezultat, în ziua de 14, 
dacă nu la prînz, atunci seara, 
jos, din bucătărie.
— Paraschivee !

Paraschiv întinse un picior 
nie, care-și făcea pantofii stînd 
și-1 împinse în spinare.

— Vezi ce vrea coana Zambila.
Partenie. un băiat înalt, roșcat și slab, cu 

ochelari de sîrmă pe nas mormăi preocupat :
— Eu am făcut rost de pîine, am scos pa

tul afară și am făcut curățenie, am aruncat 
o căldare cu apă fiartă în capul celor 125 
de ploșnițe majore și 75 minore, așa că sar
cina de a da piept cu madam Zambila îți 
revine cu cinste.

Paraschiv se ridică de pe pat și după ce 
făcu un singur pas se trezi pe 
tunecos.

—• Mîine, madam Zambila, 
spus doar.

—* Bine, birie. Vino jos că
neva.

— Imediat. Partenie, am să-ți iau lampa 
pentru că altfel o să-mi sparg capul. Avem 
un musafir.

— Dacă e cumva cismarul, spune-i că m-am 
spînzurat și că după ce o să fiu îngropat

Povestire de ION BÂIEȘU

îl striga de

după Parte- 
pe dușumea,

un culoar în-

— Dar ce-o să fie în valiză ?
— 0 să fie ceva cam greu. Niște material 

explosiv și niște gloanțe. Dacă te întreabă 
cineva de unde vii, ce-i spui ?

— Vin de la gară. Am fost pe la Pitești 
să-mi caut servici.

— Așa. Acum hai să mergem. în curte tu 
mai rămîi puțin, pînă mă depărtez eu. Te 
aștept la adresa pe care am să ți-o spun a- 
cum. Nu trebuie să vii în nici un caz mai 
tîrziu de ora 12 pentru că se încurcă toate 
treburile pe urmă. Altceva acum. Tu ești 
în siguranță aici ? Proprietăreasa ce fel de 
femeie este ?

— Nici o grijă. în afară de chirie, n-are 
nicio pretenție.

— Bine, am să pot atunci să dorm pe l/i 
tine cîteodată. Hai să mergem.

în dimineața unei zile însorite de vară, 
de pe la începutul lui august. Paraschiv 
mergea pe stradă purtînd cu el o ser
vietă cu cîteva pachete de manifeste și „Ro- 
mînia liberă". în urma lui, ia cîțiva pași, 
venea Partenie. Paraschiv arăta slăbit, părea 
că îmbătrînise în răstimpul acesta cu cîțiva 
ani. La 18 ani fruntea lui mate, rotundă se 
umpluse de încrețituri, cearcănele vinete din 
jurul ochilor arătau că se află după o sufe
rință îndelungată. Paraschiv fusese rănit cu 
două luni în urmă la braț și la picior. într-o 
seară în timp ce căra împreună cu Partenie 
o valiză cu muniții, a fost descoperit. Trei 
agenți mergeau pe urmele lui pas cu pas, 
ca o haită care simte aproape prada pe care 
o va sfîttșca în curînd. Urmărirea, plină de 
încordare care măcina lent nervii și puterile 
ținu cîteva ore. De pe trotuarul celălalt, Par
tenie îl urmărea și el pas cu pas. Dîndu-și 
seama că numai un act de o mare îndrăz
neală îl tnai poate salva, Paraschiv se aruncă 
din, mers într-o trăsură goală, iar Partenie 
se agăță și el alături de birjar, îi luă hățu
rile din mînă, pornind într-o goană vijelioasă. 
Văzînd că le scapă, unul dintre agenți care 
era mai aproape a tras cîteva focuri de pis
tol în Paraschiv pe care-1 răni. Birjarul îi 
duse pînă într-o stradă îndepărtată și întune
coasă, îl ajută pe Partenie să-1 ascundă într-o 
grădină pe Paraschiv, apoi plecă înjurînd. Un 
glonte îi rănise calul. Pe băieți nu era însă 
supărat și nu voia să primească nici un ban.

— Lăsați, măi băieți. Nu-mi trebuie bani de 
lă voi. Bine c-ați scăpat și n-au pus mîna pe 
voi porcii ăia. Mai tîrziu, cînd s-or duce dra
cului gușterii ăștia verzi, o să v-aduceți amin
te de moș Lisandru.

Paraschiv a zăcut în cămăruța lui de la 
mansardă o lună și jumătate, rănile adînci 
erau aproape de cangrenare. Partenie deve
nise însă în același timp mamă, soră și doc
tor, nu se mișca de lîngă el zile și nopți în 
șir. Matei venea la fiecare două zile cu un 
doctor, tovarăș din mișcarea antifascistă. Peste 
două luni, Paraschiv, deși era foarte slăbit, 
putea să umble. La insistențele lui, primi cî
teva sarcini mai ușoare : transmitea sarcini, 
stabilea legături între tovarăși și, mai ales, 
se ocupa împreună cu Partenie de organiza
rea acțiunilor tinerilor din afara U.T.C.-ului.

Astăzi, Paraschiv trebuia să dea unui to
varăș materialele din servietă pentru a fi di
fuzate. Mergea grăbit spre locul de întîlnire, 
urmat de Partenie. Cînd ajunse pe una din 
străzile centrului, își dădu seama că a făcut 
o greșeală totuși că n-a luat-o mai pe ocolite, 
pe alte străzi. Ora era însă întîrziată și ar 
fi însemnat să nu poată ajunge la timp. 
Strada era aglomerată, treceau multe mașini, 
patrulele ședeau încremenite și amenințătoare 
la colțuri. Din cîteva priviri Paraschiv își 
dădu seama că strada e înțesată de agenți. 
Trecu totuși calm înainte, fără să se uite la 
niciunul. Cu coada ochiului urmărea însă to
tul în jur. La un moment dat își dădu sea
ma că o mașină cu agenți venea ușor după 
el. Peste cîteva clipe trei copoi tăbărîră pe el, 
îl apucară de brațe, încercîfid să-1 tragă în 
mașină. Paraschiv se opuse din toate puterile 
și începu să strige. Partenie începu să se agi
te, chemă oamenii să se îmbulzească în jurul 
lor și împreună cu cîțiva tineri ajunse lîngă 
'Copoi.

— Ce aveți cu omul, ce vă legați de el ? 
urlă Partenie congestionat de furie. Vă legați 
de om pe stradă fără niciun motiv ? Și în
cepu să-i îmbrîncească, trăgîndu-1 înapoi pe 
Paraschiv.

— Fraților, nu-i lăsați să-și bată joc de 
noi ! strigă el.

Oamenii priviră la început agitați, speriați, 
apoi intrară cu toții în învălmășeală.

— Lâsați băieții în pace, porcilor ! urla o 
femeie ridicînd amenințătoare un coș, gata să 
lovească

— Lasă femeie, nu te băga, nu l-or fi luat 
degeaba — interveni un domn elegant, cu 
ochelari de aur și pălărie fină.

— Hai, mergi și te plimbă, îl îmbrînciră 
un invalid și un tînăr cu salopetă. Nu-1 lă
sați să-i ia I îndemna invalidul ridieîndu-și 
cîrja deasupra capului.

îmbulzeala devenise și mai mare. Polițiștii 
începură să fluiere alarmați. Partenie se în- 
căieră cu cîțiva agenți. Unul dintre ei îl lovi 
de inai multe ori în cap cu bastonul, îi sparse 
ochelarii și-1 umplu dc sînge. Apoi alți doi îl 
aruncară in mașină. Profitînd de încăierare, 
Paraschiv se făcu nevăzut prin mulțime. In
tră repede într-un gang, dar i se păru că ci
neva îl urmărește și sui repede pe o scară 
aproape dârîmată. Urcă gîfîind vreo patru 
etaje și se trezi aproape de podul casei. Prin- 
tr-o spărtură ieși pe acoperiș, desfăcu pache
tele cu manifeste și le aruncă în stradă. Hîr- 
tiile planară prin văzduhul liniștit ca niște 
păsări albe, apoi căzură peste mulțime ca o 
ploaie deasă. Oamenii le luau repede și le 
ascundeau în buzunare, pe stradă era o agi
tație deosebită.

Paraschiv mai privi cîteva clipe, apoi se 
făcu nevăzut în întunericul podului.

turbat peste el, să-1 lovească pînă n-o să mai 
poată mișca și apoi să-și continuie drumul li
niștit. Apucă strîns în pumn o bucată de fier 
pe care o purta întotdeauna cu el, și aștepta 
încordat să lovească. Pașii se auzeau mai a- 
proape. încă doi, unu... Paraschiv ridică mîna 
să lovească, dar în ultima clipă se opri. își 
dădu seama că face o prostie enormă. De pe 
strada vecină se auzeau niște voci. Fără să-I 
observe, individul cu pălăria nouă trecu înâ 
inte și coti grăbit pe prima stradă la dreapta. 
Paraschiv observă că lîngă el e un părculeț 
aproape neluminat și se strecură repede sul» 
un boschet de trandafiri și așteptă încordat. 
Peste vreo cinci minute un băiat și o fată? braț 
la braț, se așezară pe o bancă, la cîțiva pași 
de el. Ședeau apropiați unul de altul, aproape 
îmbrățișați și vorbeau numai în șoaptă. Para
schiv ascultă totul concentrat.

— Parola e „ceasul dumneavoastră merge 
exact ?“. Nu uita, mîine la ora 12 și 20. Dă-mi 
poșeta. Materialul îl pui în mai multe pachete 
de țigări, bine înfășurat.

După ce băiatul strecură un pachet în po
șeta fetei, cei doi plecară. Paraschiv îi urmări 
cu privirea zîmbind, cuprins de un sentiment 
de mîndrie și bucurie. Scena aceasta, fulgeră
toare, de cîteva clipe, îi dădu parcă forță, 
încredere în el.

Se ridică și porni încet, atent. După ce ocoli 
pe după cîteva străzi întîlni o 
și se urcă repede în ea.

— Spre podul Grand. Cît mă
— Cinșpt lei.
Paraschiv rămase îngîndurat.

să se descurce ? N-are la el decît vreo cinci 
lei. Peste vreo zece minute de drum îi veni 
o ideie. Scoase din buzunar ceasul de argint 
care-i rămăsese de la taică-său și-1 întrebă pe 
birjar :

— Ascultă, moșule, nu cumperi un
Moșul se uită la el atent și-1 răsuci 

părțile.
— îți dau cinșpe lei pe el.
— Bine, bagă-1 în buzunar și sa-1 

nătos. Sîntem achitați.

afară. Paraschiv se trezi într-o încăpere nu 
prea mare, cu pereții încărcați de fotografii 
și tablouri. în jurul becului pluteau straturi 
groase de fum. La masa din mijloc ședeau 
vreo cinci oameni care jucau cărți, iar pe 
lîngă ei, în picioare, mai erau vreo trei. Ju
cau încordați, absorbiți de joc, făcînd gălă
gie, bînd cafele și vin. Lui Paraschiv i se păru 
că a greșit totuși adresa. Avea impresia că 
toți oamenii aceștia sînt beți. La început nu-1 
observară niciunul, dar peste cîteva clipe un 
om înalt, slab, eu părul tuns scurt veni spre 
el și-1 întrebă ce caută.

— Aveți telefonul deranjat, mi se pare.
— Da, avem.
După ce ascultară acestea. toți ceilalți 

lăsară jocul și-1 priviră liniștit pe noul sosit
— Ce făcuși, tinere ? Ne-ai tras o spaima 

numărul unu. Unde te duceai cu sergentul 
ăla după tine ?

Paraschiv zîmbi încurcat, apoi le povesti 
încurcătura prin care trecuse.

— Ei bravo. îl felicită un om mărunțel, bă- 
trîn, cu ochelari strălucitori, te-ai descurcat 
destul de bine. Apoi se adresă celorlalți lă- 
sîndu-se pe speteaza scaunului : — îmi plac 
grozav oamenii care știu să se descurce cu 
fantezie în împrejurări critice. Cel mai simplu 
e să faci pe prostul, dar totul e s-o faci 
inteligent, desigur.

Omul care l-a întîmpinat, îl pofti să stea 
pe scaun. Apoi îi luă valiza și o duse într-o 
cameră vecină. După ce se întoarse se așeză 
în capul mesei, își aprinse o țigară și 
discută cu cineva de alături în șoaptă.

Paraschiv privea totul încordat, stînd ne
mișcat pe scaun, într-un colț al camerei.

Nici nu observase că cineva îi adusese lîngă 
el valiza. Se ridică și-i spuse încet celui care 
ședea în capul mesei.

— Pot să plec, da ?
— Știi ce trebuie să faci ?
— Da, știu totul.
— Bine, în curte o să întîlnești pe cineva. 
Cînd ieși în curte, femeia care păzea afară 

se apropie de el și-i șopti :
— Stai aici puțin. Eu ies pe trotuar. Cînd 

tușesc poți să pleci.
Cînd se văzu în stradă, Paraschiv se simți 

liniștit și stăpîn pe sine. Mergea repede, fluie- 
rînd, cu șapca lăsată puțin pe ceafă. Era tîr
ziu, aproape de miezul nopții. în orice caz, 
își făcu el socoteala, o să ajungă la vreme.

străbatea 
și noro- 
barierei 

Vergului. Abia se înserase. Pe 
trotuoare se jucau copiii gălă
gioși, iar pe la porți ședeau pc 
scaune babe și bătrîni, tăifăsuind 
în tihnă. Seara era liniștită. 

De-asupra mahalalei planau zgomotele surde 
ale uzinelor din apropiere.

Paraschiv mergea pe trotuar bălăgănind va
liza pe lîngă genunchi, pășind încet ca un om 
indiferent și plictisit. Sub fruntea lui înaltă, 
brăzdată de cîteva cicatrici, ciudata mașină
rie a minții lucra însă cu febrilitate. Din cli
pa în care rămăsese singur cu valiza în mînă 
o înfrigurare ciudată îl cuprinsese, simțea că 
ceva înăuntru tremură și se zbuciumă. La în
ceput se 
Era atît 
tramvai < 
trecători 
culeț se 
nișteașcă. __
în toate mințile". Și timp de un sfert de 
oră, cît stătu pe bancă, Paraschiv căută să 
pătrundă în el însuși.

„Trebuie să fiu liniștit — își spuse. Mă 
fîstîcesc de pomană, mă fac de rușine". își 
șterse sudoarea de pe frunte cu mîneca hai
nei și privi în jur îngrijorat. Simțea că o 
greutate înăbușitoare îl apăsa pe frunte. Va- 
să-zică a venit, în sfîrșit, prima lui sarcină 
importantă și odată cu ea și emoțiile. Pentru 
că, ceea ce făcuse el și prietenii lui pînă 
acum fusese un fel de joc aventuros, care le 
plăcea și-i pasiona. Doi-trei pîndeau, iar el 
și Partenie lucrau. Partenie, vesel și mucalit 
ca întotdeauna, spunea glume în șoaptă. „Pa- 
raschive, dacă apar gușterii și ne întreabă ce 
facem aici le spunem că luăm niște sîrmă 
pentru mama pentru că n-are pe ce să usuce 
rufele". Cu toate că erau conștienți de imen
sul pericol care-i pîndea, fiind împreună, frica 
nu-i cuprindea niciodată. Acum însă era sin
gur. Dar asta nu-i nimic, nu-i e frică. Ceea ce 
făcea el acum e un lucru atît de important, 
încît încordarea făcea să-i tremure fiecare 
fibră a corpului. Nu, ajei nu e vorba îpimai 
de el. Acum va cunoaște și alți oameni, alți 
tovarăși. Cînd îi vorbea, Matei avea fața cris
pată, privirea lui încordată voia parcă să-i 
transmită pînă în fundul sufletului imensa 
seriozitate, priceperea și încrederea care i se 
cereau. Dar pentru ce toate gîndurile și fră- 
mîntările astea de fetișcană sentimentală ? 
Haide, dă-i drumul băiete !

Și a pornit. în tramvai ședea pe platformă 
cu valiza lîngă el, privind atent, cu seriozi
tate pe fiecare trecător. La un moment dat, 
Paraschiv deveni palid, simți cum un fior de 
ghiață îi trece prin tot corpul ca un șoc elec
tric. Adresa ! A uitat adresa !

Cîteva clipe se ținu bine de bară să nu 
se clatine. Apoi începu să se liniștească sin
gur. „Fii calm, nu te fîstîci ca un copil de 
clasa întîi primară. Așteaptă puțin și-o să-ți 
aduci aminte. Stai liniștit și-ai să vezi că 
adresa o să-ți vină singură în minte. Cum 
a zis nenea Matei ? De la bariera Vergului 
mergi înainte pe lîngă un maidan, apoi o 
iei la dreapta. Dar a cîta stradă la dreapta ? 
A doua, sau a treia ? Parcă a treia. A, străzii 
îi spune locotenent Justin Popescu. Nu, parcă 
nu era locotenent. în sfîrșit, dă-1 încolo, ce-o 
fi. în orice caz numele e cu „eseu" la urmă.

Cînd ajunse în cartier orbecăi o oră în
treagă fără să lămurească nimic. Străzile erau 
întunecoase, n-aveau plăcuțe la colț cu numele 
pe care-1 purtau. Pe cea de-a patra stradă 
Paraschiv își luă inima în dinți și întrebă 
niște băbuțe care flecăreau la o poartă :

— Nu vă supărați, ce stradă e asta ?
— Da’ ce stradă cauți mata ?
— Eu... Justin Popescu.
— Ce număr ? se interesară babele 

rioase.
Paraschiv se simți puțin descumpănit, 

făcu că tușește, se întoarse puțin și observă 
îngrozit că spre ei se îndreaptă agale un ser
gent de stradă. Paraschiv trebuia să meargă 
la numărul 29, dar babelor le spusese 31.

— 31 ? se întrebară ele. Domnu’ sergent, 
cine șade la 31 ? Boboc, ăla care ține ciz
măria ?

Sergentul se apropie de Paraschiv și-1 în
trebă plictisit, fără

—- Pe cine cauți,
— Eu vin de la 

prieten să merg pe 
să iau niște haine., 
prea mi-o aduc bine aminte. Adică strada e 
asta, da’ nu știu bine numărul. O fi 31, 35, 
dracu’ știe.

— Păi dacă ești căscăund și dormi cu ca- 
pu-ntre urechi! Hai, vino cu mine că te des
curc eu.

Plecară împreună pe trotuar, înainte. Pa
raschiv simțea că tremurul care l-a apucat e 
un semn de frică, dar se stăpîni îndîrjit. Se 
uită atent la nUmărul caselor. Cînd trecură 
pe lîngă numărul 29, Paraschiv tresări. La 
geamul al doilea era lumină, iar pe nucul din 
curte atîrnau cîteva cămăși albe. I se păru că 
în spatele gardului a fost o femeie care, după 
ce i-a privit atentă pe amîndoi, a fugit re
pede în casă.

— La numărul 31, nu exista, evident, nici 
un unchi care să aibă un nepot la Pitești. 
Aceeași situație se petrecu și la 33 și la 
37. Enervat, sergentul îi spuse lui Paraschiv:

— Dacă ești căscăund, n-am ce-ți face. Mai 
încearcă și tu mîine.

După care se îndreptă spre circiuma de 
peste drum unde începuse o încăierare zdra
vănă. Paraschiv așteptă puțin, se uită în toa
te părțile, și apoi porni spre numărul 29. 
Deschise poarta ușor și merse spre fereastra 
luminată. Din întunericul gardului porni în 
urma lui o umbră. Paraschiv bănui că e 
femeia pe care o văzuse mai înainte și ciocăni 
ușor în geam. Femeia veni repede și-1 întrebă:

— Pe cine căutați ?
— Mi se pare că dumneavoastră ați anun

țat că vi s-a defectat telefonul, nu ?
— Da, poftim înăuntru.
Femeia îi deschise o ușă, dar ea rămase

mîine, ți-am

te caută ci-

pana genială a 
baronul fascist

cînd Paraschiv ajun-
a-ra ora zece, 

se în Cișmigiu. Parcul era 
proape pustiu. Pe banca pe care 
ie așezase el mai ședea un bă- 
trîn care citea ultima pagină a 
Universului" cu „Știri de pe 
front". Paraschiv îl privi atent 
cîteva clipe și observă că bă-

trinul sublinia fiecare frază citită tușind gros 
sau ridicînd sprincenele. în cîteva nndun se 
întoarse spre el și-1 privi întrebător, cenndu-i 
parcă părerea. Apoi, după ce monnai singur 
cîteva cuvinte nedeslușite, nu se mai putu 
abține și-i șopti lui Paraschiv, privindu-1 to- 
tuși îngrijorat :

— Am pus pariu cu cineva pe trei șam- 
panii că peste un an de zile cineva o să se 
împuște la Berlin. «

Paraschiv nu-i răspunse nimic, dar zîmbi 
cu căldură și-i strînse mîna ușor. Pe banca 
din fața lor se odihnea nepăsător un individ 
elegant, tînăr și cu mustăcioară, care fuma 
flegmatic urmărind cu priviri languroase lăp
tăresele și servitoarele. Paraschiv îl studie pu
țin cam îngrijorat, apoi privi insistent spre 
intrarea parcului. Peste 10 minute, adica la 
10 și un sfert precis, pe alee apăru un barbat 
de vreo 40 de ani îmbrăcat într-un costum 
gri și cu o pălărie neagră. în^ mîna dreapta 
purta un ziar, iar pe cealaltă o agățase în 
buzunarul vestei. Paraschiv îl Privi, insistent 
și, după ce trecu vreo zece pași mai înainte, 
se sculă și-1 urmă fluierînd o anumită melo
die. După ce cotiră pe o altă alee, Paraschiv 
•e apropie de el, iar acesta îi strînse mina 
și-i spuse încet, fără să-1 privească.

_  Ei, cum o duci tinere cu viața ?
_  O duc bine — îi răspunse Paraschiv 

încurcat.
— Știi cine sînt ?
_ Nu, dar bănuiesc.
— Zău ? Ce bănuiești ? Hai să stăm pe 

banca asta. Ia spune, ce bănuiești ?
Și-1 privi amuzat, drept în ochi. Avea o 

față prelungă, proaspăt bărbierită, Amplele 
albite și niște ochi căprui, vii și strălucitori 
ca ai unui bolnav de febră.

_  Vii din închisoare, de la tata.
_  Da, ai dreptate. M-a rugat să te caut, 

să stau de vorbă cu tine. Acum însă am foar
te puțină vreme. Principalul e că te găsesc 
bine și mă bucur. El e sănătos, să nu-i porți 
nici o grijă. Se gîndește' mereu la tine, era 
îngrijorat cînd ne-am despărțit. Știa că te-a 
lăsat bolnav, singur și fără bani, dar, după 
cum văd, te-ai descurcat, arăți bine. Ce știi 
de fratele tău ? E tot pe frânt, da ?

— Nu mi-a scris de două luni. De fapt eu 
stau acum în altă parte. Proprietăreasa m-a 
dat afară la vreo două săptămîni după ce 
1-au luat pe tata. Acum stau într-o mansarda 
cu un student. Cum ați dat de mine ?

— Am auzit că lucrezi la Grivița și te-am 
găsit. Ce faci tu în prezent, ai ceva de „lu-

Paraschiv îl privi cîteva clipe încurcat.
— Nu prea. Sîntem vreo cîțiva băieți, dar 

nu știe nimeni de noi, n-avem nici o legătura. 
Facem și noi ce ne vine prin minte. Ieri 
seară am tăiat un cablu.

_  Hm. Bine. Mîine seară, la opt, să fn 
pe banca de vizavi. 0 să mai stăm de vorbă 
despre toate astea. La revedere. Tu mai ră- 
mii cinci minute pe bancă și apoi pleci în 
partea cealaltă.

Paraschiv mai rămase pe bancă o vreme, 
apoi plecă gînditor spre casă.

o să-i înapoiez ghetele, inclusiv recunoștința 
mea veșnică.

— Nu, nu-i cismarul. Trebuie să fie alt
cineva.

După ce coborî patru etaje, pășind cu grijă 
ca să ocrotească sticla de lampă care se clă
tina ca un turn în 
jos lîngă scară pe 
care se întîlnise cu 
în Cișmigiu.

— Ești singur în

declin, Paraschiv îl găsi 
prietenul tatălui său, cu 
o săptămînă mai înainte

este o oră, Paraschiv 
o străduță întunecoasă 
ioasă din apropierea

trăsură liberă

costă ?

Cum dracu o

chinui să-și dea seama ce e cu el. 
de tulburat încît se urcă într-un alt 
decît cel care trebuia, se lovea de 
ca un om beat. Cînd zări un păr- 
așeză repede pe o bancă să se li- 

, „Ce dracu-i cu mine, parcă n-aș fi

e urcă în tramvaiul 25, puse va
liza la urmă, pe platformă și se 
așeză pe ea acoperind-o aproape 
în întregime. Apoi își rezemă 
capul în palme prefăcîndu-se că 
doarme. Printre degetele ușor 
răsfirate, Paraschiv privea însă 
totul încordat. în vagon era 

i. Cîțiva țărani, niște femei îmbră-

ceas ? 
pe toate

porți să-

★

_  Paraschivee ! urla de jos, de pe o scară 
întunecoasă, proprietăreasa.

Paraschiv ședea trîntit pe pat, nepăsător. 
Nu voia să-i răspundă. O bănuia stînd cu 
mîinile în șolduri, cu fălcile rotunde tremu-

— Ești singur în cameră ?
— Nu, cu prietenul meu, dar putem dis

cuta. El o să plece.
Cînd ajunseră în cameră, înainte de a da 

bună seara, Matei se uită înmărmurit îm
prejur.

— Aici trăiți voi, măi băieți ? în hruba 
asta ?

Studentul sări repede în picioare, îi strînse 
mîna și răspunse bine dispiis :

— Bine, dar cum puteți numi astfel un 
apartament desfășurat pe 2,20 m. lungime, 
1,70 lățime și 2 m. înălțime ? E o exagerare 
evidentă.

Matei îl ascultă zîmbind amar.
— Și cum dormiți voi în pătucul ăsta 

copil ?
— Bine, dar asta nud decît o canapea 

îl informă Partenie. Patul se instalează 
urmă. Avem pe sală două seînduri late 
care prelungim patul pînă la ușă, pe baza 
unor sîrme și scoabe. Instalația asta a cerut 
aplicarea tuturor legilor echilibrului. Mai com
plicat a fost cu ușa — continuă studentul ges- 
ticulînd cu o perie de ghete care mai păstrase 
doar cîteva smocuri de păr. Ușa se deschide 
înăuntru, așa că după ce ne culcăm nu se 
poate ieși afară decît demontînd patul. Ce-am 
făcut noi ? După cum vedeți, beneficiem, și de 
o fereastră pe care poate încăpea chiar și un 
om normal cu condiția ca 5 zile înainte să nu 
mănînce nimic. Ei, de pe această fereastra 
se poate ajunge pe acoperiș, iar de acolo 
toate drumurile sînt deschise...

— Dragul meu, îl întrerupse Paraschiv, 
mi se pare că tu nici nu știi că o oarecare 
fetișcană te așteaptă nerăbdătoare la colț.

— Exact. V-am părăsit. La revedere.
Matei se așeză pe par și-și dezbrăcă parde

siul.
— Simpatic băiat.
— Da, sîntem buni prieteni. E student la 

drept în anul IV. E un băiat orfan, sărac 
ca și mine și, pe lîngă asta, și bolnav de plă- 
mîni. Are un suflet extraordinar, e vesel în
totdeauna. E și el utecist. Mai demult a re
dactat niște manifeste. Acum ar vrea să scrie 
un articol pentru „Romînia liberă", dar n-a- 
vem cui să-1 dăm. Putem să ți-1 dăm dumi- 
tale ?

Matei își aprinse o țigară, apoi își puse o 
mînă pe umărul lui Paraschiv.

— Bine, să mi-1 dați. Ia spune-mi, ești 
obosit ? Poți să pierzi noaptea asta ?

— Nu știu de ce mă mai întrebi. Sigur 
că da. Pot să-1 iau și pe avocat cu mine ?

— Nu, nu e nevoie. Tu trebuie să mergi 
într-un anumit loc, am să-ți spun eu adresa. 
Lîngă poartă, în curte, e un nuc. Dacă pe 
crengile lui sînt agățate niște rufe albe, poți 
să intri. Cum intri în curte bați la geamul 
al doilea. O să-ți deschidă un bărbat înalt 
și slăbuț. îl întrebi daoă dînsul a anunțat 
că i s-a defectat telefonul. Tu vei avea cu 
tine o lădiță. Intri înăuntru, iei ce trebuie 
în ea și te duci la o altă adresă. Ți-am mai 
spus pînă acum cum să lucrezi. Totul e să 
pari cît mai indiferent cînd mergi pe stradă, 
să nu te fîstîcești. în cel mai rău caz, cînd 
crezi că ești urmărit îndeaproape, lasă va
liza și fugi. Nu trebuie să te prindă în nici 
un caz. în caz că... știi că nu trebuie să vor
bești absolut nimic.

de

pe 
cu

pe

cu-

Se

interes.
mă ?
Pitești și m-a rugat un 

la un unchi de-al lui ca 
Da’ am uitat adresa, nu

lume puțină, 
cate în negru și doi subofițeri germani care 
discutau zgomotos, certîndu-se. Nimic deose-, 
bit. La aceiași stație însă, în vagon se urcase 
un individ mărunțel, cu o pălărie nouă pe cap 
care se așezase în cealaltă parte a vagonului. 
După ce aruncă o privire asupra tuturor în
cepu să se uite nepăsător pe geam, dar peste 
cîteva clipe Paraschiv își dădu seama că e 
studiat. Prea se uita atent, concentrat. Simți 
un fior rece prin corp, mintea îi lucra înfrigu
rată. 0 fi singur ? Știe de unde a ve
nit, l-a mai urmărit sau abia acum i s-a părut 
suspect ? Paraschiv se mai gîndi cîteva clipe, 
apoi se ridică, își frecă ochii somnoros și-1 în
trebă cu o mutră de prostănac pe taxator :

— Nu știi matale, tramvaiul ăsta merge 
la gară ?

Taxatorul îl privi cu milă.
— Nu merge, măi băiatule, dă-te jos și ia-I 

pe 26.
— Aha.
Luă valiza, care era grea de parcă ar fi fost 

încărcată cu pămînt, și coborî. Traversă strada 
și cînd ajunse pe trotuarul celălalt, se opri 
să-și lege un șiret la bocanc în care timp se 
uită înapoi. Individul se pare că nu coborîse. 
Se urcă repede în tramvaiul 26, își scoase bi
let și se instala în față, lîngă ușa de cobo- 
rîre. Așeză valiza într-un colț, iar el se rezemă 
de bară, ceva mai departe, privind aiu/ea. în 
vagon nu i se părea nimic suspect. Aproape 
toți călătorii moțăiau. Fără să-și dea seama 
însă, aproape instinctiv, simți că e privit in
sistent de cineva din vagonul din față. Se în
toarse ușor și privi neobservat. Individul de 
mai înainte era acolo. Paraschiv scrîșni din 
dinți și-i trase o înjurătură în gînd, furios, 
întrebările de mai înainte începură însă să-1 
chinuie. Mai apoi însă, lucid, judecă toate 
șansele pe care le avea, și ajunse să creadă 
ca fiind mai aproape de adevăr ipoteza a- 
ceasta : individul l-a văzut probabil în stație 
și deci nu știe de unde vine. I-a atras atenția 
valiza foarte grea pe care o poartă. Cea mai 
bună soluție e să coboare la prima stație aglo
merată și să se piardă în mulțime.

într-adevăr, la a doua stație se urcară prin 
față și prin spate, gălăgioși, o sumedenie de 
elevi. Paraschiv se strecură repede printre ei 
și porni pe o străduță mai puțin luminată. 
Coti Ia primul colț, apoi se opri să se odih
nească. Valiza era atît de 
i se bășicaseră și-l usturau 
locul îl durea ca pe un

grea încît palmele 
îngrozitor, iar mij- 
unchiaș beteag. Se

cciul părea să fie foarte lung și 
spațios, dar lampa afumată care 
era agățată într-un perete nu lu
mina decît intrarea. Pe o ladă 
vopsită în verde ședeau cîțiva 
oameni mai în vîrstă și o fată, 
discutînd în șoaptă. Undeva, în 
fundul beciului, se auzeau icneli

și hîr.șituri de lăzi tîrîte pe jos. Pe un scăunel 
cam șubred, sub lampă Matei socotea ceva pe 
un carnețel. Paraschiv veni lîngă el și-1 aș
teptă pînă termină „de socotit.

— Gata, nene Matei, am dat-o în 
Acum aștept să mă muștruluiești. Am 
două zeci de minute.

— Am bănuit eu că ai avut ceva 
turi. A ieșit bine pînă la urmă, da ?

— A ieșit, dar vai de capul meu.
— Altădată să nu te mai vaieți. 
Eu îți țiu loc de tată acum, așa că să

primire, 
întîrziat

încurcă-

, , ■ . ------, — — nu
ieși de sub cuvîntul meu. Mîine seară faci 
rost de undeva de un costum elegant și o pă
lărie, te bărbierești și te tunzi frumos.

— Problema cu costumul e mai complicată 
ca oricare. Toți prietenii mei duc lipsă de 
articolul ăsta, răspunse Paraschiv scărpinîn- 
du-se după ceafă, rîzînd.

—- Te descurci tu. Mergi pe alt drum și te 
duci cu o oră mai înainte ca astăzi. îl iei și 
pe Partenie cu tine. îl lași undeva, pe o altă 
stradă, și apoi îi dai lui valiza, iar tu îl 
urmezi și urmărești totul în jur. Trebuie o a- 
țenție și o precauție desăvîrșită. Să-1 instru- 
iești ca pe un recrut. Acum du-te și te culcă. 
Știu că ești obosit.

Paraschiv nu plecă totuși. Se mai învîrti pu
țin prin beci, apoi se întoarse iarăși lîngă 
Matei.

— Nene Matei, mi se pare că matale n-ai 
mai ieșit din befciul ăsta de vreo trei-patru 
zile decît cîte-o oră-două. Nu vrei să vii la 
noi să dormi puțin. Eu și cu Partenie ne du
cem la niște prieteni.

Matei ridică privirea spre el și-i zîmbi.
— Mulțumesc pentru grijă, dar am de lu

cru. Am să viu altădată. Acum am să-ți dau 
pe altcineva. Dar să ai grijă de el ca de ochii 
din cap. Tovarășe Anton, strigă el spre un om 
mărunțel, în vîrstă. Mergi cu băiatul ăsta ime- 
diat și te culci. Dormi șapte ore fără să te 
miști.

— Tovarășe Matei...
— Nu mai ascult nimic. Te duci și te culci. 

La revedere. Paraschiv, așa rărnîne, ne-am în
țeles.

— Și voi unde o să dormiți ? îl întrebă pe 
Paraschiv tovarășul cu care mergea alături, 
cînd ajunseră în stradă.

—Mergem la niște prieteni.
— Bine, vă mulțumesc. Mă cam deranjează 

stomacul în ultima vreme. Și pe tovarășul Ma
tei la fel, dar îi tragem zdravăn cu bicarbonat. 
Ei, dar arăți cam palid, flăcăule. Să te odih
nești bine, că ești cam prea tinerel.

Ajunseseră tîrziu acasă, dar Partenie nu se 
culcase încă, citea.

— Partenie hai să ne plimbăm puțin. La 
revedere, tovarășe. Mîine dimineață viu eu și 
vă scol.

Plecară apoi amîndoi pe stradă, la întîm
plare.

— Chiar acum începusem un articol filo- 
pe care am să-1 public după eliberare.
intitulat „Materia în mișcare".

sa pot 
sau de

ce să studiez, 
pune mîna pe 
Lenin. Ia spu-

■ ^3

a- t

uita atent înapoi. De după colț se auzeau pași 
repezi. Luă valiza și porni înainte. Era sigur 
că individul continuă să-1 urmărească. Se pre
făcu grăbit și merse fără să se oprească pe 
mai multe străzi, trecînd de pe una pe alta, 
la întîmplare. Schimbă valiza dintr-o mînă 
în alta de mai multe ori, dar puterile îi erau 
sfîrșite. Era enervat, scrîșnea de furie. La un 
moment dat se opri istovit în umbra unui co
pac și așteptă încordat. Se hotărî să se arunce

bibliografie, 
Aș da un an din 
cîteva volume de 
ne-mi, unde mergem noi acum ?

— Nu prea știu. Acum îmi dau seama că 
n-avem unde merge la ora asta. E pericolul 
prea mare, le provocăm încurcături și altora. 
Știi ce, hai să intrăm în casa asta bombar
dată. Știu eu un culcuș grozav. Au rămas niște 
boarfe pe-acolo, le punem și pe ale noastre...

— De acord. O să fie poetic.

n zilele de 24 și 25 august insu
recția armată a forțelor munci
torești și patriotice se desfășura 
din plin. Lupte crîncene, . de 
front, aveau loc spre 
neasa. Muncitori și ostași, r_ 
trioți înflăcărați, luptau cu un 
eroism înflăcărat pentru a-i a- 

lunga pe fasciști de pe aeroportul Băneasa, 
unul dintre punctele lor cheie. Aici aveau o 
parte din depozitele de muniții, de aici avi
oanele lor porneau să bombardeze sălbatec 
orașul. Oamenii ședeau în adăposturi de mai 
multe zile, fără mîncare și fără apă. Orașul 
era sub teroarea bombardamentelor. Pe străzi 
patrulele gărzilor patriotice, cu tricolorul pe 
braț restabileau ordinea. Din fabrici și din 
uzine — cîte mai rămăseseră în București — 
porneau necontenit spre Băneasa detașamente 
de muncitori.

Enervați de atacul puternic și surprinzător 
al gărzilor patriotice și al ostașilor romîni, 
fasciștii atacau disperați, dar erau sistematic 
respinși. în cea de-a doua zi a atacului, dîn
du-și seama că înfrîngerea este inevitabilă, 
fasciștii începură să se retragă.

...Focul luptei încetase pentru cîteva clipe. 
Se trăgeau cînd și cînd rafale de mitralieră. 
O parte din fasciști se retrăseseră. Un par
tizan veni repede lîngă Matei, care discuta 
cu un comandant, și-i ceru 
îi șopti la ureche :

— A fost rănit ajutorul 
lieră.

— Cine, Paraschiv ?
— Da. Dar nu e grav.
— îngrijește-1, stai lîngă 
Paraschiv ședea întins pe

dreaptă bandajată pînă la
— M-am zgîriat într-un 

spuse el zîmbind.
Lîngă dînsul, aplecat asupra rănii, Parte

nie, bandajat și el la cap, bombănea :
— Dacă nu te pricepi la strategie, ce să-ți 

fac ? Cînd tragi trebuie mai întîi să fii asi
gurat împotriva inamicului. Dar o să te le- 
cuiesc eu imediat în așa fel încît peste zece 
ani, în socialism, să n-ai cu ce te lăuda în 
fața copiilor tăi. Nu-ți las nici măcar o ci
catrice.

Matei îl mîngîie pe Paraschiv pe frunte și-i 
udă buzele cu apă.

— Am să-ți spun o veste bună. E și tatăl 
tău aici.

— Am aflat — îi spuse Paraschiv cu pri
virile umezi. Mi-a trimis vorbă să-1 caut după 
ce se termină lupta. Te rog să nu-i spui că 
sînt rănit...

de 
Bă- 
pa-

puțină apă. Apoi

meu de la mitra-

el.
o manta, cu mîța 
umăr,

mărăcine — îi
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Marii sărbători
,,Istoria, tovarăși, nu se-nvață
Din cronici, doar, și studii cu prefață".

(Eugen Frunză)

. ...închipuiți-vă curgerea înceată a vieții de-a lungul veacu
rilor feudale... în casele pitice, lipite cu lut și acoperite cu paie 
— casele iobagilor — femei aspre, cu fruntea încrețită de griji și 
mîinile bătătorite de muncă, femei îmbătrînite înainte de vreme 
coc pîinea și își torc furca de cînepă. A zecea parte din pîinea 
și cînepa pe care soții lor le-au muncit pentru îndestularea boie
rului. Viața, ea însăși, putea să pară pentru vecie împărțită așa : 
nouă părți din zece pentru îndestularea boierului. Iobagii n-au 
dreptul decît Ia a zecea parte din viață...

Dar, într-o zi, bărbații nu mai iau drumul cîmpului; ținînd coa
sele pe umăr, ca niște arme în mîinile lor bătucite, ei iau cu asalt 
casele boierești ca să-și facă dreptate... Aparenta liniște a veacu
rilor feudale e ca tăcerea unui vulcan în adîncul căruia mocnește 
și fierbe lava arzătoare a răscoalelor țărănești. „S-au fost ridicat 
toate satele din țară să se judenească" — spun cronicile, atunci 
cînd . lava din adîneuri izbucnește la suprafață.

...închipuiți-vă și veacul mai modern al mascaradelor parla
mentare, veacul casei de Hohenzoilern și al firmelor industriale 
cu titulatură perfidă ,,Romîno"-Americana. Dar nu, nu trebuie 
să vedeți acest ev numai cu ochii închipuirii. El e prea aproape 
încă. Cei care împlinesc astăzi mai mult de treisprezece ani — 
nouăsprezece, douăzeci — au mai apucat să-1 vadă cu ochii...

..Din cartierele muncitorești așezările mai noi, dar parca din- 
totdeauna bătrîne, de Ia periferiile orașelor, din cartierele acope
rite cu funingine, unde soarele însuși atunci cînd putea pătrunde, 
căpăta înfățișarea verzuie, a mizeriei, din aceste cartiere unde în 
zori, odată cu primul sunet al sirenei, pășește în stradă, com
pactă, mulțimea proletarilor, răsună acum o nădejde nouă, ex
primată în cuvinte noi: Comuna ! Socialismul!“

...Aceste cuvinte necunoscute pînă atunci fac ocolul cartierelor 
acoperite cu funingine de la marginea orașelor. Ele sînt trans
mise din gură în gură de-a lungul atelierelor, unde întețesc bă
tăile inimilor cuprinzătoare ale oamenilor care, stăpînind puterea 
mașinilor, o supun pe aceea a metalelor. Aceste cuvinte noi sînt 
rostite de hamalii desculți, lăți în spete, din porturile Dunării și 
ale Mării Negre; ele pătrund ca o boare de aer proaspăt în bezna 
îmbîcsită de otravă a tăbăcăriilor; ele aprind o lumină nouă în 
străfundurile de cărbune ale minelor. Iar ocîrmuirea mascaradelor 
parlamentare, a casei de Hohenzoilern și a firmelor industriale cu 
titulatura perfidă 
înăbușe noua 1 “ ’

Incepînd cu deznădăjduita ridicare a lui 1907 și pînă în ziua 
cînd pe acest pămînt al Romîniei a devenit stăpîn cel ce mun
cește, istoria contemporană a țării este străjuită de un neîntre
rupt zid însîngerat al execuțiilor, al schingiuirilor, al anilor grei 
de temniță. In umbra acestui zid, mulțimile compacte ale celor 
ce muncesc continuă să înainteze fără să se plece nici o clipă. 
In fruntea lor stau comuniștii.

...Acestea sînt mulțimile care au ridicat în calea istoriei noastre 
o piatră de hotar: 23 August 1944. De o parte a ei, stă trecutul 
fără întoarcere. De alta, prezentul și odată cu el, mlădițele vii
torului. Comparați cele cîteva mărturii culese de o parte și de 
alta a acestei pietre de hotar la o diferență de un sfert de veac 
sau mai puțin, în aceleași locuri. Comparați ce a fost atunci și 
ce este acum, ce a fost ieri și ce este astăzi.

Și trageți concluziile.

Fidă gen ,,Romîno“-Americana încearcă zadarnic să 
nădejde, să stingă cuvintele noi de pe buze.

Pe aceleași...
“ UMMHUMMNMmuMaiMMtWMM'WMMKMMMkMni UiatntM i
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FAPTE TINEREȘTI Hîrșova, raion complect colectivizat

„Cînd am coborît 
din tren în gara Tu- 
tova, ploaia încetase. 
Un țăran mă aștepta 
cu o căruță hodoro
gită, cu doi cai slabi 
și prăpădiți numai 
piele și oase...

„...Trec prin Cri- 
vești, prin Sălceni, 
Borodești, Pochidia... 
Drumul duce mai de
parte spre Cotoroaia, 
Cerțești, Cîrlomănești, 
Cărăpcești. Ne întîni- 
pină bordeie, oameni 
în haine zdrențăroase, 
desculți, încovoia ți, 
îmbătrîniți de chi
nuri și de nevoi. Se 
uită la noi cu priviri 
de animale batjoco
rite, fără dreptate.

„Sînt țăranii săraci 
ai Tutovei. Oameni 
care nu se știu altfel 
decît robotind pe ța
rina neagră a boie
rului pentru un pumn 
de mălai...

„...La Crivești are 
„curte" boierul Con-

stantinidi. Un palat cu 
două etaje și un gri
laj înalt, pentru ca 
nimeni să nu poată 
pătrunde — nici cu 
privirea — în bună
starea și bogățiile bo
ierului. Țăranii pot 
să vadă 
sărbători cum boierul 
își aduce cu mașina 
cuconași și cuconițe 
care rămîn să „se o- 
dihnească" la țară. 
Nu se pot auzi decît 
muzica și rîsul dClor 
de dincolo de grilaj...

„...Gheorghe 
a spoliat sute 
răni dînd bani 
prumut, cu o 
dă de peste 
care uneori întrecea 
suma împrumutată, 
căci dobînda creștea 
an de an, odată cu 
sărăcirea și mizeria 
țăranilor. „Boierul că
mătar" — iată noua

numai de

Chircâ 
de ță- 
cu îm- 
dobîn-

35%),

Valea Jiului
AH ădată

„valea plîngerii"
„...Minerii din Valea 

Jiului lucrează numai 11 
zile dintr-o lună... mi
nerii se hrănesc — fără 
deosebire și aproape 
tot timpul — numai cu 
mămăligă și ceapă..."

(Revista „Atlas" din
8 aprilie 1934.)

lei ; restul rețineri, re* 
țineri, mereu 
pentru datorii, 
casă cercurală, 
biserică etc."

rețineri, 
consum, 
muzică,

(Ziarul „Lupta"
23 August 1929.)

din

Ast azi

formulă de exploatare 
a țărănimii din sâtele 
noastre, lată cum se 
explică, în parte, de 
ce un sat de răzeși, 
de oameni înstăriți, 
cum era satul Cerțești, 
a devenit o jale și o 
ruină, cu oameni în 
zdrențe, cu primăria 
dărăpănată, cu școala 
și biserica în ruine...“

„...E deajuns ca o 
vită a unui țăran să 
treacă pe marginea 
moșiei Iui EdoUard 
Scouly Logoffety pen
tru ca săpînul absolut 
să tragă cu revolverul 
în ea, sau de nu. 
s-o închidă la „curte", 
de unde țăranul tre
buia s-o scoată cu 
bani grei sau cu mul
te zile de munca..»"

(„Prin satele triste 
ale Tutovei". Repor
taj din revista „Ma
nifest" 25 ianuarie 
1936).

...drumuri

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). Răsfoim cu atenție mul
tiplele file pe care zile de-a rin- 
dul au pdunat cu migala ce-i 
carecterizează pe reporteri: nu
me, cifre fapte, toate luate ■ în 
ansamblu și fiecare în parte —r 
fapte din întrecerea socialistă în 
cinstea lui 23 August și în fie
care există un crîmpei de dra
goste fată de patrie.

închipuiți-vă că sîntem la uzi
nele Industria Sîrihei din Cim- 
pia Turzii. Secretarul U.T.M., 
otelarul loan Tilincă, ne destăi- 
nule :

„Minunate rezultate cinstesc 
ziua de 23 August. Uite, brigada 
de tineret de la secția electroti 
a dat peste plan 20 tone elec
trozi pentru sudură; oțelarii au 
dat peste plan 32 tone oțel de 
bună calitale. Nu uita să șutii- 
niezl nlai ties pe tinerii de la 
Cuptorul tineretului : Dejiu loan 
și cei doi Vasile Măglaș și Re- 
teanu. Schimburile de tineret, I 
și II de la laminoare, raportează 
cu mtndrle: 100 tone îaminate 
peste plan.

Mai notează tovarășe reporter 
cele 20 tone sîrmă. Și pe aces
tea încadrează-le în categoria 
produselor date peste plan de 
tineri cum de altfel te rog să 
specifici și cele 100 tone de tre
filate.

Evidențiat!? Toți cei 1.000 de 
tineri ce s-au avîntat în întrece
rea socialistă. In mod deosebit 
Vaier Turea de la secția zincu-

ri, loan Cacoveanu și Copil Au
rel de la trăgătoria de oțel 
moale și alții".

La întreprinderea din raionul 
Aiud. 1.121 tineri se întrec pen
tru obținerea unor rezultate cît 
mai însemnate. Brigada Il-a de 
tineret de la întreprinderea „I. 
C. Frimu” din Bistrița și-a rea
lizat planul pe luna august, pină 
acum, în proporție de 112%.

...Cifre tinerești, realizări ale 
tineretului regiunii Cluj, închi
nate toate Zilei Eliberării.

In ajunul zilei de 23 August, 
la numai o lună și jumătate de 
la terminarea cooperativizării a- 
griculturll in regiunea Constan
ța o nouă veste vine să confirme 
hotărlrea țărănimii muncitoare 
din Dobrogea de a păși cu fermi
tate pe drumul arătat de partid: 
raionul Hîrșova a fost complect 
colectivizat. In ziua de 21 august, 
prin intrarea in gospodăria agri
colă colectivă a ultimelor familii

Vești din întrecere
Suâcese deosebite vestesc și 

muncitorii din întreprinderile 
trustului „Electromontaj", care 
construiesc linii de transport al 
energiei electrifce, stații de 
transformare etc.

In binstea marii sărbători ei 
au terminat lucrările de bază 
Erivind construcția liniei de 35 

ilovolți în lungime de peste 
30 km. care va transporta ener
gie electrică de la stația de 
transformare Focșani la Doaga 
și Tecuci. Această linie va asi
gura alimentarea cu energie 
electrică a viitoarei fabrici de 
cărămizi silico-calcare din 
Doaga, prima unitate de acest 
gen din țara noastră» a silozu
lui și fabricii de conserve din 
Tecuci și se va îmbunătăți ilu
minatul orașului Tecuci.

In Capitală s-au terminat lu
crările de sistematizare a insta
lațiilor electrice pentru ilumina
tul piețil Suvorov.

Colectivul secției laminoare 
de la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, secție fruntașă pe 
combinat, și-a realizat cu 20 de 
zile înainte de termen anga
jamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August.

Oțelarii de la Hunedoara au 
dat în aceeași perioadă 5.965 
tone de oțel peste plan. O mare 
parte din sporul de producție 
a fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii și a 
celor 780 șarje rapide elaborate 
de la începutul anului și pînă 
acum. Economiile din anul a- 
cesta ating suma de 3.396.000 
lei.
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Tovarășul HO ȘI MIN 
a părăsit Capitala

„...Reținerile din sa
lariu sînt așa de mari, 
înCît după două săptă- 
mîni de lucru, mulți 
primesc drept leafă 22 
de lei sau 48 de lei sau 
140, dar foarte rar s-au 
găsit muncitori 
primesc 400 sau

„La Lupeni din 4.040 
muncitori lucrează 2.795, 
la Vulcan, din 3.000 
muncitori în 1931, au 
rămas 200 muncitori. In 
toată Valea Jiului avem 
16.000 muncitori șomeri. 
La acest număr se ada-
ugă și cei 15.000 pen
sionari a căror soartă 
nu este mai bună."

care
600

(„Scînteia" ilegala din 
aprilie 1932.)

negura
La mina Lonea 

calculează decadal 
lariile minerilor pentru 
a se vedea cum se uti’ 
Uzează fondul de sala
rii și se popularizează 
cîștigurile. Calculul in
formativ din prima de
cadă a lunii iulie arată 
că numărul minerilor 
care cîștigă 100 leî pe 
post (schimb n. n.) 
este în continuă crește
re..."

(Ziarul „Steagul ro
șu" din Petroșani la 28 
iulie 1957.)

„Pentru un cetățean 
care a lipsit din Valea 
Jiului în ultimii ani, 
revenirea în aceste 
locuri, I-ar prilejui mul
te surprize... Mergînd 
la o adresă cunoscută 
să caute un prieten sau 
o rudă, ar avea surpri
za să se afle în fața u* 
nui străin care i-ar

CARTEA

s-a risipit
deschide ușa și i-ar răs
punde: — Nu mai lo
cuiește aici. Și-a tăcut 
casă, s-a și mutat in 
ea... In raionul nostru 
au fost acordate în ul
timii trei ani, 370 de 
împrumuturi pentru 
construirea de locuințe 
individuale, 183 case 
sînt deja terminate și 
locuite de proprietarii 
lor, iar celelalte se pre
gătesc să-și primească 
pină în toamna aceasta 
locatarii. Dintre cei 370 
de noi proprietari, 50 
au și restituit pină a- 
cum sumele primite ca 
împrumut. împrumutu
rile acordate în raionul 
nostru pentru constru
irea de locuințe indivi
duale, se ridică la 
8.000.000 lei".

(Ziarul „Steagul ro
șu" din Petroșani la 2 
august 1957.)

se 
sa-

Pe drumurile triste ale Tuto
vei de odinioară, oamenii și 
locurile și-au schimbat înfățișa
rea. Regimul democrat-popular 
a împărțit țăranilor pămîntul 
„boierului cămătar". La Gri- 
vești, fosta „curte" a "boierului 
adăpostește astăzi Ușezămițitele 
culturale ale satului. în anii 
din urmă în comuna Ră- 
chitoase s-au înălțat dis- 
pansarul și școala pe care le 
vedeți în fotografiile noastre. 
Iar tractoarele de la S.M.T. Cri
vești satul pe unde trecea în 
1936 reporterul de la „Mani
fest" au arat anul acesta ogoa
rele gospodăriei colective 
Pogonești unde producția 
die de grîu este de 2,540 
la hectar. „

din
me-

DESCALIFICARE 
fi reducerea cițtigului

(Urmare din pag. l-a) 

președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceâușescu, A- 
lexandru Moghioroș, Constantin 
Pirvulescu, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Dumi
tru Collu, Grigore Preoteasa. 
Leonte Răutu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voltec, 
membri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Ianoș 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, se
cretari ai C.C. al P.M.R. Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, mem
bri ar C.C. al P<M.R.;și ai gu
vernului, membri ai 'Prezidiului 
Marii Adunări Iraționale, condu
cători hi instituțiilor centrale fci. 
ai organizațiilor obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori ai Forțe
lor Armate ale R.P. Romîne, zia
riști romîni și străini.

Au fost de fa(ă Nguyen Van 
Kinh, ambasadorul R.D. Vietnam 
în R.P. Romtnă, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, membrii Ambasadei 
R.D. Vietnam în R.P. Romînă și 
alfi membri ai corpului diplo
matic.

Comandantul gărzii 'de onoare 
dă raportul după care o tăcere 
deplină se așterne asupra aero
portului. Se intonează imnurile 
naționale ale Republicii Demo
crate Vietnam și Republicii Popu
lare Romîne. Iau apoi cuvîntul 
tovarășul Mo $i Min, și tovarășul 
Chivu Stoica. După aceasta tova
rășul Ho Și Min Însoțit de cei
lalți oaspeți vietnamezi și de con
ducătorii partidului și guvernu
lui nostru trec prin fata șiruri
lor de cetățeni. In drum spre 
avion pionierii ti înminează flori

simbolizînd salutul curat al tine
reții. Oaspetele, împreună cu 
însoțitori săi, se urcă pe bordul 
avionului și după călduroase 
strîngeri de mîini și îmbrățișări 
cu conducătorii partidului și gu
vernului nostru, avionul tși pune 
motoarele în mișcare ridieîndu-se 
înspre albastrul cerului.

Un prieten bun al poporului 
romin a plecat spre patria sa. EI 
duce poporului vietnamez salutul 
călduros și sincer al poporului 
romin.

TELEGRAMĂ
Tovarășului PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Rotnine

înainte de a părăsi frumoasa dumneavoastră țară am onoarea de 
a vă adresa, in numele celor ce mă însoțesc și in numele meu 
personal, mulțumirile noastre cele mai călduroase și Vă rog să 
ie transmltefl Partidului Muncitoresc, Guvernului și poporu
lui romin.

In timpul scurtei noastre șederi în Romlnia, noi am fost primiți 
ca frați ai aceleiași familii. Nu vom uita niciodată această primire 
cordială.

Vă doresc sănătate șl urez poporului romin succese și mai mari 
in opera de construire a socialismului.

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate Vietnam

21 august 1957

Cuvîntarea 
tovarășului Ho Și Min

Cuvîntarea 
tovarășului Chivu Stoica

’rmare din

Altădată.
„Domnule profesor, sîntem să" 

raci, locuim cite 4-5 intr-o came
ra din mahalalele lașului. Sînt 
zile cînd nu mincăni, sîntem 
triști că nu putem plăti taxele, 
ne așteaptă după terminarea stu
diilor șomajul și mizeria. Nu 
putem da 600 de lei pe un curs".

(Dintr-o scrisoare a unui grup 
de studenți publicată în ziarul 
„Viața Universitară" din 8 
cembrie 1932.)

Tinerețe schingiuita
Wmi imul uceuic ii faa
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„Pe frontispiciile noilor cons
trucții universitare, propun să se 
sape cu litere groase următoare
le : „Bani, bani și iar bani" pen
tru ca tineretul doritor de lumi
nă și de ihvățătură să știe că in 
aceste temple nu pot intra decît 
cei cu punga groasă..."

(Ziarul „Viața universitară" 
din 22 octombrie 1932.)

„Cu trecerea fiecărui an, grija 
partidului și guvernului nostru 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
materiale de trai și de studiu ale 
studenților se face tot mai simțită. 
Astfel, in 1948, numărul bursieri
lor de stat a fost de 15.295 în 
vreme ce, in 1956, numărul lor a 
ajuns la 27.344. Au fost în 1948 
44 de cămine studențești iar în 
1956. 144. în 1948, 42 de cantine 
iar în 1956, 60. Și dacă in 1948 
luau masa la cantină 16.721 stu
denți, în 1956, la numărul de can
tine sporit au luat masa 26.832 
studenți. Pentru întreținerea fiecă
rui 'student din universitățile noa
stre, statul cheltuiește lunar 1000 
lei."
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Un facsimil dintr-unul din ziarele 
vremii: „Foaia tînărului".
Și alte mărturii:

„Cărți, caiete, n-am; creion 
să-mi cumpăr nu mi-a ajuns săp- 
tămîna aceasta. Am cîștigat 110 
lei din care s-a scăzut: cărțulia, 
impozit... 20 lei amendă pentru că 
am întîrziat 10 minute, cantina 
așa că am rămas cu cîțiva lei 
pe care i-am dat mamei să com- 
plecteze chiria..."

(Rubrica „Viața ucenicilor" din 
ziarul „Constructorul" din 11 
noiembrie 1934).

....Ucenicii instalatori sînt foar
te căutați din pricină că lutrînd 
la fel cu cei vîrstfilel sînt plătiți 
cu salariul pe jumătate și obligați 
la 12—14 ore de lucru pe zi...“

(Revista „Atlas" din 19 apri
lie 1936).

O «1(6 măMUf* rare immuhi 
pr munrilori tMrdes- 

^«hlM<«rea; maantori ealHkaț} 
de lih. (cazangii, |ur- 

jăW, efrif «lut frecați c« 
hamah, «ft tranwortr (Mai 
sau Mi fără «he Irrbttâ dv 
hamalîc prii» curtea atMicfr-i 
lor. Drac-aliOcami a<lurr după } 
Fkn>, biar înțeleg și scăderea j 
palaruhii. x -

„La atelierele C.F.R. Nicolina 
Iași... muncitori calificați de ani 
de zile (cazangii, turnători etc.) 
sînt trecuți ca hamali, să trans
porte țărînă sau să facă alte tre
buri de .hamalîc prin curtea ate
lierelor. Descalificarea aduce 
după sine, bine înțeles și scă
derea salariului..."

(Revista „Manifest" -din 25 ia
nuarie 1936.)

unit cu ei in marea familie a socialismului in 
această luptă comună pentru socialism și pace pt 
îndepărtatul popor vietnamez.

Voi căuta la rindut meu să înfățișez poporului 
vietnamez imaginea fidelă a poporului prieten, 
mare in lupta sa împotriva asupririi și fascismului 
muncitor in construirea socialismului. Cu toate 
miile de kilometri care despart țările noastre, po
poarele noastre vor fi întotdeauna strîns unite, 
luptind impreună pentru socialism și pace, cu toate 
popoarele țărilor socialismului.

încă odată vă mulțumesc in numele poporului 
vietnamez, vă mulțumesc din adîhcul sufletului 
nostru.

Trăiască prietenia frățească dintre popoarele 
noastre 1

Trăiască Republica Populară Romină!

(firman din pag, l-a)

care este legat prin nobilul (ci al construirii vieții 
nqi socialiste, prin devotamentul comun țață de 
iatiza picii.

Sîntem încredințați că vizita dv. va contribui 
din plin la dezvoltarea relațiilor de strinsă cola
borare prietenească intre cele două țări, a schim
burilor economice și culturale, a sprijinului re
ciproc între popoarele noastre

In momentul in care părăsiți tara noastră, po
porul romin vă urează drum bun șl vă roagă să 
transmiteți poporului vietnamez un cald și priete
nesc salut, sincere urări de succes in munca sa 
pașnică și creatoare.

Trăiască poporul frate vietnamez!
Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre 

poporul romin și poporul vietnamez I
Trăiască pacea și prietenia între popoare!

Tinerețe noua

(Din revista „Viața Studențea
scă" ianuarie 1957).

Schingiuirile, bătaia, înfometa
rea, au dispărut de mult din viața 
ucenicilor noștri. Astăzi, munca 
lor este răsplătită după merit, 
lată ce scrie revista „Rezervele 
de muncă" din iunie 1957 :

„Dacă rezultatele obținute la 
examenele de sfîrșit de an repre
zintă prin ele însele o meritată 
răsplată, zilele vacanței de vară 
vor prilejui elevilor o reînnoită 
bucurie. Ceferiada — devenită tra
dițională — va da posibilitate 
sportivilor din școlile profesionale 
C.F.R. să se Xntîlnească pe terenu
rile de sport în întreceri pasionați»

te. In cîteva din cele mai pitorești 
locuri aflate la o altitudine unde 
ozonul devine mai bogat, la Pîrîul 
Rece, Slănic Moneasa și Izvoarele 
Mureșului au fost pregătite minu
nate tabere de odihnă. Pe plaja 
minunată de la Vasile Roaită, sute 
de elevi se vor bucura de razele 
fierbinți ale soarelui. Cei care au 
obținut cele mai bune rezultate la 
învățătură vor avea prilejul în va
canța din această Vară să cunoas
că oameni și meleaguri din R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă. Iar alții vor pleca la Fes
tival la Moscova...*

SALARIUL
in continuă creștere

„„.normele au fost îndeplinite 
în proporție de 109 la sută la 
dulgheri, 102 la sută la turnători, 
112 la sută la faianțari, 124 la 
sută la zugravi, vopsitori. Sînt 
numai cîteva exemple. Efectul 
direct al îndeplinirii și depășirii 
normelor a fost creșterea sala
riului. Zidarul Barbu Nfcblae de 
pildă, de categoria 6-a, a ridicat 
în luna mai un salariu de 720 
lei. în luna iunie, salariul său a 
crescut la 1.195 lei... Salariul 
mediu pe luna iunie a crescut 
cu aprbape 13 la sută față de sa
lariul mediu pe luna mai."

(Ziarul „Flacăra lașului" 
11 iulie 1957.)

Grupa] realizat
de

Al Rapijeanu

Si
Em. Rucăr
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• (Urmare din pag. l-a)
•
; — Cum arăta ? — ne-au întrebat soldați!
i și luptătorii în salopete.
; — Avea douăzeci de ani, o rană
; și un caiet cu poeme!
ț L-am căutat zadarnic prin fumul îndepărtai
■ alb-cenușiu al exploziilor.
•
; Cind pe vîrful cel mai inalt luminează
• stea purpurie la „Casa Scîntteii", 
î Cind răsfoiesc volumele de pofezii
i Cu slovele proaspete de sub tipar.
• Cind radiatele dau buzna sprț cer
• la sărbătoarea lui August.
• Zăresc Iar file, file in flăcări
• Care-au aprins trotilul,
1 Luminind sus, pe virful cel mai inalt
• in steaua de la „Casa Scînteii" I
• •
• Atunci, din toate poemele scrise sau care
• se vor seri
• spre slava deplinului August.
• Mi-I voi aminti mereu, mereu pe acesta 
ț netrecut în antologie.
î II voi rosti plecat generației de azi,
? generațiilor viitoare:
• „Avea douăzeci de ani, o rană
? și un caiet cu poeme"
? >..$î toate ți le-a dăruit simplu, Romthie l
:
? Voi rosti plecat generațiilor viitoare
• despre tînărul zidar care scrie poeme:
? „Atit minereu, ce zăcea neștiut în adincuri 
‘ ți l-am scos la soare,

..............................

u i r e
Atitea scintei și lumini ce le împarte 
Bistrița cu oamenii,
Atîtea clădiri ridicate azi sub emblema 

demnității, 
secera și ciocanul,
Toate, toate au cîte-un strop din elanul 
zidarului care scria poeme I
Voi mai spune plecat generațiilor viitoare:

„Tineri, luati aminte,
El a ridicat palate pentru alții, lihnit de 

foame, 
pentru pămîntul din care n-avea o palmă 
Și-a dăruit tinerețea, cînd presimțea 

răsăritul aproape, 
vestindu-vă cu cît sinteți mai datori 
față de patria și viața care vă aparțin, 
fată de Partidul care v-a crescut 
ca tloarea-soarelui spre nestinsă lumină... 
Tirttri, țineți minte I

Pentru ca fertfa celui de douăzeci de ani 
Să nu fie zadarnică, să nu tic,
Vom rescrie noi poemele arse, acele poeme 
care au aprins în luptă trotilul
Le vom invia nu din cenușă ci din 

împlinirile noastre.
— ale celor tineri care n-am cunoscut 

șl nu vom cunoaște 
Ce-nseamnă umilința, cravașa, silnicia — 
Vom rescrie noi poemele arse, acele poeme 
Care au aprins in luptă trotilul
Le vom învia nu din cenușă ci din 

împlinirile noastre, 
ți ti le vom dărui Republică tie I
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de întovărășiți din comuna Ghin- 
dărești, s-a încheiat colectiviza
rea agriculturii In toate cele 44 
de comune și sate din raion.

Al 2-lea raion 
complect 

co o per a ti v izat 
din regiunea București

(De la corespondentul nos
tru). Ziua de 23 August este 
pentru toți oamenii muncii din 
raionul Slobozia, regiunea Bucu
rești, o dublă sărbătoare : Ani
versarea eliberării patriei noa
stre și terminarea cooperativi
zării agriculturii. In ziua de 20 
august, ultimele familii din co
munele Reviga. Bordușelu și 
Grivița au intrat in sectorul so
cialist. Conduși de către comu
niști, tinerii și mai cu seamă ute- 
mlștli, au adus un aport însem
nat în lămuirea țăranilor mun
citori. Comitetul raional U.T.M. 
a concentrat șl organizat toate 
forțele tineretului pentru înde
plinirea acestui țel măreț. Așa 
se face că in cinstea marii săr
bători, unul dintre cele mai 
mari raioane cerealiere din țară 
e complect cooperativizat. Peste 
21.950 de familii de țărani mun
citori lucrează acum în comun, 
in cele 38 de gospodării și 31 
Întovărășiri cu o suprafață de 
83.050 hectare pămînt.

Tineri muncitori 
din Belgrad 

vizitează Bucureștiul
Trenul de Belgrad a adus pe 

peronul Gării de Nord o delega
ție a tinerilor muncitori din ca
pitala iugoslavă. Locomotiva mai 
respira încă cînd la ferestrele și 
în ușa unuia dintre vagoane au 
apărut oaspeții noștri, dornici sa 
ne cunoască o clipă mai devreme. 
Atunci am înregistrat primele ex
clamații de uimire : se reîntîlneau 
cunoștințe mai vechi. Elena Sută, 
muncitoare Ia fabrica „Kirov", Jean 
Zaharia, electrician la I.C.A.B. și 
Mihai Ștefănescu, strungar la 
I.C.A.R. revedeau pe cîțiva din 
cei cu care legaseră prietenii în 
timpul vizitei pe care delegația 
tinerilor muncitori din București 
a făcut-o recent în Iugoslavia — 
pe Biraci Mirco, Ochiți Adem, 
Adamovici Trifun, muncitori în 
întreprinderi din Belgrad. O ase
menea reîntîluire elimină exigen
țele protocolare. Urări de bun so
sit, îmbrățișări și imediat — cu 
nerăbdarea specifică tinereții — 
discuții despre prietenii comuni.

Vasile Neagoe și Florica Lupeș, 
secretari ai Comitetului orășenesc 
U.T.M, București precum și acti
viști U.T.M. din Capitală salută 
pe oaspeți. Nu lipsesc fotorepor
terii și, bineînțeles, ziariștii care 
răpesc oaspeților cîteva minute II 
rog pe conducătorul delegației, 
Meșa Funduc, să ne expună sco
pul vizitei :

— întoarcem vizita delegației 
tinerilor muncitori din București. 
Scopul vizitei este același : să ne 
cunoaștem mai bine. Dorim să 
luăm contact cu viața și munca 
tineretului din București și să stu
diem experiențu acestuia, să apH‘ 
căm la noi ceea ce găsim că este 
bun și putem aplica. Sperăm că 
prezența noastră aci va întări prie
tenia tineretului muncitor din cele 
două capitale.

Profit de ocazie pentru a tnai 
solicita unele lămuriri în legătură 
cu vizita oaspeților iugoslavi.

•— Ne interesează cum muncesc 
organizațiile U.T.M. în întreprin
deri și care sint problemele de 
viață ale tineretului, ne relatează 
Moșa Funduc. Normal, vrem să 
vedem cum s-a dezvoltat industria 
bucure.șteană. Aceasta presupune 
vizite la unele întreprinderi. Do
rim să cunoaștem de asemenea 
monumentele orașului vostru. Am 
auzit că Bucureștiul este frumos și 
vrem să ne convingem de aceasta.

înainte de a ne despărți. Moșa 
Funduc ne-a prezentat pe membrii 
delegației. încă o fotografie in 
fața Gării de Nord și automobi
lele i-au condus pe oaspeți la ho
tel.

E. O.

INFORMAȚII
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale tovară
șul Mihei Magheru a fost num t 
în calitate de Reprezentant Per
manent al Republicii Populare 
Romine pe lingă Organizația Na
țiunilor Unite, cu gradul de 
Ambasador extraordinar și Pleni
potențiar, în locul tov. Atanase 
Joja, care a primit alte însăr
cinări.

Tov Mihai Magheru a părăsit 
R P R. la 21 august pentru a-și 
lua postul in primire.

w
Miercuri dimineața a avut loc 

la Comitetul National pentru A- 
păratea Păcii din R.P R o confe
rință de presă. Cu acest prilej 
oaspeții din Argentina și R.P. 
Bulgaria, care se află în țara 
noastră în cadrul „vacanțelor pă
cii", au făcut declarații reprezen
tanților presei romîne și unor 
corespondenți ai presei străine in 
legătură cu lupta pentru pace pe 
care o desfășoară popoarele pe 
care le reprezintă șl cu impresiile 
din vizita făcută în tara noastră.

Conferința a fost prezidată de 
tov. Sanda Ranghet. secretar al 
Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R. P. Romîni



C O MU NI CAT
cu privire la Vizita în Republica Populară Romină 

a președintelui Republicii Democrate Vietnam, 
tovarășul Ho Și Min

Intre 17 ,1 21 august 1957, la Invitata Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, tovarășul Ho Și Min, a tăcut o vizită de prie
tenie în Republica Populară Romînă.

Președintele Ho Și Min a tost însoțit de Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Hoang Minh Giam, ministrul Culturii și Pham Ngoc 
Thach, locțiitorul ministrului Sănătății.

In timpul șederii in Rominia, președintele Ho Șl Min și tovarășii 
care-l însoțesc au vizitat orașele : București, Ploești, Orașul Stalin 
și alte localități, întreprinderi industriale, unități socialiste din a- 
gricultură, institute de invățămint superior și alte instituții cultu
rale, fiind intimpinați pretutindeni și salutați cu deosebită căldură 
și bucurie.

Președintele Ho Și Min și persoanele care-l însoțesc au tăcut vi
zite la Prezidiul Marii Adunări Naționale, Consiliul de Miniștri ai 
R.P.R. și Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Rotnin. Cu 
prilejul acestor întîlniri au avut Ioc schimburi de informații asupra 
problemelor ce interesează cele două părți, intre tovarășul Ho Și 
Min și tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Chivu Stoica 
și alți conducători de partid și de stat din R.P.R.

Convorbirile care au decurs intr-o atmosferă cordială și priete
nească au confirmat deplina identitate de vederi asupra proble
melor luptei pentru pace, întăririi unității lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică, ale unității mișcării muncitorești inter
naționale precum și asupra celorlalte probleme discutate. Ele au

relevat succesele obținute de popoarele celor două țări in dezvoltarea 
economiei și culturii pe drumul construirii socialismului.

In cursul discuțiilor, reprezentanții celor două țări au subli
niat necesitatea intensificării acțiunilor menite să contribuie la 
destinderea internațională și la dezvoltarea colaborării intre țările 
cu sisteme sociale diferite, necesitatea sporirii eforturilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor și pentru interzicerea necondiționată a 
armelor atomice și cu hidrogen.

S-a constatat cu satisfacție că relațiile politice, economice șl cul
turale dintre Republica Populară Romină și Republica Democrată 
Vietnam s-au dezvoltat și se dezvoltă corespunzător intereselor 
ambelor popoare și întăririi păcii in lume.

Reprezentanții Republicii Populare Romine au arătat că sprijină 
întruiotul poziția R. D. Vietnam expusă in nota din 8 iunie 1957 
adresată celor doi președinți ai Conferinței de la Geneva, prin care 
Guvernul R.D. Vietnam cere luarea unor măsuri eficace pentru 
ducerea la îndep inire a acordurilor de I* Geneva în vederea reu- 
nificării pașnice a Vietnamului.

Ambele părți s-au declarat de acord asupra necesității dezvoltării 
mai departe a legăturilor frățești intre Partidul Muncitoresc Ro- 
min și Partidul celor ce muncesc din Vietnam, asupra intensificării 
schimbului de experiență și informării reciproce intre cele două 
partide.

Vizita tovarășului Ho Și Min in Republica Populară Romînă are 
o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească intre cete două țări, in interesul socialismu
lui și al păcii.

Calitatea excelenta a mașinilor 
produse In Rominia

cantități masive în exporturile ro
mîne".

In continuare ziarul arată că 
paralel cu creșterea producției ra
murilor industriale existente, au 
fost create noi ramuri industriale 
destinate să producă utilaj petro
lifer. minier și energetic, tractoare, 
mașini agricole, camioane, rul
menți mașini-unelte și material 
rulant".

întîlniri în Romînia

Q scrisoare 
care demască 

complotul american 
în Siria

Lucrările Congresului F. M. T. D

Ziarul parizian „GENIE CI
VIL" publică un articol consacrat 
dezvoltării industriei metalurgice, 
constructoare de mașini și navale 
din țara noastră. In articol se 
arată că :

„In ultimii ani Romînia a acor
dat o atenție cu totul deosebită 
dezvoltării industriei metalurgice 
și constructoare de mașini care 
furnizează mijloacele de producție 
necesare, celorlalte ramuri indus
triale.

După ce prezintă cifre privind 
dezvoltarea producției de oțel în 
Romînia și numărul cuptoarelor 
înalte ziarul subliniază :

„Calitatea mașinilor și a utila
jului industrial fabricat în Romî
nia a adus acestora o excelentă 
reputație dincolo de frontierele 
țării. Aceste produse figurează în

Ce se adaugă 
mărfuri de export

elvețiană economică „V1RTHSCHAFTLICHE M1TTEI- 
se ocupă într-un număr recent de dezvoltarea comerțu- 
al Romîniei. După ce arată că volumul comerțului exte-

? PUBLICAM ALĂTURAT CT- ? 
’ TEVA MĂRTURII DESPRE j 
i REALIZĂRILE OBȚINUTE i 
• DE ȚARA NOASTRĂ IN ANII ț 
; REGIMULUI DE DEMOCRA-i 
i ȚIE POPULARA. i

tradiționalelor

î

Cu prilejul unei călătorii îa 
Romînia a unei delegații a Ti
neretului Popular din Iugoslovia 
ziarul „MLADOST" publică un 
articol consacrat activității tine
retului din țara noastră și Uniu
nii Tineretului Muncitor. Spicuim 
cîteva fragmente din acest arti
col.

„Uniunea Tineretului Munci
tor este încadrată direct în lupta 
de realizare a sarcinilor impor
tante ale construirii socialiste. 
Aceasta o mărturisesc în deosebi 
marea angajare a tineretului mun
citor în lupta pentru îndeplinirea 
planurilor de producție.

In lupta pentru productivita
tea mai mare a muncii și îndepli
nire a sarcinilor do producție. 
Uniunea Tineretului Muncitor se 
îngrijește direct de ridicarea ni
velului tehnic al tinerilor munci
tori. Prin diferite cursuri. Uniu
nea Tineretului Muncitor Înotă 
ca muncitorii să primească cali
ficări mai mari".

DAMASC 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a 
anunțat la 20 august postul de 
radio Damasc, guvernul sirian a 
însărcinat pe reprezentantul său 
permanent la Organizația Națiu
nilor Unite să difuzeze printre 
membrii O.N.U. ca document ofi
cial o scrisoare 
complotul 
americană 
actualului

care demască 
pregătit de ambasada 
din Damasc împotriva 
regim din Siria.

Conferință de presă 
a lui Eisenhower

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
TASS transmite: La 21 august 
a avut loc o conferință de presă 
a președintelui Eisenhower. Răs- 
punzînd la întrebările corespon
denților în legătură cu atitudinea 
sa față de evenimentele din Siria, 
Eisenhower și-a permis o serie de 
atacuri împotriva Uniunii Sovie
tice. Președintele a afirmat fără 
nici un fel de temei că Uniunea 
Sovietică dorește să „acapareze 
Siria".

Apoi însuși Eisenhower a fost

nevoit să recunoască în cursul 
conferinței de presă că toate „acu
zațiile" sale împotriva Uniunii 
Sovietice sînt cel puțin neînteme
iate, întrucît — după cum a spus 
el — pînă în prezent Statele U- 
nite nu posedă încă suficiente in
formații asupra stării de lucruri 
din Siria și abia „culeg“ aceste 
informații.

Comentînd plecarea studenților 
americani în Republica Populară 
Chineză Eisenhower a spus că 
aceasta dăunează intereselor Sta
telor Unite.

Forțele britanice continuă 
represiunea împotriva Omanului

LONDRA 21 (Agerpres). — For
țele britanice din Peninsula ara
bică continuă represiunea împo
triva Omanului. Agenția France 
Presse citează știri din Londra 
potrivit cărora trei fregate en
gleze au blocat coastele peninsu
lei arabice pentru a împiedica pe 
imamul Omanului și pe 
său de a se îmbarca 
punct din Golful Oman. De 
menea se anunță că patrule 
tare urmăresc îndeaproape 
cările imamului. Englezii, se 
ne în telegramă, au cu ei 
soane care „îl cunosc personal 
pa imam pentru a-1 putea iden
tifica" în eventualitatea că îl vor 
prinde.

Concomitent cu ridicarea pro
blemei agresiunii Angliei în Con
siliul de Securitate opinia publi-

fratele 
într-un 

ase- 
mili- 
miș- 
spu. 
per_

că ia atitudine în favoarea victi
mei atacului britanic. Astfel, 
France Presse relatează că Co
mitetul internațional 
Roșii de la Geneva 
pună la dispoziția 
luptelor din Oman" medicamente 
în valoare de 10.000 
vețieni. Medicamentele 
achiziționate la Cairo și trimise 
în Oman unde vor fi distribuite 
prin intermediul Semilunei Roșii 
egiptene. La Londra hotărîrea 
Crucii Roșii de a veni în ajuto
rul populației din Oman a fost 
primită cu o vădită neplăcere. 
Englezii susțin fără nici un te
mei că Comitetul internațional al 
Crucii Roșii ar fi trebuit să se 
consulte în prealabil cu guvernul 
britanic.

al Crucii 
a hotărît să 

„victimelor

de franci el- 
vor fj

KIEV (prin telefon de la trimi
sul nostru).

Lucrările colegiilor care s-au 
deschis ieri 21 august, au conti
nuat în cursul zilei de azi. Tot 
astăzi au inceput lucrările restului 
colegiilor avînd următoarele teme:

— Educarea copilului și munca 
organizațiilor de copii.

— Educația fizică ți sportul 
in favoarea tineretului de azi.

— Arta, cultura și educația ti
neretului în spiritul umanitaris
mului ți al respectului celorlalte 
popoare.

— Schimburile internaționale, 
călătoriile, activitățile în aer li
ber și turismul în rindul tinere
tului.

— Organizațiile tineretului ți 
O.N.U.

— Presa de tineret tn slujba in
tereselor . tineretului.

— Presa de tineret tn sprijinul 
tineretului, a cunoașterii și prie
teniei internaționale'.

— Interzicerea experiențelor cu 
arma termonucleară.

— Bilanțul Festivalului.
Tot astăzi și-a continuat lucră

rile comisia care fixează proble
mele celui de-al doilea punct de 
pe ordinea de zi (noul statut al 
F.M.T.D.).

Delegația R.P.R. a participat fn 
continuare activ la lucrările cole
giilor.

in cadrul colegiilor deschise ieri 
și ale căror lucrări au continuat as. 
tăzi a luat cuvintui tovarășa Cor
nelia Mateescu la tema privind : 
Studenții, legăturile lor cu tine
retul muncitor și participarea lor 
la soluționarea problemelor socie
tății.

După ce a prezentat un tablou 
al studențimii rominești, tovarășa 
Cornelia Mateescu s-a referit la 
uneie probleme privind colabora
rea studențească internațională, 
spunind : „Studenții din R.P.R. 
sînt pentru dezvoltarea colaboră
rii internaționale studențești, pen
tru a se pune capăt situației ac
tuale de diviziune din cadrul miș
cării studențești internaționale. 
Considerăm că există posibilități 
largi de colaborare pe baza unei 
platforme largi, comune, accesi
bile tuturor studenților respectînd 
deplina egalitate între organiza
țiile studențești care au puncte de 
vedere diferite. Pornind de la a- 
cest principiu U.A.S.R. desfășoară 
între 19—25 august un seminar

international pe tejna „Unele pro
bleme ale colaborării studențești*, 
la care au fost invitate toate or
ganizațiile naționale și interna
ționale studențești".

In încheiere tovarășa Cornelia 
Mateescu a arătat că _* * 
din R.P.R. sînt hotărîți să lupte 
și pe viitor pentru dezvoltarea 
tot mai mult a legăturilor priete
nești cu studenții din toate țările 
pentru o cunoaștere mai bună, 
pentru întărirea colaborării inter
naționale prietenești.

A mai luat cuvîntul la colegiul 
privind tineretul agricol și viața 
la sate care s-a deschis tot ieri, 
tovarășul Rehner Friedrich. La 
începutul expunerii sale el a pre
zentat viața tinerilor țărani din 
satele patriei noastre. In înche
iere, referindu-se la țiorința tine
retului sătesc din R.P.R. de a con
tribui la ’întăritea colaborării in
ternaționale cu prietenii lor din 
ațte țări a spus:

Vom susține toate formele de 
colaborare între tinerii de la sate, 
convinși că acestea duc la întă
rirea prieteniei tinerelului, consti
tuie un aport însemnat la cauza 
pă,cii.

La lucrările colegiului „Edu
cația copilului și munca organi
zațiilor de copii" a luat cuvîntul 
tovarășa Fetcu Alice. Ea a apre
ciat ca o realizare însemnată 
faptul că în preocupările 
F.M.T.D.-ului a intrat o atît de 
importantă problemă cum este 
educația copilului. După ce s-a 
referit pe larg la unele probleme 
privind situația copilului din țara 
nqastră, tovarășa Fetcu Alice a

studenții

făcut unele aprecieri în legătură 
cu munca federației în acest sec
tor de activitate.

La colegiul privind arta și cul
tura a luat cuvîntul tînărul scri
itor Hajdu Zoltan. El s-a referit 
la unele probleme privind dez
voltarea artei și culturii în rîn- 
dul tineretului nostru precum și 
la dezvoltarea contribuției 
F.M.T.D. la lărgirea contactelor 
culturale și artistice între orga
nizațiile de tineret din diferite 
țări.

La lucrările colegiului privind 
presa tineretului în serviciul in
tereselor tineretului, a cunoașterii 
și prieteniei internaționale care s-a 
deschis tot astăzi au luat parte 
32 de ziariști din 24 de țări ale 
lumii. Din partea delegației 
R.P.R. a participat la lucrări to
varășul Dumitru Mihail, redactor 
la „Scînteia tineretului". El s-a 
referit pe larg la activitatea ti
nerilor ziariști din R.P.R. făcînd 
apoi^ unele propuneri menite să 
ducă la întărirea legăturilor ti
nerilor lucrători din presa de ti
neret.

Mîine vor continua lucrările 
colegiilor care au început astăzi. 
In cursul după-amiezii vor avea 
loc întîlniri între delegați iar 
scara vor continua discuțiile la 
punctul unu și doi de pe ordinea 
de zi. Vineri vor avea loc discu
ții asupra rezoluțiilor la punctul 
1 și 2 al ordinei de zi precum 
și discuții pentru aprobarea pro
iectelor de rezoluții ale colegiilor.

După-amiază va avea loc ale
gerea organelor executive ale 
F.M.T.D.

Revista 
LUNGEN" 
lui exterior 
rior al Romîniei a crescut în 1955 cu 12,4 la sută față de 1954 și cu 
72,8 la sută față de 1950, iar în 1956 cu 74 la sută față de 1950, ar
ticolul evidențiază schimbarea mărfurilor exportabile. „Tradiționale
lor mărfuri de export ale Romîniei ca grîne, lemn, petrol, sare, vite, 
fructe li s-au adăugat din ce în ce mai multe produse industriale, mai 
ales produse ale industriei metalurgice și chimice cît și ale industriei 
materialelor de construcție. în listele de export ale Romîniei figu
rează astăzi utilaje pentru industria materialelor de construcție, insta
lații pentru industrii alimentare, pentru uzine energetice, utilaj pe
trolifer, vapoare pînă la 4.000 tone, mașini-unelte, tractoare și alte 
mașini agricole, vehicule, utilaje electro-tehnice, produse chimice, 
produse petrolifere, utilaj minier, mașini de construcție, mașini pen
tru construirea de șosele, macarale, motoare Diesel și motoare electrice, 
pompe, pompe pentru motoare, instalații de telecomunicație, medica
mente și altele. Chiar produsele de export tradiționale ale R&nîniei 
se exportă astăzi sub formă industrializată și semi-industrializată. în 
afară de sare, Romînia exportă astăzi produse de sodă. în loc de 
lemn brut se exportă lemn de construcție, un sortiment bogat de 
produse din lemn, cum ar fi mobilă, parchete, panel, furnire, pla
caje, rechizite de școală, obiecte din lemn pentru agricultură fl 
sport, obiecte de uz casnic, butoaie, lăzi, chibrituri, hîrtie, carton, 
produse finite din carton etc.

Concomitent cu dezvoltarea exportului s-a schimbat în mod 
considerabil și structura importului romînesc. în timp ce în 1938 
numai 20 la sută din importul romînesc cuprindea materii prime, în 
1949 importul Romîniei cuprindea 46,4 la sută materii prime. Romî
nia a devenit un consumator de materii prime pentru industria me
talurgică, industria de textile, industria de piele și pentru alte ra
muri industriale. întreprinderile de comerț exterior din Romînia au 
încheiat în 1956 acorduri comerciale cu 68 țări. Firmele de comerț 
exterior rominești numără printre partenerii lor firme din toate țările 
Europei cît și firme din Argentina, Australia, Africa de Sud, Bir- 
mania, Canada, Ceylon, China, Egipt, Ecuador, Haity, India, Iorda
nia, Indonezia, Japonia, Kenia, Nigeria, S.U.A., Siria, Trinidad, Viet" 
nam și altele. Astăzi Romînia are 32 acorduri comerciale cu diferite 
țări",

„Un cinematograf plutitor 
în Delta Dunării*1

Oaspeți de peste hotare 
la sărbătorirea zilei de 23 August

Reprezentanții puterilor coloniale au împiedicat 
discutarea în Consiliul de Securitate 
a agresiunii împotriva Omanului

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
In ședința din după-amiaza zi
lei de 20 august a Consiliului de 
Securitate au continuat discuțiile 
în legătură cu includerea proble
mei acțiunilor agresive ale An
gliei împotriva Omanului. Re
prezentantul S.U.A., Lodge, es- 
chivîndu se de a da un răspuns 
la întrebarea reprezentantului 
sovietic, A. A. Sobolev, referitor 
la poziția S.U.A. în chestiunea 
agresiunii împotriva Omanului, 
și-a permis însă să se dedea la 
atacuri grosolane împotriva U- 
niunii Sovietice.

Discursul lui Lodge a confir
mat că S.U.A. adoptă în conflic
tul din Oman o poziție nedemnă. 
El a pretins că faptele nu ar fi 
destul de clare pentru ca S.U.A. să 
se poată pronunța în mod pozitiv 
pentru sau contra includerii aces
tei probleme pe ordinea de zi a 
Consiliului de Securitate. Refe
rirea la „neclaritatea" faptelor 
nu a împiedicat însă pe Lodge 
să declare să S.U.A. nu sînt de 
acord cu expunerea faptelor cu
prinse în scrisoarea celor 11 state 
arabe.

Ciankaișistul, repetînd afirma
țiile delegatului american despre 
„neclaritatea" faptelor, a declarat 
că el nu va participa la vot.

Reprezentantul Suediei,

ring, a sprijinit cererea statelor 
arabe ca problema Omanului să 
lie inclusă pe ordinea de zi a 
Consiliului.

Reprezentanții Franței și Aus
traliei, care sprijină întotdeauna 
poziția puterilor coloniale, j-au 
pronunțat împotriva discutării 
chestiunii Omanului în Consiliul 
de Securitate.

Reprezentantul Irakului, Dja- 
vad, care a luat cuvîntul pentru 
a doua oară, a demascat încercă
rile delegaților Angliei și Fran
ței de a încîlci problema situației 
din Oman.

La sfîrșitul ședinței A. A. So
bolev a făcut o scurtă remarcă 
în legătură cu discursul repre
zentantului american.

D-l Lodge, a spus el, a încer
cat să prezinte ca un atac împo
triva lui Dulles cererea de a se 
explica ce înseamnă declarația 
secretarului de stat al S.U.A. re
feritoare la comunitatea interese
lor S.U.A. și Angliei în Orientul 
Apropiat și Mijlociu în condițiile 
cînd Anglia a dezlănțuit agre
siunea împotriva Omanului. In 
loc de a da un răspuns, Lodge a 
preferat să se limiteze în a face 
o incursiune calomnioasă în is
torie.

Răspunzînd la declarația im
pertinentă a lui Lodge, că re-

prezentantul sovietic „nu ar tre
bui" să ia cuvîntul în ședința 
Consiliului, A. A. Sobolev a a- 
miutit lui Lodge că el se află la 
o ședință a Consiliului de Secu
ritate și nu în Comisia senatului 
S.U.A. pentru cercetarea activită
ții antiamericane.

Delegația sovietică, a spus în 
încheiere A. A. Sobolev, și-a spus 
și va continua să-și spună părerea 
în organele O.N.U. în problemele 
importante legate de pace și se
curitate, indiferent de faptul dacă 
acest lucru este sau nu pe placul 
reprezentantului american.

Chestiunea aprobării ordinei 
de zi a fost pusă ia vot. Pentru 
examinarea de către Consiliul de 
Securitate a chestiunii agresiunii 
armate a Angliei împotriva inde
pendenței, suveranității și integri
tății teritoriale a Omanului au 
votat U.R.S.S.. Irak, Suedia și 
Fiiipinele. Contra — Anglia, 
Franța, Australia, Cuba și Colum
bia. S.U.A. s-au abținut, iar cian- 
kaișistul nu a participat la vot.

Așadar, reprezentanții puteri
lor coloniale sprijinite de S.U.A. 
și de reprezentanții unor alte 
țări care merg la remorca lor au 
împiedicat discutarea de către 
Consiliul de Securitate a chestiu
nii agresiunii împotriva Omann-

In Capitală au sosit numeroși 
oaspeți de peste hotare care vor 
participa la manifestările prile
juite de sărbătorirea celei de-a 
13-a aniversari a eliberării pa
triei.

La invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Romină a sosit în țară Moha
med Amin Karmuti, președintele 
Federației muncitorilor agricoli 
din Egipt. De asemenea se mai 
află în țară, tot la invitația 
C.C.S., și o delegație de acti
viști ai sindicatelor din Grecia.

RSspunzînd invitației Comite
tului Central al Sindicatului 
muncitorilor din agricultură și 
silvicultură, u sosit o delegație 
a Federației sindicatelor agricole 
din Argentina, o delegație de 
muncitori forestieri din Finlanda, 
condusă de Vanska Eerg Ed
vard, președintele Sindicatului 
muncitorilor forestieri din Fin
landa, Travore Birama, secretar 
general al Federației Sindicate
lor muncitorilor agricoli și ță
ranilor din Sudanul francez, pre
cum și o delegație din U.R.S.S. 
a Sindicatului muncitorilor din 
ramura forestieră, celuloză și 
prelucrarea lemnului, în frunte 
cu V. S. Bondarenko, membru în 
prezidiul C.C. al Sindicatului.

Din Scoția a sosit la invitația 
C. C. al Sindicatului muncitori
lor din industria minieră o dele
gație a Uniunii Naționale a Sin
dicatului minier 
Alex Moffat, 
Uniunii.

Din R.P-.F. 
sit, la invitația C.C, al Sindica
tului muncitorilor din transpor
turi și telecomunicații o delega
ție a Sindicatului muncitorilor și 
funcționarilor din transporturi și 
comunicații condusă de Vladimir 
Tratnik, secretar al C. C. al 
sindicatului.

La invitația C.C. al Sindicatu
lui din industria 
consum au

condusă de 
vicepreședinte al

Iugoslavia a so-

bunurilor de 
sosit: din R.D. Ger-

mană ; Anna Passelt, președinta 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din industria textilă, îmbrăcă
minte și pielărie ; din Uruguai — 
Iulio Cesar Martinez Paz, mem
bru al Uniunii muncitorilor din 
industria textilă, iar din Bom
bay — Vishnu Upadiaia Panam- 
bor, secretar general ai Sindi
catului salariaților din hoteluri.

De asemenea au sosit în Ca
pitală pentru a asista la mani
festările organizate cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporu
lui nostru, numeroase delegații 
de femei invitate de Comitetul 
Femeilor Democrate din R. P. 
Romină. Astfel din R.F. Germa
nă au sosit Marie Eichwald. 
membră în prezidiul național al 
Uniunii Democrate a Femeilor 
din Germania, Linni Kanngies- 
ser, membră în prezidiul Consi
liului Femeilor Germane și Vic
toria Kruetzner din partea Aso
ciației Centrate „Frohe Ferien 
fuhr alie Kinder", iar din R. D. 
Germană o delegație de femei 
condusă de Else Petruschka, se
cretară a Comisiei de femei din 
regiunea Halle. Delegația femei
lor din R. P. Ungară este for
mată din scriitoarea Virag Mo
ritz, membră a Consiliului Na
țional al Femeilor Ungare, Pan- 
kovics Ilona, secretara Comi
tetului Național al Femeilor Un
gare din județul Bacs și Rajnai 
Ecaterina, responsabila secției 
ocrotirea mamei și a copilului 
din Budapesta a Consiliului Na
țional al Femeilor Ungare.

Delegația femeilor din Uniu
nea Sovietică care va participa 
la sărbătorirea zilei de 23 Au
gust este formată din Maria 
Țvetova, locțiitor al ministrului 
Prevederilor Sociale din U.R.S.S. 
Tamara Skirda, prim secretar al 
Comitetului raional 
P.C.U.S. și Eva 
ședința colhozului 
ciov“ din raionul

Ziarul „BERNER TAGBLATT" 
publică în numărul său din 4 au
gust un articol despre viața din 
Delta Dunării. După ce vorbește 
în linii mari despre poziția geo
grafică a Deltei Dunării și des
pre schimbările în viața Deltei 
aduse de regimul de democrație 
populară, autorul articolului 
scrie :

„Delta Dunării ne oferă ima
gini grandioase, ea se extinde pe 
o suprafață de 150 mii de hec
tare. Intre portul Țulcea și Ma
rea Neagră sînt situate cîteva 
orășele mici înconjurate de pă
duri, stuf și mlaștini. In aceste 
regiuni trăiesc multe animale și 
păsări rare... Bogăția sa de pește 
este legendară. De aceea coope
rativele de pescari au aici frigi
derele lor și tot aici ambalează 
și expediază peștele pescuit... 
Pretutindeni se construiesc case 
noi; pescarii nu mai locuiesc în 
bărci... In Delta Dunării există 
un vapor special de propagandă 
culturală. El cuprinde o sală de 
cinematograf cu 125 de locuri, 
o blibliotecă și o sală de lectură. 
Această casă de cultură poartă 
numele compozitorului romîn 
„Ciprian Porumbescu". Pe acest 
vapor mai există două băi, un 
solar drăguț pentru copii și 
două birouri de administrație. 
De patru ani de zile acest vapor 
circulă în Deltă, dă reprezen
tații de cinematograf, serate cul
turale. invitînd uneori tineretul 
școlar să participe la ele. Echi
pajul are cîțiva cîntăreți, muzi
cieni și actori".

Piese și actori 
în Rominia de azi

Un corespondent al cunos
cutului ziar londonez „Ti
mes" a publicat în ziar două 
corespondențe despre viața 
teatrală din Romînia. In pri
mul din aceste articole, autorul, 
după ce face un scurt istoric 
al mișcării teatrale rominești, 
expune cîteva aprecieri asupra 
unor actori romîni. „...Actorii 
romîni, în deosebi cei specia
lizați în comedie, ca Finteș- 
teanu sau Marcel Anghelescu 
sînt tot atît de buni ca și ac
torii noștri. Romînia se poate 
lăuda cu o actriță extraordi
nară, Lucia Sturza Bulandra, 
care nu numai că poate inter
preta două roluri grele într-o 
zi, ca de pildă rolul principal 
din „Nebuna din Chaillot" și 
„Profesiunea doamnei Warren"

Fotografia de mai sus a apărut 
în ziarul „Times', cu următoarea 
explicație: Ion Finteșteanu în ro
lul lui Dragomfrescu, avccatul din 
„Citadela sfărimată“ de Horia Lo- 
vinescu, o dramă care descrie că
derea burgheziei romîne, jucată la 
Teatrul National din București.

dar mai are timpul și energia 
să fie și director de teatru : Ea 
conduce Teatrul „Municipal" 
din București. Performanța rea
lizată în satira lui Giraudoux 
a amintit dc succesele lui Sy
bil Thorndike la apogeul ca
rierei sale. Decorurile poetice 
și pline de imaginație ale aces
tei piese ca și regia au fost 
realizate de Siegfried.
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Ospitalitate proverbială
NOVINE" 

Belgrad vor- 
viața capitalei

„TUR1STICKE 
care apare la 
bește despre 
noastre.

„Cînd ajungi 
îți stă imediat _ . . 
serie întreagă de posibilități 
să cunoști orașul, viața lui 
culturală și distractivă. Vehi- 
colele de transport ale orașu
lui, tramvaiele, autobusele și 
troleibuscle fac legături bune 
între toate părțile orașului și, 
ceea ce este evident încă de la

în București 
la dispoziție o

Kiev al 
Stețkaia, pre- 
„N. S. Hruș- 

Ungheni.

început, poți călători prin ca
pitală cu orice mijloc de lo
comoție, foarte plăcut și co
mod... Muzeele, galeriile de 
tablouri, vestita Casă a Sein- 
teii, teatrele, cinematografele, 
restaurantele, circul Varieteu, 
barul, toate acestea merită să- 
fie văzute. Viața teatrală este 
deosebit de intensă ceea ce se 
poate spune și despre viața 
muzicală. Reprezentațiile cpc. 
rei și concertele provoacă un 
interes atît de mare îneît ce
rințele publicului se pot cu 

greu uneori satisface.
Ospitalitatea romînă este 

proverbială și romînii nu vor 
scăpa prilejul să vă înlesneas
că, dacă vă găsiți în mijlocul 
lor, să cunoașteți cit mai bine 
și să vedeți tot ce ei consideră 
că este interesat, folositor și 
instructiv".
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Cunoscutul ziar „Tribune de 
Geneve" a publicat numeroase 
informații și relatări despre 
evoluția Ansamblului Sfatului 
Popular al Capitalei la Gene
va. Din aceste elogioase rela
tări spicuim cîteva citate și 
reproducem fotografia din stin
gă, care are următoarea ex
plicație: „Frumoasele romînce‘.

O ziarista franceza își împărtășește impresiile

VAiNFORMIAM
PARIS. Ziarul „Le Monde“ și 

alte ziare franceze au publicat 
recent interviul acordat de tova
rășul Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P.R., co
respondentului agenției France 
Presse, Pierre Chauvet.

IZMIR. La 21 august s-a des
chis la Izmir cel de-al 26-lea Tîrg 
internațional la care participă 14

state, printre care și Republica 
Populară Romînă. Exponatele in
dustriale, chimice, de artizanat și 
confecții ale R.P.R. s-au bucurat 
de aprecieri favorabile.

ODESA. La 21 august a sosit 
la Odesa, venind din București, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min, și persoanele 
care-1 însoțesc.

CAIRO. Cu prilejul celei de-a 
13-a aniversări a eliberării Ro- 
mîniei, radiodifuziunea egipteană 
a transmis o serie de emisiuni de 
muzică romînească.

MOSCOVA. — Printr-un 
creț al Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S. 
din U.R.S.S. au fost decorate cu 
ordinul Lenin, cea mai. înaltă 
distincție a Țării Sovietice.

De- 
Sovietului 
sindicatele

INFRAȚIREA INTRE 
Două victorii ; RE-

PATRIA, 
POPOARE: 
PUBLICA, BUCUREȘTI, GRADI
NA PROGRESUL : Vultur 101 ; 
MAGHERU, I. C. FRIMU (sală 
și grădină) : O vară neobișnuită; 
GH. DOJA (sală și grădină) 
MAI (sală și grădină) Fedra : 
V. ALECSANDRI, ELENA PA
VEL (sală și grădină) înșelat 
pînă la moarte: LUMINA: Fru
moasele nopții : (de la 23 Au
gust, Fiica Tibetului ; CENTRAL: 
Rio Escondido; (de la 
gust, Ei iubeau viața) ; 
Un pichet în munți ; 
GORKI : Dcsfășuratea, Șl 
sport; (23 August, Citadela sfă-
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23 Au- 
DOINA :
MAXIM
I lie face

rimată; 24 august C.n ; HA
PURI NOI: Hoțul cenușiu; TINE
RETULUI : O carieră ratată ; AL. 
POPOV : Trandafirii lui Alah (co
lorat) ; GRIVIȚA : Africa (seria 
I-a) ; VASILE ROAITA (sală și 
grădină) ; MIORIȚA, 23 AUGUST 
(sală și grădină): Intr-un ceas bun; 
CULTURAL. ARTA (sală și grădi
nă) : Till Buhoglindă ; UNIREA 
(sală și grădină) : Drum pericu
los ; C. DAVID : Prea tîrziu ; AL. 
SAU IA (sală și grădină) : Poves
tea unui om adevărat ; FLACARA, 
AUREL VLAICU : Căpitanul din 
Koln ; T. .VLADIMIRESCU (gră
dină) : Romeo și Julleta : MUN
CA : înălțimi ; MOȘILOR (sală și 
grădină) : Jocul cu viata |

Ora H) ; TIM-
în ziarul „Combat" a apărut 

recent un ciclu de reportaje inti
tulat : „ROMINIA ÎN AL 10-LEA 
AN AL REPUBLICII POPU
LARE", în care ziarista franceză 
Fran^oise Reiss, care a vizitat re
cent Republica Populară Romînă, 
își împărtășește impresiile asupra 
celor văzute și constatate în 
cursul vizitei sale.

Ziarista franceză începe prin a 
arăta că a petrecut in Romînia 
cîteva zile „într-o atmosferă de 
desăvîrșită ospitalitate" și „bucu- 
rîndu-se de maximum de posibili
tăți" de a vedea și vizita tot ce 
a socotit nimerit.

Ziarista franceză se declară im
presionată de realizările pe tărîm

social și cultural ale regimului de 
democrație populară. „Protejarea 
sănătății mamei și copilului — se 
arată în articolele semnate de F- 
Reiss — face obiectul unor mă
suri complecte de asistență medica
lă.^ Bătrînii nu sînt nici ei ui
tați. Ei se bucură de o asistență 
medicală specială dirijată de Ins
titutul Romîn de Endocrinolo
gie".

Unul din articole este consa
crat vieții artistice și culturale în 
Romînia. Ziarista Franțoise Reiss 
apreciază în mod foarte pozitiv 
grija deosebită a autorităților față 
de apărarea comorilor artistice ale 
poporului romîn. Ziarista france
ză își împărtășește impresiile de 
la vizitarea Galeriei Naționale de

Artă și a altor muzee de artă din 
București și Iași.

„Țară de veche tradiție — se 
scrie mai departe în reportajele 
ziaristei franceze — cu multe mi
norități naționale, Romînia are 
un bogat folclor care constituie 
una din sursele importante de 
inspirație ale artei sale. Arta ro- 
minească s-a bucurat de un ma e 
succes în cursul turneelor ansam
blurilor de dansuri populare, căl
duros aplaudate și la Paris, unde 
hora tradițională și dansurile 
transilvănene au obținut adevărate 
triumfuri".

Un loc important în reportajele 
ziaristei franceze îl ocupă impre
siile asupra frumuseții orașului 
București.
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