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Cătunul Negraia se învăluie în 
noapte. întunericul cuprinde to
tul și învăluie în mantia sa moa
le casa slugerului Tudor Vladi- 
mirescu. Șindrila acoperișului bă
tută în cuie de lemn, pridvorul 
sprijinit în stîlpi masivi de 
jar sculptat, porțile grele cu 
șinile învechite de vreme, 
casei o înfățișare bătrînească,

ste- 
stra- 
dau 
care

Inifiativa tinerilor din satul 
lui 7 udor Vladimirescu

Cinstirea Adunarea festivă
lui Traian Vuia

în cinstea
Zilei Forțelor Armate ale R.P.R.

Un aspect de la deschiderea expoziției ,,Traian Vuia-. (Citiți darea de seamă în pag. 3-a).

Miercuri după-amlază a avut 
loc în sala Teatrului GC.S. din 
Capitală adunarea festivă orga
nizată de Comitetul orășenesc 
București al PIM.R. și Comitetul 
executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei in cinstea zilei Forțe
lor Armate ale Republicii Popu
lare Romine.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Petre Borilă. Ni- 
colie Ceaușescu. general-colonel 
Alexandru Drăghici. Dumitru ~ 
liu. general-colonel Leontin 
lăjan. generalii locotenenti 
hip Floca și I. Tutoveanu. 
juneți ai ministrului Forțelor

Co- 
Să- 
Ar- 
ad- 

*__ 9___.______ ______ _  Ar
mate ale R.P. Romîne. Florian 
Dănâlache, general-colonel Iacob 
Teclu, șeful Academiei militare 
generale, generali activi și în re
zervă, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești, oameni de știință, 
fruntași în producție.

Cuvîntarea tov.
Leontin

La adunare au luat parte mi
niștri, membri ai C.C. al P.M.R., 
generali activi și de rezervă ai 
Forțelor noastre Armate, nume
roși ofițeri superiori, ostași evi- 
dențiați in pregătirea de luptă și 
politică, conducători ai organiza
țiilor obștești, fruntași în muncă 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Au participat de asemenea ata- 
șații militari ai unor misiuni di
plomatice la București.

A fost intonat Imnul de 
al R.P. Romîne.

Adunarea festivă a fost
chisă de tov. general-colonel Le
ontin Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne, care a 
vorbit despre ziua Forțelor 
mate ale Republicii Populare 
mine

stat

des*

Ar- 
Ro-

Romîne
Miercuri dimineață Academia 

R.P. Romîne a ținut o ședință 
festivă consacrată vieții și crea
ției lui Traian Vuia. Ședința a 
fost organizată cu prilejul des
chiderii în Capitală a expoziției 
„Traian Vuia“.

Au fost de față tovarășii: Gh. 
Gheorgliiu-Dej, dr. Petru Groza, 
Chivu Stoica, Petre Borilă, Leonte 
Răutu, acad. Atanase Joja, minis
trul învățămîntului și Culturii, 
cercetători din instituțiile științi
fice, ale Academiei R. P. Ro
mîne. generali și ofițeri superiori 
ai Forțelor Armate ale R. P. Ro
mine. reprezentanți ai aviației ci
vile, precum și prieteni și co
laboratori apropiați ai lui Traian 
Vuia.

IA Au luat parte oaspeții sosiți 
^^din Franța cu prilejul deschide

rii expoziției „Traian Vuia": 
Charles Dollfus, Marcel Yvon-

neau. Ray Picart, Petre Ciolan 
și Gabriel Brola.

Au fost de 
însărcinat cu 
al Franței la 
tenent -colonel 
atașat militar al Franței.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rosttit de acad. I. S. Gheorghiu, 
membru al Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne, președintele sec
ției de științe tehnice. Vorbitorul 
a subliniat însemnătatea organi
zării în țara noastră a expozi
ției „Traian Vuia-. în care sînt 
prezentate documente despre via
ța lui Traian Vuia, precum și 
documente care scot în evidentă 
munca sa creatoare în domeniul 
științelor tehnice, ilustrare a con
tribuției sa'.e deosebite la promo
varea tehnicii moderne. Aooi a 
mulțumit călduros poporului fran
cez. reprezentanților săi. care su 
ajutat la timpul respectiv 
Traian Vuia

iată Jean Deciry. 
afaceri ad-interim 
București, și loco- 

L. L’Helgouach,

pe
și ulterior au spriji-

„Traian Vuia-omulu
tovarășului dr.

Soarele ce răsărea deasupra 
Banatului intr-o zi de august a a- 
nului 1872, scălda in razele dătă
toare de viață casa unei țărănci 
din cătunul Snrducul Mic, satul 
Bujor, de lingă Făget.

Părea să salute un nou sosit, 
căruia țăranca i-a dat viată in 
acea dimineață.

Lumina pătrundea prin ochii 
pruncului, in sufletul Iui. Această 
lumină l-a insoțit întreaga lui via- 

^Btă, pentru a deveni ceea ce a fost 
wlhcest fiu de țăran — Traian Vuia.

Destoinic, deștept, s-a afirmat 
in școala primară confesională 
din sătulețul lui (pe vremea aceea 
statul ungar nu înființa școli in 
astfel de sate rominești) și a pă
truns apoi pe băncile liceului din 
Lugoj,

Cu peste un deceniu după el. 
m-am așezat și eu pe băncile unei 
școli primare din același oraș, 
unde am auzit de la cei mari, 
pentru prima oară, numele lui 
Vuia, legat de unele indeletniciri 
tehnice, care l-au ridicat deasupra 
celorlalți elevi.

Abia a părăsit liceul din Lugoj 
cind a atras asupra sa atenția 
unor fruntași bănățeni, intre care 
luptătorul bănățean de odinioară 
Coriolan Brediceanu și alții. Aceș
tia au îmbrățișat pornirile tinăru- 
lui Traian Vuia, spre domeniul 
problemelor de ordin tehnic, unde 
zborul mecanic era pe primul 
plan.

Din lipsă de mijloace tinărul 
Vuia n-a putut pătrunde la Poli
tehnica din București, unde frec
vența era obligatorie.

Nevoit să-și ciștigc existența 
înscris la Facultatea de Drept 
capitala Ungariei, unde putea 
aibă prezență sporadică, res- 
timpului intrebuințindn-l pen- 
munca in biroul avocațial al

Comunicarea
Petru Groza

nit cunoașterea și punerea în 
valoare a realizărilor sale. Acea
sta demonstrează o dată in plus 
— a spus acad. I. S. Gheorghiu— 
legăturile de prietenie și colabo
rare cultural-științifice dintre po
porul nostru și poporul francez.

A luat apoi cuvîntul dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, care a 
prezentat comunicarea „Traian 
Vuia-omul".

Acad. prof. E. Carafoli. direc
torul Institutului de mecanică 
aplicată „Traian Vuia- al Acade
miei R.P. Romîne. a prezentat 
apoi comunicarea științifică „Tra
ian Vuia — un mare precursor în 
dezvoltarea aviației".

Au rostit apoi cuvîntări oma
giale oaspeții veniți din Franța.

DL Charles Dollfus, directorul 
Muzeului aerului din Paris, cu
noscut istoric al aviației, care a 
sprijinit încă de la început efor
turile făcute’ de precursorul ro
mîn al aviației pentru realizarea 
aparatului său. a vorbit despre 
munca neobosită, perseverența, 
entuziasmul și totodată spiri
tul practic, realist, care călăuzeau 
pe Traian Vuia în munca sa. D. 
Charles Dollfus și-a exprimat 
bucuria de a fi contribuit la păs-

In fiecare an. la 2 octombrie, 
poporul romîn și militarii arma
tei populare sărbătoresc Ziua 
Forțelor Armate ale R.P. Ro
mîne.

Simbol al legăturii de nezdrun
cinat dintre armată și popor, a- 
ceastă tradițională sărbătoare 
militară și populară prilejuiește 
trecerea în revistă a succeselor 
obținute de poporul romîn în în
tărirea continuă a capacității de 
apărare a statului nostru demo
crat-popular. In această zi gîn- 
durile oamenilor muncii se în
dreaptă cu dragoste și recunoș
tință către Partidul Muncitoresc 
Romîn, făuritorul și conducăto
rul armatei noastre populare, in
spiratorul și organizatorul vic
toriilor noastre.

După ce a evocat glorioasele 
tradiții ale poporului romîn în 
lupta pentru apărarea independen- 
denței sale naționale, vorbitorul 
a subliniat contribuția pe care a 
adus-o armata romînă alături de 
armatele sovietice, la înfrîngerea 
Germaniei hitleriste și a arătat 
că ostașii romîni au săvîrșit în 
războiul antihitlerist fapte de e- 
roism care vor rămîne înscrise la 
loc de cinste în istoria 
stre.

Tov. 
Sălăjan 
marea 
armată
este un merit al partidului nostru, 
parte integrantă a acțiunii de 
construire a unui nou aparat de 
stat și pentru înfăptuirea și con-

țării noa-

Leontin 
transfor- 

într-o

general-colonel
a subliniat că 
armatei romîne
de tip nou. populară,

general-colonel 
Sălăjan
solidarea statului dictaturii pro
letariatului.

Armata noastră, plămădită în 
focul luptei antifasciste, al luptei 
împotriva claselor exploatatoare, 
pentru construirea socialismului, 
este o armată de tip nou, pro
fund devotată poporului munci
tor și regimului democrat-popu
lar. In armata noastră popu
lară se reflectă puternic trăsătu
rile caracteristice ale orînduirii 
democrat-populare: alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare, frăția dintre poporul ro
mîn și minoritățile naționale, 
unitatea moral politică a oameni
lor muncii din R.P. Romînă.
. .Forța armatei noastre popu
lare își’are izvorul în Tăria re
gimului democrat-popular, în 
conducerea ei de către Partidul 
Muncitoresc Romîn, în legătura 
sa indisolubilă cu masele de oa
meni ai muncii, în faptul că ea, 
alături de armatele celorlalte 
state socialiste apără măreața 
cauză a păcii și socialismului.

Militarii armatei noastre sînt 
educați de comandanți și orga
nele politice, de organizațiile de 
partid și organizațiile utemiste 
în spiritul dragostei nemărginite 
și devotamentului față de Par
tidul Muncitoresc Romîn, față de 
guvernul Republicii Populare 
Romîne și față de poporul mun
citor. Ei sînt educați în spiritul 
glorioaselor tradiții de luptă ale 
poporului romîn și ale eroicei 
noastre clase muncitoare.

Militarii armatei noastre sînt 
(Continuare în pag. 3-a)

îți impune respect. Un respect a- 
dînc pînă la evlavie. Timp de 
aproape un secol și jumătate, 
noaptea ferestrele au rămas întu
necate. în casa aceasta, însă, astă- 
seară s-a aprins o lampă. Curtea și 
pridvorul s-au umplut de tineri.

La lumina lămpii cu petrol, 
interiorul casei se conturează sim
plu. Tavanul celor două camere cu 
pereții construiți din bîrne încru
cișate, o vatră de cărămidă cu țest 
de copt pîine, deasupra căreia se 
înalță un horn 
cu corlată cît 
vatra. în afara 
tablourilor, por
tretelor de 
pereți, 
mentelor, 
se află și 
bilierul folosit 
de pandur: un 
pat din sein- 
duri de brad nc- 
acoperit, o masă 
sculptată, ciopli
tă dintr-un trun
chi de stejar, 
un dulap în 
care se păstrau 
actele și planu
rile de luptă, 
patru scaune pi
tice cu cîte trei 
picioare și spă
tar, și o bancă 
po care se așe
zau la sfat căpi
tanii.

— Priviți aceste lucruri — 
își începu povestirea bătrînul Tu
dor Vladimirescu, strănepotul pan
durului din 1821. Voi le-ați vă
zut de zeci de ori. Poate de zeci 
de ori v-ați înfiorat de respect, 

și trebuie să fie.
Acest lăcaș dăinuie de 

timp, ca pentru a ne aduce me
reu aminte de faptele pline de 
bărbăție și curaj ale Domnului Tu* 
dor și pandurilor săi sculați îm
potriva nedreptății și asupririi 
poporului nostru de către turci și 
boieri.

Bătrînul vorbea. Și obiectele 
aflate în casa-muzcu nu mai pă
reau lucruri obișnuite. Ele prin
seseră grai și semnificații necunos
cute încă de tineri pînă azi. Ve
deau stînd de vorbă cu Tudor pe 
aceste scaune mici, în această că-

suță pitulată sub dealuri, vestiții 
căpitani de oști, Macedonschi, Cio- 
ranu, Hagi Prodan. Vedeau prin 
împrejurimi primii țărani care 
se ridicau cu coase, furci și to
poare sub stindardul lui Tudor 
Vladimirescu pentru a-și cuceri li
bertatea, dreptul la viață, în ta
blourile. reprezentînd trecerea Ol
tului și lupta de la Drăgășani, 
mai vedeau aevea și ceea ce încă 
nu fusese poate pictat î proprii 
lor străbuni, cot la cot cu Tudor, 
încleștați în luptă. Curgeau va-

păunau mincinos cu idealurile 
sale, atunci cînd voiau să înșele 
poporul. De regulă în fiecare ajun 
de alegeri se fluturau ideile pen
tru care au luptat pandurii, sub 
lozinca : „cu siguranță că ele se 
vor înfăptui". După alegeri însă 
nu se mai gîndeau să trimită nici 
măcar un cui pentru întreținerea 
casei. Ba au mai și jefuit această 
casă pe care poporul o păstrează 
cu venerație.

Eu unul mă bucur că voi, tine
rii de azi, hotărîți să luați monu
mentul sub patronajul vostru. Vă 
predau totul cu cea mai deplină 
încredere. Sînteți tineri cinstiți, 
educați de partid și de U.T.M. 
Aveți nevoie de aceste lucruri cu 
care vă puteți mîndri și pe care 
le veți trece cu adînc respect și

Casa lui Tudor Vladimirescu din comuna Vladimiri

atîta

Iuri de sînge. Mulțimea otomană 
arunca în luptă noi regimente de 
ieniceri și spahii. Pandurii, însă, 
luptau pe viață și pe moarte. Lup
ta lor era o luptă sfîntă. Iși apă
rau pămîntul patriei pe care-1 do
reau liber, scuturat de jugul străin 
și de jugul boieresc, a.șa cum „Di
vizia de panduri Tudor Vladimi
rescu" avea să-l vadă, după mai 
bine de un secol, vărsîndu-și sin- 
gele alături de Armata Sovietică.

Revoluția din 1821 a fost însă 
înfrîntă. După revoluție a urmat 
o cumplită și sîngeroasă vînătoare 
împotriva neamului vladimireștilor 
pe care ciocoii și turcii îl voiau 
cu totul pierit. „Mai tîrziu — con
tinuă vorbitorul — memoria lui 
Tudor a început să fie profanată 
de partidele burgheze, care se îm-

îngrijire din generație în genera
ție. Ele vă vor aduce aminte con
tinuu de faptele de eroism ale 
pandurilor care s-au jertfit pen
tru libertatea țării noastre.

Cultivați cu grijă tradițiile lor 
de luptă și fiți demni de această 
cinste, păstrînd casa, obiectele și 
documentele ce se găsesc aici, do
vedind oricînd patria va cere, a- 
celași devotament și spirit de sa
crificiu care au făcut nemuritoare 
mărețele fapte ale pandurilor".

Chiar în seara aceea tinerii au 
ținut o adunare U.T.M. deschisă

I. TEOHARIDE

N. R — La dorința tinerilor din Vladimiri, publicăm chemarea adresată de orga- 
Tvzatia de bază U.T.M. din comună către toate organizațiile U.T.M. de pe cuprinsul

5-a 
din 
să 
tul 
tru______
aceluiași Coriolan Brediceanu.

Dar iumina lăuntrică îl împin
gea înainte pe drumul destinului 
său, care ii rezerva un loc de 
glorie în progresul tehnic al ome
nirii.

Oamenii de știință și specialiștii 
erudiți, printre care salutăm as
tăzi în această sală pe solii ge-

astăzi mi 
a evoca, 
memoria 
Sarcina

nerosului popor francez, vor ilus
tra cu competență științifică apor
tul hoUritor il lui Traian Vuia 
la acest progres, rezolvind el cel 
dinții problema milenară a zbo
rului mecanic — cu mijloace pro- 
prii de bord.

Căci Vuia, ca inițiator și reali
zator, a aplicat principii și teo
rii proprii in zborul mecanic, in 
generatorul său de aburi, în pro
blema helicopterului și altele și a 
adus omenirii contribuția lui, des
chizătoare de mari perspective, 
cu realizări verificate in termo
dinamică.

In programul zilei de 
s-a rezervat cinstea de 
de la această tribună, 
lui Traian Vuia-omul.
care mi s-a pus depășește puterea 
mea.de a-1 evoca la nivelul va
lorii lui. Căei nu este ușor de a 
cuprinde intr-o scurtă prezentare 
năvalnica dorință de progres a 
unui geniu creator, eminent gîndi- 
tor științific și minunat realiza
tor tehnic, atitudinile sale recep
tive și stăruitoare in urmărirea 
unor idealuri luminoase, perseve
rența sa statornică, neostenită, 
pe drumul marilor sale creații, 
fiindcă acestea au fost calitățile 
de bază, care s-au îmbinat atit 
de strălucit cu însușirile de con
ducător excepțional al fiului de 

•țăran sărac, răsărit intre Timișul, 
Begheiul și Mureșul nostru.

Dinamizate de pasiunea lui 
pentru învățătură, aceste calități 
s-au dezvoltat fericit, in decursul 
studiilor sale și apoi in timpul 
unei vieți îndelungate, așezindu-l 
pe Traian Vuia pe linia oamenilor 
mari, preocupați de binele obș
tesc și de propășirea omenirii.

La Universitatea din Budapesta 
a fost întotdeauna printre emi- 
nenții promoțiilor și. in același 
timp, harnic conferențiar la so
cietatea culturală ..Petru Maicr“ a 
univenitari’.jr romlni din Unga
ria. imbrățișind prebieme din do
meniul fizicei și tehnicei, cu pre- 
cumpănire prco’ema zborului.

Robotind ca stagiar in biroul

(('nntinvr.re în pag. 3-a)

Tractoristul Vasiliu Iancu, de la S.M.T. Tecuci, lucrind la în- 
sămînțarea ultimelor suprafețe cu grîu de toamnă la gospodă
ria agricolă colectivă din comuna Furceni, raionul Tecuci. 

(Foto AGERPRES)
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Chemarea adresată către toate 
organizațiile U.T.M. de pe cuprinsul țării

(Continuare în pag. 3-a)

Petroliștilor—condiții de muncă 
tot mai bune

i
f

Pe vremea cînd lucrul în 
schele se desfășura sub semnul 
negrei porunci: „Petrol cu ori
ce preț**, industria petroliferă 
își cîștigase trista faimă de 
deținătoare a recordului acci
dentelor grave de muncă. La 
schela Moreni, pe locul rămas 
pînă în zilele noastre sub nu
mele de Valea Plîngerii, au 
murit într-un singur accident 
de sondă 80 de oameni.

O realitate care contrastează 
puternic cu trecutul o consti
tuie faptul că în decursul ul
timilor 6 ani numărul acciden
telor de muncă în industria 
petroliferă a scăzut cu 60 la

statul a a- 
valoare de 
lei pentru 

asigurarea protecției și tehnicii 
securității muncii petroliștilor. 
Din aceste fonduri s-au cons
truit dispozitive pentru ușura
rea și protejarea muncii, ca : 
automatul tijei patrate, căru
ciorul pentru prăjini de foraj, 
aparatul electronic, acustic și 
optic pentru prevenirea explo
ziilor de gaze, ascensoare hi
draulice și pneumatice pentru 
ridicarea butoaielor etc.

In toate întreprinderile pe
trolifere au fost amenajate ves
tiare: la Moreni. Boldești, Plo- 
ești și Pietrosu s-au ridicat

sută, 
locat 
peste

în acești ani, 
fonduri în 
187.000.000

spitale moderne, iar în alte o- 
rașe petrolifere au fost create 
sanatorii de noapte.

Aproape un sfert din fondu
rile alocate .sînt destinate pro
curării echipamentului și ma
terialelor de protecție' a mun
cii. Anual se pun la depoziția 
muncitorilor petroliști aproxi
mativ 500.000 litri de lapte. 
Muncitorilor care, lucrează in 
condiții grele și vătămătoare 
li se acordă, pe lingă alte a- 
vantaje, concedii suplimentare, 
plătite, iar în 
ziua de muncă
7 și 6 ore.

unele sectoare 
a fost redusa

(Agerpres)

La cercurile de învățămînt politic ale 
IJ.TM. noi, tinerii, învățăm să cultivăm tra
dițiile de luptă ale poporului nostru. Mate
rialele documentare care ne stau la dispozi
ție sînt bogate: cetăți, locuri istorice, case me
moriale. obiecte, manuscrise etc., se găsesc 
pe întreg cuprinsul țării noastre constituind 
mărturii ale unui trecut glorios.

La noi in comuna Vladimiri, așa cum se 
știe, se află casa unde s-a născut, a copilă
rit și a crescut Tudor Vladimirescu, condu
cătorul revoluției din 1821. O serie de îm
prejurimi poartă urmele mișcării pandurilor. 
Cind anul trecut am discutat la cercul de în- 
vățămint politic despre lupta țărănimii pen- 
tni libertate in secolul trecut, documentele 
din sat ne-au ajutat să înțelegem acest lu
cru pe deplin.

Pornind de la ideea aceasta, noi am dis
cutat mai tîrziu și am considerat că prelua
rea de către noi a răspunderii asupra păs
trării tuturor acestor mărturii istorice, în
grijirea și conservarea lor. ne-ar reveni ca o 
sarcină de onoare. Organele in drept ne-au 
aprobat acest lucru, iar azi monumentul e 
păstrat de noi cu sfințenie. In curte am ame
najat alei, ronduri de flori (urmind ca la pri
măvară să plantăm coloane de trandafiri) 
casa a fost curățată, obiectele și documen
tele inventariate și expuse așa cum se aflau 
cînd Tudor Vladimirescu a părăsit locuința, 
infruntind vijelia luptelor. Poarta grea de

stejar și gardul, care se deplasaseră de ploi, 
au fost din nou așezate la locul lor. Un grup 
de învățători uțemiști sînt pe cale să ter
mine monografia satului și monumentului.

Considerăm că această inițiativă pe care 
am luat-o ne ajută mai intîi pe noi, care pu
tem să înțelegem mult mai adînc unele pro
bleme legate de lupta poporului nostru, iar 
in al doilea rînd grupurile de tineri vizita
tori sau excursioniști pe care noi le vom con
duce și cărora le vom explica mult mai mult 
<cciț ar înțelege ei singuri Pentru a putea 
îngriji cit mai bine documentele și obiectele 
aflate aici, zilnic fac doi tineri de gardă în- 
deplinind în același timp și serviciul de 
ghid.

Sintem siguri că ceea ce am făcut noi este 
pe deplin posibil și în alte comune și orașe 
ale patriei noastre. Vom fi bucuroși să aflăm 
că exemplul nostru a fost urmat de toate or
ganizațiile U.T.M.. care se găsesc în apro
pierea unor astfel de documente și monu
mente istorice, considerînd că aceasta este 
o sarcină de onoare a lor în munca de edu
cație politică și patriotică a tineretului".

In numele utemiștilor și tinerilor din co
muna Vladimiri, raionul Gilort.

Comitetul pentru păstrarea 
și îngrijirea monumentelor istorice 

din comuna Vladimiri

FESTIVALUL
Prietenia romîno-sovietică 

în cîntec și dans“
In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mîno-societice. Consiliul General 
A.R.L.L'S. în colaborare eu Mi
nisterul Învățămîntului și Culturii 
și o serie de ministere și orga
nizații de masă organizează fes
tivalul „Prietenia romîno-sovietică 
în cîntec și dans*.

La acest festival vor participa 
artiști amatori din întreaga țară, 
aparținînd diferitelor formații ar
tistice. In orașe deschiderea festi
valului se va face odată cu des
chiderea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, în toate întreprinderile, 
instituțiile, școlile etc. In peri
oada 25 octombrie — 6 noiem
brie, va avea loc o trecere în re
vistă a formațiilor participante. 
La sate festivalul «e va deschide 
la 6 octombrie în toate căminele 
culturale, casele raionale de cul
tură și colțurile roșii din C.A.C. 
In zilele de 13, 20. 26. 27 octom
brie și 3 noiembrie se vor orga
niza mari serbări populare în cen
tre de comune, cu care prilej se 
vor prezenta programe artistice.

Programul manifestărilor va cu
prinde coruri, dansuri. Diese de 
teatru, recitări și lecturi artistice, 
momente satirice, piese vocale și 
instrumentale din repertoriul ro- 
mînesc și sovietic.

(A ger preș)

Azi, vâ informăm despre; Hotelul turistic
de la Poiana Stalin

De la Orașul Stalin spre Poiană, 
făceau curse regulate două auto
buse, cu motoare special reali
zate al căror huruit îți dădea per
fect impresia unui avion bimotor 
ambalat la maximum. Nu s-a ter
minat încă ..sezonul". Mulți, foar
te mulți cetățeni urcă și acum la 
Poiana Stalin pentru a admira 
una din cele mai frumoase pri
veliști a Carpaților noștri, pentru 
a urca apoi cu telefericul pe Cris
tianul Mare de unde ți se întinde 
la picioare o panoramă de ne- 
descris. I.C.O^.-ul a retras însă 
mașinile de pe traseu și iată-mă 
ureînd serpentinele pe pietrișul alu
necos împreună cu un grup de 
turiști amatori.

După cum mulți cititori își 
amintesc, s-a început anul trecut 
reamenajarea marelui hotel de la 
Poiana Stalin. Lucrat în zidărie, 
cu scheletul de rezistență inte
gral din blocuri de beton, dar 
inenținîndu-și vechea formă arhi
tectonică, hotelul de la Poiana va 
fi din nou și nu peste mult timp 
punctul de atracție al iubitorilor 
munților noștri.

Astăzi, întreaga clădire de trei 
etaje are zidăria gata, timplăria 
pusă, acoperișul din șindrilă a fost 
montat (avînd protecția unui 
planșeu de beton) instalațiile sa
nitare, electrice și telefonice sînt 
de asemenea terminate și se lu
crează intens la tencuieli în inte
rior și finisaje în exterior. Dar 
nu putem vorbi despre această 
frumoasă construcție fără a scoate

în evidență condițiile de muncă 
cu totul deosebite față de alte lu
crări. Aici la 1000 metri altitu
dine nu urcă decît mașini cu două 
diferențiale, cu încărcătură redusă 
și conduse de șoferi special auto
rizați. De asemenea accesul la 
șantier al mașinilor cu materiale 
nu este posibil decît vara pe vre
me frumoasă. Pe zăpadă sau pe 
ploaie nici o mașină nu poate stră
bate acest drum. Cu toate acestea, 
construcția a evoluat într-un ritm 
rapid, iar muncitorii de aici, fie 
cei din echipa zidarului Ștefan 
Balog sau a dulgherului Ion Bar- 
ko. fie~ mecanicul Andrei Foriș 
sau tinărul zidar Vasile Scurtu, 
calificat aici pe șantier, și-au pus 
la contribuție întreaga lor capa* 
citate și pricepere pentru executa
rea acestei lucrări.

Pentru cei care în curînd vor 
veni să-și înscrie numele în evi
dența locatarilor noului hotel, le 
aducem la cunoștință că vor găsi 
o clădire minunată, așezată în* 
tr-unul dintre cele mai pitorești 
locuri ale țării, împodobită cu nu
meroase ornamente de ipsos și 
marmoră, camere confortabile pen
tru 500 de persoane, un restau
rant luxos, cu o bucătărie ultra 
modernă, o sală festivă cu scenă 
pentru diverse manifestări, un club 
frumos amenajat, bibliotecă, ca
mere speciale pentru depozitarea 
schi urilor și bocancilor, încălzire 
centrală și aer condiționat.

GH. ANGELESCU
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Viața de organizație

PENTRU l'E
LĂUDĂM?

. Din luna aprilie a anului acesta 
Și pînă In prezent, organizația de 
bază a U.TJA. de la cooperativa 
„Arta Lemnului" din Breaza și-a 
lărgit rîndurile cu încă 7 tineri. 
Acest fapt a făcut ca asupra or
ganizației de aici să se reverse o 
adevărată ploaie de laude. Este 
lăudată de tovarășul Putaru Con
stantin, secretarul comitetului oră. 
șenesc, figurează ca „exemplu po
zitiv- în scriptele raionului, ba 
chiar o comisie a comitetului re
gional care a cercetat tn Breaza 
o problemă oarecare, a consemnat 
în materialul întocmit cît de bine 
merg treburile la .Arta Lemnu
lui". Toate acestea la un loc, pre
zentau suficiente garanții pentru 
ca să merite transmiterea expe
rienței celor de la „Arta Lemnu
lui" prin ziar. Așa am ajuns la 
Breaza.

Aproape jumătate din lucrătorii 
cooperativei sînt utemiști. Coopera
tiva are diferite secții și in ori 
care atelier ai intra ai impresia 
că lucrează numai tineri. Ici, colo, 
întîlnești cîte un maistru mai în 
vîrstă, care coordonează munca 
tinerilor. Și, — ceea ce vreau de 
fapt să subliniez aici — a intrat 
în tradiția locului ca, imediat ce 
termină perioada de probă, tînă- 
rul să fie primit în U.T.M. își 
complectează adeziunea și în pri
ma adunare generală este luat în 
discuție. Din aprilie și pină acum 
primirea tinerilor1 în U.T.M. a for
mat în exclusivitate tema adună
rilor generale. Cercetez procesele 
verbale și aflu cum s-au desfășu
rat aceste adunări. Lui Dumitru 
Harapu adunarea i-a recomandat 
să dea bună-ziua celor vîrstnici. 
Pe Viorica 
bat-o de ce 
roșu, iar pe 
sărbătorește 
verbale nu 
punsurile viitorilor utemiști. Așa 
că nu-mi rămine decît să stau 
de vorbă cu ei.

Viorica Parașchiva e aproape o 
fetită. Are i7 ani, dar mi se pare 
mult prea mult pentru făptura-i 
mică, coditele afînnate cuminți pe 
spate și ochii care nu îndrăsnesc 
să te privească direct.

— Da, sînt utemistă — îmi 
spune. De ce a cerut să fie pri
mită în U.T.M. ? A sfătuit-o o 
prietenă. Nu citește .că nu-i dau 
voie părinții, n-a mai participat 
la nici o adunare U. T. M. în a- 
fara celeia în care a fost confir
mată. Cînd o întreb ce sarcină de 
organizație a primit, se uită la 
mine amuzată :

— Ce e aia sarcină de organi
zație ?

Alături de ea, o colegă — și ea 
utemistă dar mai veche — îi ex
plică, și Viorica îmi spune că 
părinții nu-i dau voie peste orele 
de lucru. Colega ei intervine 
asigurînd-o că nu va intra în con
flict cu părinții deoarece nici ea 
nu are sarcini în organizație, și 
nu-și amintește ca vreun alt ute- 
mist să aibă. Așa că poate fi li
niștită.

In alt atelier discut cu un băiat 
vioi și simpatic. E utemist de mai 
multă vreme. Ce a făcut pentru 
organizație? își amintește cu greu 
că a lucrat la niște bețe pentru 
steaguri. Atît. Dar i s-a cerut mai 
mult ? Nu. încerc să-i aflu prefe- 
ferințele, ocupațiile după orele de 
muncă. își ajută părinții la trebu
rile gospodăriei și-i place sportul. 
Grozav ti place. Și știe că există 
în cooperativă echipament spor
tiv, dar nimeni nu face nimic cu 
el. II întreb dacă ar primi să se 
ocupe de sport, 
ros și nu numai 
ie(i. Dar dacă 
spus...

In cooperativă 
utemiști. Tineri cuminți „fără 
cii“ cum le place celor din comitet 
să spună, lucrători disciplinați și 
respectuoși cu cei vîrstnici. Dar 
nimeni nu simte că aici există o 
organizație de tineret. Nu se cîn- 
tă, nu se face sport, nu se știe 
dacă vreunul dintre ei citește, nu 
se cunosc prea bine între ei și

Parascljiv au între- 
carnetul U.T.M. este 
Ion Rădulescu, ce se 
la 1 Mai.- Procesele 
consemnează și răs-

Ar primi bucu- 
el ci și alți bă- 
nimeni nu i-a

muncesc 40 de 
vi-

nu s-au închegat prietenii. După 
orele de muncă se despart unii 
pleacă prin satele din jurul Brea- 
zei și a doua zi se întâlnesc din 
nou, fiecare cu gîndurile și trebu
rile sale. Odată pe lună vin în 
adunarea U. T. M. și din nou 
întreabă care e culoarea carne
tului de membru pe cel căruia i~*a 
venit rîndul să intre în U.T.M.

I-am cunoscut și pe doi dintre 
membrii comitetului : Neagoe 
Gheorghe și Cîrnegi Constantin. 
Tovarășul Neagoe este într-un 
concediu medical de lungă du
rată. Cu toate acestea nu și-a pă
răsit munca de secretar al orga
nizației U.T.M. E un lucru foarte 
lăudabil. Insă el nu face mai mult 
decît să strîngă cotizațiile și să 
organizeze odată pe lună o ședin
ță. Despre tov. Cîrnegi se pot spu
ne mai multe. Și că e mincinos 
și că a avut comportări huliga
nice și că s-a plimbat prin toate 
secțiile cooperativei fără să se a- 
leagă cu viteo meserie. Ca o în
cununare a «activității lui. acum 
vrea să plece la o fabrică de... 
mezeluri. Numai despre activitatea 
lui ca utemist mi se poate spune 
nimic pentru că n-a făcut nimic. 
Al treilea membru al comitetului 
figurează doar cu numele.

Și atunci mi-am pus întrebarea 
firească: pentru ce , este lăudată 
această organizație ?' De răspuns 
mi-a răspuns tovarășul Putaru 
Constantin, secretarul comitetu
lui orășenesc :

— Păi... cotizațiile se string 
sută la sută. Apoi se primesc cu 
regularitate noi tineri în U.T.M. 
și se țin adunări generale con
form statutului. Și țineți seama că 
secretarul, bolnav fiind, totvse mai 
ocupă de munca organizației. Nu 
este deajuns ?

Nu este deajuns, tovarășe Putaru, 
Este foarte important să primim 
tineri în organizație. Dar primi
rea lor nu trebuie să fie o simplă 
formalitate. Ei trebuie ajutați 
să crească, să se dezvolte multî- 
lateral, să înțeleagă viața noastră 
și să-i dăruiască tot ce au mai 
valoros. Acest lucru pot și trebuie 
să-1 facă organizațiile U.T.M.

E bine că au fost ținute cu re
gularitate adunările generale. 
Dar te poți mulțumi cu simplul 
fapt că au fost ținute ? Ce anume 
s-a discutat în aceste adunări, 
au reușit ele să dezbată proble
mele care frămîntă tineretul coo
perativei, să dea răspuns acestor 
frămîntări ? Intr-un an de zile 
nu s-a discutat nici odată despre 
sport, despre calificarea tineretu
lui, despre felul în care se distrea
ză etc. Iată deci că unghiul din 
oare ai apreciat activitatea acestei 
organizații a fost greșit. Iar gre
șeala a avut repercusiuni proaste 
în primul rînd asupra acestei or
ganizații. In loc să se activizeze 
comitetul, să fie ajutat să-și or
ganizeze munca astfel încît să 
răspundă cerințelor tineretului, au 
fost învățați să creadă că întreaga 
activitate a unui colectiv de ute- 
miști se poate limita la strîngerea 
coti z-a fiilor și la organizarea me
canică a cîtorva ședințe.

Utemiștii cooperativei „Arta 
Lemnului** pot forma un colectiv 
activ, vioi și exigent, preocupat 
de toate problemele pe care le ri
dică viața. Cu condiția însă să fie 
scos din păienjenișul formalismu
lui în care este legănat de lău- 
dători ușuratici. _
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IntîIntre cu 
participant la Marea 

Revoluție Socialistă 
din Octombrie

In cadrul manifestărilor în
chinate celei de-a 40-a aniversări 
a Marei Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la școala medie „Ni
colae Bălcescu“-Brăila, a avut 
loc o Întâlnire cu tovarășii Vicol 
N icul iță și Ivanov Petre, parti- 
cipanți la Revoluția din Octom
brie.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cu adevărat sărbăto
rească. Elevii și profesorii școlii 
noastre au urmărit cu interes 
povestirea evenimentelor revolu
ționare din Octombrie 1917 care 
au instaurat o nouă orfnduire so
cială.

— Razele binefăcătoare ale Iui 
Octombrie se răsfring astăzi în 
viața liberă și fericită a tinere
tului nostru — a spus eleva Ar- 
ghiropol Viorica, in cuvintul său, 
prin care a mulțumit oaspeților 
pentru expunerea făcută.

BEJAN NICOLAE 
secretar al organiza

ției U.T.M.

44 de țărani muncitori 
într-o singură zi

..J-au căutat pe președintele în
tovărășirii agricole din Tomnatic- 
Sînicolaul Mare și i-au înmînat ce
reri pentru a intra în întovărășirea 
agricolă.

Și pentru organizația U.T.M. 
din comună a fost un succes cînd 
Dumitrașcu Ion, Petre Moraru, 
Manoliu Elena și alți utemiști 
și-au lănmrit părinții să fie prin
tre primii înscriși în întovărășirea 
agricolă.

UDRESCU PETRE 
activist

Primele cantități 
de porumb intrate 

în bază
...au fost de la lotul Festivalu

lui din comuna Pleșoiu, raionul 
Slatina, regiunea Pitești. Cu ela
nul lor caracteristic membrii or
ganizației de bază U.T.M. au fost 
primii din sat care au cules po
rumbul.

Printre cei care s-au evidențiat
MARIETA VIDRAȘCU în aceasta muncă, sini tinerii Ili-
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In Editura de stat pentru literatură politică 
au apărut:

xlsmulul în Romînia. Crearea 
partidului social-democrat al 
muncitorilor din Romlnia. 
(1893). P. S. D. M. R., între 
1893 și 1900**. 30 pag. 50 bani. 

„Lupta pentru refacerea și 
dezvoltarea mișcării muncito
rești din Romînia (1900 — 
1917)" 32 pag., 50 bani.

Jean Frăville: „Sperietoarea 
malthusianistă", 320 pag., 6,75 
lei.

B. Stoian : „Cum trăiesc oa
menii muncii în țările capitalu
lui** 80 pag., 1,50 lei.

In ajutorul celor ce urmează 
cercurile de studiere a istoriei 
p.m.r. :

„începutul răspindirii mar-

Gheorghița, 
Mihai, Iotu 
și Ionel Do-

eseu Elena, Calota 
Albu Ion, Tugulan 
Aurica, Cătină Marin , 
rel. Producția obținută la hectar 
a fost de peste 2000 kg...

ILIESCU ELENA 
tehnician agronom

Uzină electrică 
sătească

comuna Bîlvănești din ra-In
ionul nostru, utemiștii și tinerii ță
rani muncitori lucrează în mod vo
luntar la construirea localului pen
tru viitoarea uzină electrică.

Camioane și căruțe aduc în- 
tr-una în sat materialele necesare 
electrificării satului...

B. ARISTICA 
Turnu Severin

Ulița colectiviștilor din Ciba- • 
Nicolești (R.A.M.). Peste 30 • 
de case noi numără această • 
uliță. •

ANUNȚ
Pentru complectarea locuri

lor, școala sanitară Buzău 
primește candidate cu examen 
de maturitate pentru secția 
tehnicieni mamoș.

Persoanele care doresc a ur
ma această școală cu durată de 
3 ani, se pot adresa la sediul 
școlii din orașul Buzău, str. 
Cuza-Vodă nr. 53, teleton 
1173—1839.

ÎNTÎLNIRI
ill

de NEUITAT
Pentru prima oară l-am văzut 

pe Vladimir Ilici în toamna anu
lui 1905. Pe vremea aceea lucram 
la uzina de armament din Sestro- 
rețk, ca lăcătuș-mecanic. Eram 
membru al Partidului Bolșevic.

A doua oară am avut prilejul 
să-l văd pe Lenin deahia după 
doisprezece ani, în aprilie 1917 
cînd noi, muncitorii din Sestro- 
rețk l-am întâlnit în stația Belo- 
ostrov.

După reprimarea demonstrației 
pașnice a muncitorilor și soldați- 
lor din 4 iulie, guvernul provizo
riu a început să recurgă la ares
tări în masă, pogromuri și asasi
nate. La 7 iulie a fost emis ordi
nul de arestare a lui Lenin. După 
cum s-a aflat mai târziu, Ohrana 
avea directive ca în momentul a- 
restării să-l ucidă pe Vladimir 
Ilici. In locuința lui Lenin de pe 
strada Șirokaia se făceau sisteriia- 
tic percheziții. Nadejda Constanti- 
novna Krupskaia mi-a povestit că 
junkerii străpungeau cu baionetele 
legăturile cu rufe, iar în curte răs
turnau butoaiele goale, se uitau 
pe sub bîrne, ba chiar și în coșuri 
și canale de scurgere.

Comitetul Central a adoptat ho- 
tărîrea ca Vladimir Ilici să intre 
în ilegalitate. Îndeplinirea acestei 
sarcini mi-a fost încredințată mie. 
Lucrul acesta se datora faptului 
că, deși duceam o muncă activă 
de partid, eu reușisem totuși să 
nu-mi atrag nici un fel de bănuieli. 
Locuiam în afara orașului, în să
tucul Razliv, aproape de stația cu 
același nume. In jurul casei creș
teau copaci stufoși — brazi și 
dincolo de ei mesteceni plantați 
în formă de șah, așa încît de pe 
stradă nu se putea vedea cine lo-

Pentru păstrarea și îngrijirea
monumentelor patriei

(Urmare din pag. l-a)

unde au ales dintre cei mai buni 
tineri un comitet de conducere 
pentru păstrarea și îngrijirea mo
numentului.

Sabin Drăguț, directorul școlii 
de șapte ani și membru în comi
tetul U.T.M. pe comună, educa
toarea Iulia Vîlceanu, pionierul 
Constantin Vladimirescu, descen
dent al familiei vladimireștilor și 
utemistul Nicolae Dobromir, se
cretar al sfatului popular, au for
mat primul comitet de acest fel. 
în mod onorific, președinte a fost 
numit tov. Tudor Vladimirescu, 
strănepotul pandurului din 1821.

în cadrul aceleiași adunări, ti
nerii au hotărît ca, începînd chiar 
de a doua zi, împreună cu învă
țătorii comunei să se înceapă în
tocmirea pe baza datelor istorice 
și geografice, a documentelor și 
povestirilor nescrise încă despre 
panduri, a unei monografii a co
munei și monumentului; comite
tul să întocmească un inventar cu 
tot ce se află în posesia monu
mentului, iar restul de tineri sămentului, iar restul de tineri 
se ocupe de amenajarea casei și 
curții.

A doua zi, tinerii au pornit la 
lucru. Unii au plecat cu carele 
după piatră și nisip, alții au ve
nit să curețe localul și curtea, să 
se ocupe de micile reparații.

A trecut o săptămînă. In acest 
interval de timp, tinerii au ame
najat alei de piatră, ronduri de 
flori, au curățit interiorul, iar 
porțile grele de stejar (care se 
deplasaseră de la locul lor cu 
cîțiva metri la vale din cauza unei 
alunecări de teren pricinuită de 
ploi), au fost așezate la loc. Se 
lucrează totodată intens la mono
grafie. Iată im fragment din ca
pitolul „Nu mor pandurii** :

„...A început ploaia. Tună și ful
geră și zorii zilei mijesc parcă 
mai tîrziu ca de obicei. Oamenii 
plîng pe vatră. Copiii se agață de 
poalele femeilor și plîng și ei. 
Foamea bîntuie de la un capăt la 
altul al satului Vladimiri, ca în 
toată Țara Romînească. Mulți băr
bați lipsesc. Ei nu se vor mai în
toarce niciodată. Au căzut în 
lupte cu turcii, alături de neînfri
catul pandur Tudor Vladimirescu. 
Ieri a fost prins și fratele lui Tu
dor. Turcii spuneau că îl duc la 
Beiul Vidinului, dar l-au măcelă
rit pe drum. Azi noapte i s-a în
tors calul singur. Pandurul Gheor
ghe Vladimirescu a pierit.

*— Femeie ! Fe-me-ie l la vezi 
tu, ce face Maria?

— A adormit. Credeam că nu 
o s-o mai ia somnul. E zbuciu
mată săraca. Duce cu ea în pînie- 
ce ultimul vlăstar al Vladimireș
tilor.

— Trebuie s-o îngrijim...
— Trebuie I Și s-o ferim de 

ochii turaBor.
— S-o ferim, căct și Gheorghe 

a luptat ca un erou...
Discuțiile acestea au loc într-o 

casă vecină cu rămășițele casei lui 
Gheorghe Vladimirescu. Aici se 
adăpostește acum soția panduru
lui.

Deodată în ușă se aude o izbi
tură puternică și în prag cu flin
tele încărcate apar turcii.

— Cadîna oglu Maria Vladimi- 
rescu, aici spunem că estem !

— Da ! Aici !...
— Unde estem ?
Un turc o văzu că se ridică spe

riată de pe lăicer. Alergă spre ea, 
o prinse de păr și o tîrî afară în 
noroiul din drum.

— La tine, la burtă estem 90- 
pil. Așa-i ?

— Nu I Nu am copil.

— Minți !
Și turcii adunară femeile din 

sat pe care le minară cu flintele 
dindărăt.

— Este copil la ea ?
— Nu ! răspunseră femeile.
— Dați socoteală pentru min

ciună cu copiii voștri,, la capul 
lor.

— Nu are copil.
Bătrînul care o adăpostise fu și 

el tivit de
— Este copil la Maria, glieaur 

bătrîn ?
— Nu, 

este !
Șapte femei au fost alese și 

puse să jure pe crucea troiței din 
drum. Iar ele jurară că Maria Vla
dimirescu nu poartă în pîntecele ei 
nici un copil. In acest fel, rodul 
pîntecului Măriei și însăși Maria, 
au fost salvate de măcel.

în același an (1821), Maria a 
născut un băiat. Ion fu ascuns cît 
se putu de bine de privirile tur
cilor care voiau să stingă neamul 
lui Tudor.

Ca prin minune, casa lui Tudor, 
nu a fost arsă. Ea reprezenta pen
tru turci simbolul pustietății. O 
pustiiseră de viață...**

★
Cei peste 200 de interniști ai sa

telor comunei Vladimiri au luat 
hotqrîrea să formeze o gardă de 
onoare de doi, care prin rotație, 
să stea permanent la dispoziția vi
zitatorilor pentru a da explicațiile 
necesare în legătură cu comuna, 
monumentul, obiectele și docu
mentele.

Noaptea tîrziu, acum, în casa- 
muzeu, arde lumina ca și cum în
suși pandurul Tudor Vladimirescu 
ar sta rezemat la masa grea de ste
jar, povestind tinerilor despre 
vremurile de urgie în care a trăit, 
despre glorioasa istorie a poporu
lui nostru.

plete în drum.

înălțimea voastră ! Nu

Intr-o zi, pe Ia ora prinzului, 
așteptam tramvaiul pe unul din 
„refugiile** bulevardului. Aglome
rat ca de obicei avea o riluetă atât 
de plinuță, încît văzîndud din de
părtare, renunțasem la orice spe
ranță de a mă putea urca. Alții, 
mai curajoși ca mine, încercau to
tuși să dea asaltul tramvaiului in
trat în stație, astfel încît la ușa de 
urcare se formase un pachet com
pact de oameni. La un moment 
dat, în iureșul celor ce luptă să 
urce, apăru, suspendat deasupra tu
turor, predominîndu-i parcă, 
un individ, care după cît am pu
tut înțelege, încerca să coboare, ca 
să zic astfel, împotriva curentului... 
Cu mișcări disperate, el își făcea 
cu greu Ioc din coate, înfruntând 
protestele celor pe care-i dădea 
deoparte...

— Coborîrea prin față, tovară
șe... îi răcni cineva...

— Asta e curată nesimțire, să 
cobori pe la urcare... vocifera al
tul.

— Și dumneata faci la fel, ri
postă gîfîind pasagerul rebel, cău
tând să se desprindă din mijlocul 
vîrtejului, care-I ținea în loc. în 
sfîrșit, reuși să iasă la liman, cu pă
rul vîlvoi, cu cravata trasă spre 
ceafă, și acum omul își pipăia 
ochelarii și își controla nasturii 
hainei desfăcute în așa hal, încît 
era aproape dezbrăcat...

— Ce animale, domnule, bom
băni el, adresîndu-mi-se și cerșin- 
du-mi din priviri consolarea... Să te 
dezbrace... să te omoare nu altce
va... Ce brute, domnule...

— Ce țe-a făcut mă rog să co
bori prin spate ? — îl întrebai eu...

— Eram mai aproape de ușă. 
Ce mi-am zis ? O să meargă... Și 
a mers... Cam greu, dar a mers...

— Dacă fiecare din cei ce folo
sesc tramvaiul ca mijloc de îoco- 
moțiune ar judeca la fel ca dum-

pretutindeni decît nasturi smulși... 
După părerea mea. regulile de ur
care și coborîre în sau din tram
vai, trebuie respectate cel puțin 
atît cît cele de circulație pe stradă.

Cetățeanul mă fulgeră dintr*o 
privire și vădit nemulțumit de mo
rala mea, se depărtă încruntat, 
bombănind...

Tramvaiul pe care-1 așteptam, 
veni de data asta tot aglomerat, 
mai puțin insă de cit primul. în
cercai să mă urc și aveam toate 
șansele... La un moment dat, sim-

Mă strecura! frumușel prin spa
tele impozantului tînăr și la fel 
fură nevoiți să facă și cei ce ve
neau după mine...

— Ce părere ai de nesimțitul 
ăsta ? îi spusei încet amicului 
meu... Bine că și-a asigurat el co
borârea... De ceilalți, puțin îi pasă. 
Că va coborî pe la urcare, îl preo
cupă tot atît de puțin... E destul 
de bine făcut și probabil că se 
bizuie pe musculatura lui... Iată o 
necuviință pe care o intilnești cam 
in fiecare vagon de tramvai, mai

a rămas mai departe în 
clătinîndu-se atârnat de

făcut, și 
picioare, 
curea...

— A 
Ce bine 
cumpăra cu bani, comentai eu, a- 
dresîndu-mă amicului meu. Fie
care din noi înțelege sentimentul 
de iubire părintească și simțim o 
plăcere din a-i face copilului nos
tru toate poftele... Toate însă pînă 
la un punct... A lăsa un bătrîn să 
stea în picioare, numai pentru a 
nu-ți deranja odorul, ori pentru

plătit biletul copilului... 
ar fi dacă și omenia s-ar

înțepenise grumazul în așa fel, în- lipsă de omenie, neridieîndu-se 
cît nuri mai permitea să întoarcă pentru a le oferi locul...
capul spre interiorul vagonului............Amicul meu, nu mai mă aa-
Poziția lui ascundea vădit intenția cultă. Se ridică galant, oferind lo- 
flagrantă de a nu observa femeia cui său unei tinere drăguțe, care sta 
cu copilul, spre a nu se simți ast* în picioare, 
fel obligat să se ridice și să-i ce* 
deze locul...

— De ce nu te ridici amice ? 
îl apostrofă un pasager, apucîndu-1 
în aceeași clipă de guler și ridi- 
cîndu-1... Dumneata nu știi că as
tea sînt locuri destinate bătrînilor

Cum ne 
purtăm (H|) 
un ghiont între coaste și încă 

unul... Aș fi vrut să întorc capul 
să vad cine-i individul care mă... 
stimulează în felul acesta, dar nu 
Izbutii... Ajungînd pe platformă și 
întoreînd capul, avui o tresărire 
de surprindere... Era tînărul meu 
amic, partenerul precedentelor me
le promenade.

— Dumneata erai ?
— Da, eu, îmi răspunse el, ro- 

șindu-se pînă în vîrful urechilor... 
Nu-mi închipuiam că sînteți toc
mai dumneavoastră...

— Dacă ai fi știut, desigur că 
mi-ai fi dat niște ghionți mai prie
tenoși, glumii eu... incercînd să 
înaintez.

Intenția mea fu împiedicată de 
un tînăr atletic care bloca pur și 
simplu platforma din spate...

— De ce nu înaintați ?
— Cobor la a treia stație...
— N-are importanță... încurcați 

drumul... Făceți-vă loc spre ușa 
din față, pentru coborîre...

— Nici nu ,mă gîndesc... De 
... j____ _____ __ ____  pofta dumitale ?... Strecoară-te prin

neata îți închipui ce haos, ce de- spatele meu... Nimeni nu te opre- 
bandadă ar fi... Cred că n-ai vedea ște...

IN T R AMVAI
Ui cu seamă în orele de aglomerație. 

Pentru astfel de oameni, nu există 
decît o modalitate pentru a-i miș
ca din loc... o amendă zdravănă... 
Din păcate însă, astfel de amenzi 
nu se aplică.

Inaintînd, în fine, observarăm 
stînd în picioare un bătrîn palid 
și slăbit. Pe scaunul din dreptul 
lui, o fetiță, să tot fi avut trei a- 
nișori, se lăfăia, tolănită, fără a 
reuși să acopere nici o treime din 
suprafața scaunului, mult prea larg 
pentru trupșorul ei de păpușă. Pe 
scaunul din spate, o doamnă tână
ră, elegantă, maică-sa probabil, își 
privea odorul cu nesfîrșită dragos
te, fără a se sinchisi de bătrînul 
care privea cu înțeles cînd spre 
copil, cînd spre dînsa, cu un aer 
ușor de mustrare...

— V-eș ruga, doamnă, îndrăzni 
el, să luați fetița în brațe sau lîn
gă dumneavoastră pe scaun, și 
să-mi permite-ți să ocup eu lo
cul... Sînt bolnav... slăbit.

—Dar cum îți închipui, ripostă 
dînsa înțepată... Am plătit biletul 
copilului... Poftim...

Domnul cel bătrîn și bolnav a

motivul că i-ai plătit biletul, e nu 
numai o necuviință, dar și o do
vadă de egoism, care nu poate sta 
bine unui părinte, oricît de legi
timă ar fi grija pe care o poartă 
copilului său.

După cîteva stații, la o inter
secție importantă, vagonul se goli 
aproape, în timp ce altă serie de 
pasageri urca... Am ocupat două 
locuri, amicul meu și cu mine. In 
partea din față a vagonului, pe 
cele două scaune așezate cu fața 
spre interior, destinat celor bătrîni, 
bolnavi, femeilor cu copii în brațe, 
etc. stau acum de-o parte un bă
trîn, de cealaltă parte un tânăr, un 
flăcăiandru... Pe scaunele din fața 
lor, destinate acelorași categorii de 
pasageri, stau un invalid și o bă- 
trină... La una din stațiile imediat 
următoare, o femeie, purtând un 
copil în brațe, se urcă prin față 
și aștepta ca flăcăiandrul să se ri
dice pentru a-i ceda locul... Aces
ta însă... privea atît de atent a- 
fară, prin fereastră, încît ai fi zis 
că admiră acolo cine știe ce pei
saje, ori că vreo boală ciudată îi

și femeilor cu copii în brațe ? Ci
tește tăblița dacă știi carte...

Tînărul se ridică fără a crîcni, 
și rămase rezemat în picioare, a- 
tîrnat de cureaua din plafon cu 
atîta nădejde, încît cu cotul său, 
mîngîia nasul unei pasagere care 
sta lingă dînsul, tot în picioare.

— Fii te rog atent, îl mustră 
femeia. Nu-ți dai seama că în fe
lul cum stai, incomodezi pe cei 
din jurul dumitale ?

Tăcînd și de data aceasta, flăcă
iandrul renunță la curea și se 
propti în cot de spătarul scaunului, 
în așa fel încît aveai impresia că 
stă în spinarea cetățeanului care 
ocupa scaunul din fața sa. Citind 
o gazetă, acesta era așa dar obligat 
să simtă în ceafa sa, respirația caldă 
a tînărului.

— Iată un șirag de necuviințe, 
foarte demonstrative, spusei ami
cului meu... Tînărul acesta e în 
adevăr o „bijuterie**, o podoabă de 
rea creștere.

S-ar părea că mulți din tinerii 
zilelor noastre sînt atît de obosiți 
încît bătrînii și femeile comit o 
gravă necuviință și dau dovadă de

— Frumos din partea Iul, reflec
tai eu... Dezamăgirea însă urmă 
imediat... Incercînd să intre în vor
bă cu dînsa, făcîndu-i în șoaptă 
complimente, apleeîndu-se tan
dru asupra ei, îi făcu acesteia 
atâta silă, încît, fără a spune un cu- 
vînt, fata se ridică și ieși pe plat
forma din față... „Cuceritorul4* în- 
frînt în tentativa sa, își reluă locul 
pe scaun...

— Asta ce-a mai fost ? îl între
bai eu... Nu te știam atât de crai.

— Era drăguță individa... Ți
neam să-î fac cunoștință...
— Probabil că acesta a fost ade

văratul motiv pentru care i-ai ofe
rit locul ?

— Nu tocmai... dar... îmi plă
cea... N-am nimerit-o însă... O fă
cea pe candida...

— Nimic mai urît, nimic mai 
dezgustător, dragul meu, îl mustrai 
eu decît a-i face un serviciu oare
care unei femei, a-i ceda locul, 
cum a fost cazul de față, pretin- 
zîndu-i în schimb, imediat după 
aceea, recompensa. E o „politeță4* 
ca să zic astfel — condiționată, 
care nu se deosebește prea mult 
de comportarea huliganică a celor 
doi tineri pe care i-am văzut acum 
cîteva seri în parc. Să nu mai faci 
asta niciodată.

— Recunosc că nu e de Ioc cu
viincios gestul meu, dar... trebuie 
să recunoașteți și dumneavoastră 
că era drăguță...

Nu-mi putui reține un zîmbet. 
„Argumentul*4 amicului meu, era 
totuși prea searbăd, pentru a-i 
scuza comportarea...

Ne apropiam de stația la care 
trebuia să coborim.

cuiește la mine. în afară de a- 
ceasta, la capătul grădinii se afla 
un eleșteu oare comunica cu un 
lac. Asta ne-a dat mie și soției 
mele Nadejda Kondratievna ideea 
să arendăm dincolo de lac o fî- 
neață izolată și să-l ducem în 
taină acolo pe Vladimir Ilici, dîn- 
du-l drept un cosaș finlandez. Pla
nul acesta a fost aprobat de Co- destule, 
mitetul Central al Partidului.

S-a hotărît că cel mai sigur e 
să plecăm la Razliv cu ultimul 
tren care părăsea orașul pe la 
orele 2 noaptea. In ziua stabilită, 
am sosit la Petrograd și la podul 
Stroganov l-am întâmpinat pe 
Lemn care era însoțit de Stalin.

Ca să evităm primejdia ne-am 
dus la stația de pasageri trecînd 
prin cea de mărfuri, așa că a 
trebuit să ne tânm pe sub o garni
tură feroviară. Ne-am găsit loc 
în ultimul vagon, pe platformă. 
Cînd trenul s-a pus în mișcare, 
Ilici ne-a spus :

— Stați aci, eu o să mă așed 
pe o treaptă...

— E primejdios, Vladimir Ilici, 
puteți să cădeți — am spus eu 
neliniștit.

— Nu-i nimic — mi-a răspuns 
Lenin — în schimb dacă se în
tâmplă ceva mi-e mai ușor să sar 
din mers.

Astfel, pînă la Razliv, Vladimir 
Ilici a călătorit pe scara vago
nului.

Pe vremea aceea, casa mea era 
în reparație așa că eu împreună 
cu familia mea locuiam în maga
zie. In cerdacul acestei magazii 
s-a stabilit Vladimir Ilici.

După cîteva zile l-am trecut'pe 
Lenin peste lac, într-o luntre.

Dincolo de lac, Vladimir Ilici 
a locuit într-um mic bordei din 
crengi. Noaptea, dormea pe un 
culcuș de fin. Intr-un tufăriș des 
am tăiai pentru el un mic luminiș 
și am pus acolo două cioturi de 
copaci, unul mai înalt, altul mai 
mic, ca să-i slujească lui Vladimir 
Ilici drept masă și scaun. Acest 
luminiș, el îl numea în glumă „ca
binetul meu verde". Aci Vladimir 
Ilici a lucrat îndelung la cartea 

scris mai„Statul și revoluția" și a 
multe articole.

Vladimir Ilici era un 
tor experimentat. Odată, 
ce coseam el se apropie ___ ,
privește finul cosit și așezat în 
căpiță:

— Știi, Nikolai Alexandrovlci,— 
spune el — ai cosit cam puțin și 
trebuie să se creadă că aici lu
crează mai mulți oameni. Ltțînd 
coasa el s-a apucat să cosească 
împreună cu mine.

conspira- 
în timp 
de mine,

Deși locul era îndepărtat și izo
lat, trebuia să stăm tot timpul la 
pindă, deoarece cea mai mică im
prudență putea să stîrnească bă
nuieli. Și ocazii de acestea se iveau

Odată am văzut că spre lumi» 
nișul nostru se îndreaptă un stră
in. Era unul dintre cosașii care 
lucrau pe lotul vecin. Omui w 
uitat la finul meu, așezat m stog 
și mi-a spus: „Frumos stog! Se 
vede că la tine lucrează un flăcău 
harnic. lmprumută-mi-l și mie pen
tru o jumătate de zi".

Nu-mi amintesc ce i-am răs
puns și cum am reușit să scap de 
el. Cînd țăranul s-a îndepărtat, 
Vladimir Ilici a izbucnit în ris >i 
mi-a spus în glumă:

— îți mulțumesc, Nikolai Ale- 
xandrovici, că nu m-ai băgat ar
gat...

★

In anul 1919 am avut dese&l 
ocazia să-l vizitez pe Vladimir 
Ilici. Odată, în timpul unei discu
ții, i s-a raportat că a sosit un 
grup de țărani. Cînd țăranii au 
trat în cabinet, Lenin le-a ic 
în întâmpinare. Oamenii au înce
put să se plîngă că li se rechizi
ționează toate grînele. Atunci Ilici 
i-a întrebat dacă are vreunul dintre 
ei feciori în Armata Roșie. Unul 
dintre țărani a răspuns că fiul lui 
se bate, intr-adevăr, cu albii. Ilici 
l-a întrebat ce scrie fiul lui — 
primesc multă pline ostașii roșii ? 
Țăranul s-a cam fîstîcit și a răs
puns că, ce-i drept, armata nu 
prea mănîncă piine deajuns. A- 
tunci Ilici a arătat spre mine spur 
nind: Iată un tovarăș din Petro
grad, acolo muncitorii capătă cite 
125 de grame de ovăz pe zi și to
tuși nu-și părăsesc mașinile și lu
crează pentru front. Vedearr} că 
țăranii îl ascultă cu atenție pe Ilici 
și dau din cap. Apoi Lenin s-a 
întors spre mine și mt-a spus :

— Ei, ce facem cu grînele ?
— Lăsați, că o să găsim grine, 

Vladimir Ilici, — au răspuns ță
ranii. Trebuie să-i dam gata mai 
repede pe generalii albi. Dacă 
să fie nevoie plecăm și noi 
front...

Așa știa Ilici să găsească dru
mul spre inima muncitorilor și ță
ranilor, așa știa el să lămurească, 
simplu și limpede, cea mai compli
cată problemă.

N. EMILIANOV
(Din ziarul ^ravda**)

lin concurs de creație 
literară și artistică

In cinstea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a Lunii prie
teniei romîno-sovietice și a ani
versării a 10 ani de la proclamarea 
R. P. Romîne, Consiliul general 
A.R.L.U.S. și Casa Centrală a 
creației populare au inițiat un con. 
curs de creație literară, compozi
ție muzicală, artă plastică și artă 
aplicată, la care pot participa nu
mai artiștii amatori, indiferent de 
vîrstă sau profesiune. Lucrările 
prezentate la acest concurs vor 
oglindi aniversarea a 40 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, prietenia romîno-sovie- 
tică realizările regimului nostru 
de d'emocrație populară în cei 10 
ani de la proclamarea R. P. Ro
mîne. ajutorul acordat tării noa
stre de marea țară a socialismu
lui

Participant^ la concurs vor tri
mite lucrările caselor regionale 
ale creației populare pînă la 1 
noiembrie. Concurentilor li se vor 
acorda diplome și insigne jubi
liare, iar fruntașii vor primi pre

mii. Creațiile literare și compo
zițiile muzicale cele mai bune'vor 
fi tipărite.

Cu lucrări selecționate la acest 
concurs, casele regionale ale crea
ției populare vor deschide pînâ la 
7 noiembrie expoziții regionale de 
artă plastică, artă aplicată și artă 
populară cu tema „Prietenia ro- 
mîno-sovietică". La 30 decembr' 
cele mai bune lucrări prezentate 
la același concurs vor figura în
tr-o expoziție centrală ce se va 
deschide în sa>la Casei prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S. din 
Capitală.

In scopul îmbogățirii repertoriu
lui formațiilor corale din țara 
noastră cu prilejul sărbătoririi a 
40 de a-nî de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie Casa 
centrală a creației populare a edi
tat o broșură oare cuprinde cînte- 
ce revoluționare ruse. De aseme
nea, la recomandarea Casei cen
trale a creației populare, Editura 
de stat pentru imprimate și pu
blicații a scos volumul „Din cîn- 
tecele popoarelor".

(Agerpres).

EDUCATIV DISTRACTIVE

(CTKEMATOttltAFt)

IlI-lea
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE. FLACĂRA ; Dis.

(IMOCURi

Păianjenul de aur — PATRIA, PINTILIE ; Richard 
ELENA PAVEL, GH. DOJA; Vră. * ’ ’ ‘
jitoarea - REPUBLICA, BUCU- 
REȘTI, GRADINA PROGRESUL. 
ALEX. SAHIA ; Primăvara pe str. 
Zarecinaia — MAGHERU, I. G. 
FRIMU, N. BALCESCU ; Camelia 
V. ALECSANDRI ; Misterul din 
vechea mină — CENTRAL (corn, 
plectare ..Straja păcii") ; O întâm
plare la Benderath — LUMINA, 
POPULAR ; Trandafirii lui Alah — 
VICTORIA ; Thereze Raquin — 
DOINA ; Ghimpele — MAXIM GOR.DOINA ; Ghimpele — MAXIM GOR- 
KI, UNIREA. M. EMINESCU ; Un 

Dr. CONSTANTIN COLONAȘ I CuItwWl^TINE^ETOLUI.’lLIB

cordla — ALEX. POPOV ; Garni, 
zoana nemuritoare - GRIVITA • 
Romeo șl Julietta — VASILE 
ROAITA ; Odată tn viață — CUL
TURAL ; Ei Iubeau viața — 
CONST. DAVID ; Fiica Tibetului- 
T VLADIMIRESCU (grădină) Tn 
calea trăznetului — ARTA, ALIAN, 
ȚA ; Două victorii — MUNCA ; Se.

străzli - MIORIȚA, LI. 
PARTIȚII; O vară neobișnuită — 

’ Alarmă tn munți —' 23 
AUGUST ; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) — DONCA SIMO,



Cinstirea lui Traian Vuia
Comunicarea tovarășului Ședința festivă

Adunarea festivă în cinstea
Zilei Forțelor Armate ale R.P.R.

dr. Petru Groza a Academiei R. P. Romîne
(Urinare din pag. l-a) 

educați în spiritul dragostei pro
funde și al devotamentului ne-

dependenței sale și a celorlalte 
popoare frățești din țările socia
liste. De aceea el nu slăbește 
vigilența față de uneltirile 
cercurilor agresive in

(Urmare din pag. l-a) de la Versailles, care a Încheiat 
primul război mondial, Vuia a 
avut o acțiune determinantă în 
combaterea curentelor dușmănoa
se unirii Ardealului cu Țara Ro- 
mlnească. El a introdus membri 
marcanți ai delegației ardelene 
și bănățene î n cercurile socia
liste și anticlericale franceze, pu
țind astfel opune și susține ar
gumente in sprijinul cauzei na
ționale.

El era fericit că în toiul atîtor 
dificultăți, încercate pe urma in
vențiilor sale epocale, vedea și 
pe teren politic realizîndu-se 
unul din crezurile tinereții sale. 

, in lucrarea sa „Le Banat (Te- 
ipishana)", publicată in 1918 și 
în alte lucrări ale sale Traian 
Vuia a preconizat, de pe atunci, 
în anumite probleme spinoase pe 
care le ridica vecinătatea noastră 
cu țara revoluției socialiste, ati
tudinea pe care trebuia s-o luăm, 
ca participanțl în destrămarea 
imperiului austro-ungar, față de 
Uniunea Sovietică; el era partiza
nul unei politici de apropiere cu 
țara socialismului victorios. 
Fiindcă — spunea el — Uniunea 
Sovietică ne oferea, pentru vii4 
tor, o garanție reală împotriva 
șovinismului revizionist, pe care 
Germania revanșardă și ultra-na- 
ționalistă ti sprijinea, fapt con
firmat istoricește in cel de-al 
doilea război mondial.

După instalarea fascismului în 
Italia și a hitlerîsmului în Ger
mania, Traian Vuia și-a manifes
tat cu hotărire, tradusă perse
verent în fapte, aversiunea sa 
contra acestor dictaturi.

In 1936, foarte îngrijorat, ei 
prevedea izbucnirea unui nou 
război mondial. Războiul, care a 
venit mai tirziu, l-a găsit mai 
ferm ca oricind pe pozițiile sale 
de socialist și democrat, arun- 
cindu-se în lupta împotriva hlt- 

. Ierismului, pe atunci în apogeu.
Odată războiul deslănțuit Vu

ia, cu toată virsta sa înaintată, 
deveni animatorul și conducăto- 
rul spiritual al „rezistenței" ro
mînilor democrați, care se găseau 
pe atunci în Franța, fiind ales 
președinte „cu vot unanim". Fa
ță de această unanimitate și-a 
învins modestia și a acceptat cu

renumitului avocat bănățean Co- 
riolan Brediceanu, Vuia și-a rea
lizat resurse materiale pentru a 
pleca, în anul 1902, la Paris unde 
și-a continuat munca asiduă în 
biblioteci și laboratoare, sîătuin- 
du-se cu specialiști, tot mai con
vins că viitorul este al zborului 
cu „mai greu decît aerul" și ară- 
tind că succesele ocazionale ale 
balonului și zborurilor catapul
tate, sînt iluzorii.

Dar odată cu schimbarea Seco
lului, alături de problemele lui 
științifice, Vuia a întrețesut, ca 
om și ca cetățean, totodată, pro
blemele naționale și sociale, pare 
se Impuneau tot mai arzător in 
lume. Este semnificativ faptul că 
teza sa de doctorat in drept avea 
titlul și subiectul „industrie și mi
litarism". Pasiunea lui pentru a- 
ceste probleme egala pe aceea 
dovedită în domeniul științific- 
tehnic.

Memoriile în această materie 
prezentate de el, in februarie 1903, 
Academiei de Științe din Paris) 
apoi realizarea primului său apa
rat de zbor cu mijloace foarte re
duse, pe care i-a condus singur 
și eroic, nu au putut capta inte
gral uriașa capacitate de gindire 
a acestui om, care a activat în 
același timp cu hotărire in cîmpul 
marilor probleme sociale.

Corespondența bogată ce datea
ză începind cu anii 1905-1906, 
pe care am adunat-o cu ostenea
lă, în decursul ultimului deceniu, 
cuprinzind și corespondența mea 
personală cu Traian Vuia, dove
dește că toate problemele politice 
și sociale, la ordinea zilei, îl fră- 
mintau.

Frecventa asiduu cursurile și 
conferințele de inițiere socialistă 
de la Muzeul Social din Paris, 
luind cu el și pe prietenul nostru 
comun, vîrstnicul profesor bănă
țean Constantin Nedelcu, pe a- 
tunci student la Sorbona, fost 
președinte al societății „Petru Ma
ior" din Budapesta. Am comentat 
apoi împreună expunerile lui Jean 
Jaures, Anatole France, Aristide 
Briand și alții.

In iarna anului 1905-1906 l-am 
văzut, cu ocazia unei vizite ce 
i-am făcut la Paris, și-am petre- , 
cut împreună cîteva săptămîni CU”J funcție,
neuitate: întil, cu aeroplanul lui, 
gata de a fi experimentat în pri
măvară, Vuia fiind ferm convins 
că va reuși; apoi, entuziasmat 
pentru viitorul socialismului ale 
cărui idei încă de pe atuncî că
pătau o largă răspîndire în 
Franța.

Trebuind să mă întorc la cursu
rile mele de la Universitatea din 
Berlin, port pînă la sfirșit adîn- 
cul regret că n-am asistat în ziua 
de 18 martie 1906 la intîiui său 
zbor, acesta fiind priinul în isto
ria aviației, care a deschis dru
mul spre cucerirea văzduhului, 
cil „mai greu decît aerul" și mij
loace proprii de bord.

M-am mulțumit cu comunicarea 
însuflețită a studentului Constan
tin Nedelcu, care era de față și 
care, ascultîndu-mă astăzi din lo
jile acestei săli, retrăiește cu si
guranță emoțiile acelei amintiri.

Mereu legat de frămîntările po
porului romîn din Ardeal și Ba
nat, Vuia era un generos protec
tor și îndrumător al tuturor romî
nilor veniți in capitala Franței, 
mereu setos de știri de acasă.

Noblețea sufletească și modes
tia lui se împleteau cu bunătatea 
și blindețea fără seamăn.

Conversația lui era atrăgă
toare, plină de conținut, fiecare 
cuvînt temeinic gîndit, iar socie
tatea lui era întotdeauna instruc
tivă șl animatoare.

Voi aminti despre activitatea sa 
de protector și animator în lagă
rul de concentrare de pe litoralul 
Oceanuțji Atlantic, Les Sables 
D’Olonne, unde a fost internat 
în 1914, noiembrie, după izbuc
nirea primului război mondial, 
împreună cu sute de cetățeni de 
diferite naționalități din Austro- 
Ungaria și alte țări.

Am iscodit pe unii din cei 
care au împărtășit cu el acest 
surghiun și care sînt și ei aici 
in sală.

Acest mentor a semănat gînduri 
și speranțe în sufletele obidite și 
a făcut apostolat pentfl ideea 
păcii, spre cate tindea omenirea 
insîngerată.

In cartea pentru care am a- 
dunat, in decursul anilor, vast 
material, se va putea citi, la 
timpul său, și capitolul emoțio
nantelor evocări ale pensionaru
lui ion Borteș, materialul docu
mentar obținut prin coresponden
ța mea de la merituosul diplomat 
romîn ardelean prof. Victor Că
dere, sau emoționante scene dra
matice din lupta romînilor din 
„Rezistența" poporului francez 
împotriva hitlerismuiui, scrise 
de Victor lonescu, Aurel Pampu 
și llie Dumitru, care sint și ei 
prezenți în sală.

Se va desfășura tot mai mult 
sub ochii noștri avîntțil și acti
vitatea omului politic Traian 
Vuia.

In timpul conferinței de pace

După căderea în mina Gesta- 
po-ului a doi colaboratori Radu 
Măcriș și V. Adorian, împreună 
cu tipografia, organele Frontului 
Național Romîn din Franța și-an 
mutat redacția clandestină pe un 
bulevard central, intr-o casă ocu
pată de diferite birouri comercia
le. Romînii din „Rezistență" cău
tau, pe linie conspirativă, noua 
redacție. In fața camarazilor a 
apărut modest, zimbind. însuși 
președintele Frontului Național, 
Traian Vuia.

El scria și difuza articolele 
ziarului de luptă. Tot prin el a- 
jungea o parte din ziare la car
tierul muncitoresc al uzinelor 
„Renault", de la Issy-Les-Mouli- 
neaux, cartier unde patrioții fran
cezi găseau sprijinul neprecupe
țit al romînilor.

In 1944, iulie șl august—scrie 
Victor lonescu — cînd furia po
porului francez dărîma una du
pă alta, în cartierele Parisului, 
unitățile de tancuri hitleriste, 
formațiile romînești de luptă au 
asaltat sediul legației lui Anto
nescu de la Paris, organiztnd un 
punct de sprijin in luptă, sub 
conducerea și Îndrumarea iul 
Traian Vuia.

La 23 August, pe aceeași le
gație romînă fîlfîia steagul re
zistenței romînești din Franța, 
iar în ședința de comitet, Vuia 
schița tabloul Romîniei eliberate.

Intr-un mesaj adresat guvernu
lui romîn și publicat în „La Rou- 
manie libre", în septembrie 1944, 
apoi într-o conferință de infor
mație a Frontului Național Ro
mîn din Franța, la 9 octombrie 
1944, in sala „r............... ~
ian Vuia declara : 
60 de 
Romîn 
noare 
Muiți 
astăzi 
ca să ..... . . ,.
trugerea inamicului comun, 
au luptat cu tot entuziasmul ti
nereții lor și sînt conduși de un 
singur ideal; libertatea popoare
lor și îndeosebi a poporului ro
mîn"...

El sublinia: „Lupta noastră 
continuă și în interiorul Franței 
împotriva fasciștilor care au fu
git din Romînia și au fugit de 
răspundere, încercînd să compro
mită încrederea acordată Romi- 
niei de către Uniunea Sovietică".

Vuia personal s-a îngrijit de 
unitatea militară rominească de 
la Reuilli, așa cum făcuse și cu 
28 de ani înainte, contra invada
torilor cotropitorului Kaizer Wil
helm.

Sub îndemnul Iui s-a organizat 
salvarea copiilor romîni din la
gărul de la Buchenwald șl așa 
mai departe.

Ser itînd dosarele voluminoase 
i care cuprind materialul pe care 

l-am adunat, mă gindesc unde 
■ este condeiul care să Înfățișeze

.Mutualite", Tra- 
„...Pînă acum 

eroi din Frontul Național 
au căzut pe cîmpul de o- 
al maquis-ului francez, 
compatrioțl s-au înrolat 

în noua armată franceză, 
ducă lupta piuă la dis- 

' ‘ ’ El

Informat
Miercuri dimineață a plecat la 

Londra o delegație de muncitori 
din industria bunurilor de con
sum, condusă de, Gheorghe Mânu, 
membru în Prezidiul C.C. al .Sin
dicatului muncitorilor din indu
stria bunurilor de consum. Dele
gația va vizita întreprinderi și 
instituții din industria alimentară

din diferite orașe ale Marii Bri
tanii în cadrul călătoriilor de stu
diu organizate sub auspiciile 
UNESCO.

generației de astăzi șl de mtlne 
pe marele fiu al popon lui ro
mîn, recunoscător patriei adop
tive și credincios pînă la mor- 
mînt patriei mame r ...

Modestia lui, pe care numai 
geniul și generozitatea sufletului 
său au putjt-o explica, a căzut 
pradă ignoranței, nepăsării și 
de multe ori relei credințe a ace
lora care n-au iubit niciodată 
poporul romîn, n-au îndrăgit sin
cer lupta pentru progresul ome
nirii și care timp de peste jumă
tate de veac au înmormîntat o- 
mul și opera lui sub lespedea ui
tării și conspirația tăcerii.

Vitregia fostelor regimuri bș ir- 
gheze, nepăsarea și aversiunea 
față de acest fiu al poporului 
romîn, n-a umbrit nici cînd dra
gostea lui față de poporul nostru.

Aceste regimuri, cunoscînd 
activitatea lui în domeniul so
cial și politic, pentru cauza so
cialismului, îl considerau indezi
rabil. Dar invențiile lui în do
meniul termo-dinamic erau bune 
de exploatat pentru unii mari 
industriași din țara noastră, în
tre care societatea „Mica". A- 
ceastă societate, proprietară de 
mine de lignit, se temea de con
curența generatorului „Vuia", pe 
care l-a cumpărat și apoi l-a 
ascuns.

Regimul de democrație popu
lară l-a primit pe Vuia cu toată 
dragostea, deschizind ci mp vast 
pentru valorificarea generatoru
lui, pentru a cunoaște cît mai 
bine măreția lui Traian Vuia, șl 
adueîndu-i azi prinos de recu
noștință.

De constituție fizică nu prea 
ordo-
con-

(Urmare din pag. l-a) 

trarea resturilor și la reconsti
tuirea primului aparat al lui Tra
ian Vuia, marele pionier romîn 
al aviației.

Inginerul Gabriel Brola, romîn 
de origine, colaborator al lui 
Traian Vuia și continuator al 
operei acestuia în domeniul știin
țelor termice și termodinamicei, a 
subliniat genialitatea concepțiilor 
și realizărilor lui Vuia în ceea 
ce privește crearea de generatoa
re de abur speciale și a relevat 
faptul că generatoare cu combus- 
tiune forțată bazate pe concepții
le și lucrările lui Traian Vuia, se 
fabrică astăzi în serie în nume
roase țări europene.

In încheiere ing. Gabriel Brola 
a arătat că, țn oalitate de fiu 
spiritual al lui Traian Vuia și în 
semn de admirație pentru geniul

maestrului său, dedică rezultatele 
tuturor lucrărilor sale In această 
direcție memoriei lui Traian Vuia.

A vorbit apoi Marcel Yvonneau 
care între 1920 și 1948 a colabo
rat cu Traian Vuia, în special la 
lucrările acestuia asupra heli
copterelor. Vorbitorul a subli
niat inteligența strălucită și 
bunătatea lui Traian Vuia, pre
cum și generozitatea cu care o- 
mul de știință romțn împărtășea 
cunoștințele sale

Prof. R. Răduîeț, membru 
respondent al Academiei R.P. 
mine, directorul Institutului 
energetică al Academiei R.P.
mine, a dezvoltat apoi comunica

și 
in-

co- 
Ro

de 
Ro-

rea științifică: „Traian Vuia 
dezvoltarea termoenergeticei 
dustriale”.

Cuvîntările și comunicările
fost călduros aplaudate de asis
tență.

au

Deschiderea expoziției „Traian Vuia“

clintit față de viața nouă pe cercurilor agresive imperialiste și 
care poporul nostru și-o făurește, se îngrijește de întărirea capa-

robust, dar ducînd o viață 
nată și cumpătată, Vuia a 
tinuat să lucreze neobosit 
în iarna anului 1946, cînd 
greu bolnav.

Petre Ciolan, cetățean 
cez originar din Moldova, l-a 
primit în casa sa, ingrijin- 
du-1 ca pe un membru ai 
familiei, pe acest martir al știin
ței, care, trăind singuratec 
toată viața, nu a cunoscut căl
dura căminului familial, și-a 
jertfit întreaga ființă pe altarul 
progresului omenirii.

Odată instalat regimul demo
cratic la 6 martie 1945, Vuia a 
fost ales membru de onoare al 
Academiei.

In 1950, Ia dorința lui fier
binte, cu ajutorul guvernului și 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min, Traian Vuia a fost adus în 
țară, după o absență de 48 de 
ani. După ultima parte a vieții 
............................ " ’ “ pe 

a 
in 

în-

fran-

Miercuri la amiază a avut loc 
la Muzeul militar central festi
vitatea deschiderii expoziției 
„Traian Vuia".

La festivitate au participat to
varășii : dr. Petru Groza, Grigore 
Preoteasa, general-colonel Leontin 
Sălaj an, AI. Btrlădeanu, Popa 
Gherasim, acad. Atanase Joja, mi
nistrul Invățămîntului și Culturii, 
membri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, academicieni, ge
nerali și ofițeri superiori 
țelor Armate ale R. P. 
oameni de știință, artă și

A fost de față grupul
peți francezi, colaboratori ai iui 
Traian Vuia, care au contribuit 
la organizarea expoziției.

A asistat Jean Deciry, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Franței la București.

In cuvîntul de deschidere ge- 
neral-maior Constantin Șandru a 
vorbit despre Traian Vuia — emi
nent om de știință, activist neo
bosit pe tărîm social, luptător ac
tiv pentru libertate și progres.

„Prețuind și valoriflcînd boga
ta moștenire științifică și cultu
rală a poporului nostru — a spus

romîn se mîn- 
păstrează mereu

C. Șandru a

ai For- 
Romîne, 
cultură, 
de oas-

intre altele vorbitorul — regimul 
nostru de democrație populară, 
partidul nostru au pus la locul 
cuvenit, la loc de cinste, realiză
rile remarcabile ale lui Traian 
Vuia. Poporul 
drește cu el și-I 
vie amintirea".

General-maior
mulțumit apoi oaspeților francezi 
pentru sprijinul dat în organiza
rea expoziției „Traian Vuia".

Charles Dollfus, directorul Mu
zeului aerului din Paris, a dăruit 
apoi Muzeului militar central 
macheta originală a aeroplanului 
nr. 1, construită de Traian Vuia.

In încheierea festivității asis
tența a vizitat expoziția. Pe lin
gă avionul reconstituit cu care 
Traian Vuia a executat primul 
său zbor, expoziția cuprinde pa
nouri cu documente și fotografii 
înfățișînd viața și activitatea ma
relui om de știință romîn. Sînt 
expuse de asemenea machetele 
aparatelor de zbor, un grup ge
nerator de abur independent 
cazane de apă caldă realizate 
Traian Vuia.

Și 
de

lui, petrecută timp de o lună 
pămîntul patriei iubite, Vuia 
dispărut din mijlocul nostru, 
toamna anului 1950 și a fost 
mormtntat la cimitirul Belu.

In aceeași zi de septembrie, 
soarele, ale cărui raze il intim- 
pinaseră înainte cu aproape 80 
de ani in casa țărancei din Bujo
rul bănățean, i-a poleit cu aur 
mormîntul în care cobora.

L-am petrecut la locul de odih
nă, împreună cu vechii camarazi 
dr. Tlberiu Brediceanu, dr. Con
stantin Nedelcu și alții. Era de 
față și academicianul Ștefan Ni- 
colau și „reprezentanți" ai pre
sei.

Cel de la gazete, convocațl aici 
tn acea tristă după-amiază, notau 
cu zor povestirile noastre despre 
viața aceluia care trecea glorios 
in eternitate.

Măreția faptelor Iul Traian 
Vuia i-a zguduit in așa măsură 
pe acești oameni șl li s-au părut 
atit de stranii, incit le-a scăpat 
condeiul din mină șl șl-au pierdut 
rostul de Informatori, preferind 
să nu publice nimic, nici măcar 
o informație nudă, un text de ne
crolog al decesului.
, Coroanele pe care le-au depus 
Academia și prietenii săi din tine
rețe etc, s-au vestejit pe mor- 
mintul lui, dar avem datoria să 
facem totul ca să nu se veste
jească odată cu ele și memoria 
omului Vuia.

De atunci s-au spulberat șl se 
spulberă neîncetat toate nedume
ririle, făcîndu-se tot mai 
lumină în jurul operei și 
Traian Vuia.

Pe lingă rostul de a fi 
zător de epocă în Istoria 
Și prin aceasta, a omenirii, Vuia 
și-a dat o contribuție de seamă 
în termo-dinamică, prin inventa
rea generatorului de aburi, donat 
cu generozitate patriei sale mame 
și dat astăzi in folosință publică 
industriei patriei noastre. Astfel 
el contribuie și după moartea sa 
la progresul țării noastre.

încheind, pentru a evita un re
gret postum, reproduc un citat 
din cuvîntul meu de introducere 
la volumul „Traian Vuia — Măr
turii" :

„Nimic nu lipsește gloriei lui 
— el lipsește gloriei Academiei 
noastre".

Depunerea unor coroane de flori 
la mormîntul lui Traian Vuia

Miercuri la amiază a avut loc 
la cimitirul „Bellu" din Capi
tală solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori la mormîntul 
lui Traian Vuia.

La solemnitate au participat 
tovarășii ing. Popa Gherasim, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Industriei 
Grele, reprezentanți ai unor mi
nistere, academicieni ș.a.

Au asistat oaspeții din Franța, 
foști colaboratori ai lui Traian 
Vuia.

fa(ă 
afa- 

la

A fost de asemenea de 
Jean Deciry, însărcinat cu 
ceri ad-interim al Franței 
București.

S-au depus coroane de flori 
din partea Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Consiliului de 
Miniștri, Academiei R. P. Ro
mîne, Ministerului Industriei 
Grele, Departamentului Transpor
turilor Rutiere, Navale și Aerie
ne, precum și din partea oaspe
ților francezi.

Plecarea delegației C.C.S.
la cel de al IV-lea Congres 

Mondial al Sindicatelor

1 1

multă 
omului

deschi- 
aviației

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația sindicatelor 
din R.P. Romiînă, oare va parti
cipa la cel de-al IV-lea Congres 
Mondial al Sindicatelor, ale cărui 
lucrări se vor desfășura la Leip
zig între 4 și 15 octombrie.

Delegația este condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele C.C.S., care a plecat la 
Leipzig în ziua de 30 septembrie.

Delegația este formată din to
varășii: Maria Morani, președin
tele C.C. al Sindicatului munci
torilor din 
de consum, 
torist, Erou 
Ion Nistor, 
Sindicatului 
vățămînt ți cultură, I. Popa, bri
gadier fruntaș la schela Moreni, 
Elena Stoia, președintele C.C. al 
Sindicatului lucrătorilor din sfa
turile populare și gospodăria 
comunală. Șt. Prediuș, miner

industria bunurilor 
Vasile Vokhiță, trac- 
al Muncii Socialiste, 
președintele C.C. al 
lucrătorilor din în-

fruntaș din Lupenl, Ștefan 
Dina, președintele C. C. al Sin
dicatului lucrătorilor din in
stituțiile administrative de stat, 
Traian Bobeanu, inginer la Uzi
nele „Steagul Roșu", din Orașul 
Stalin, N. Istrate, seoretar al 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din metalurgie și electricitate, 
Csavar Bela, președintele con
siliului sindical local Tîrgu 
Mureș, Elena Dînescu, impiegată 
de mișcare la stația București- 
Grivifa, Ștefania Funk, învăță
toare din Timișoara, Stela Apos
tol, medic din Iași.

La aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost conduși 
de tovarășii Anton Moisescu, 
Liuba Chișinevschi și ing. Mihai 
Marin, secretari ai C.C.S., de 
membri ai Prezidiului C.C.S., 
președinți ai C.C. ale Sindicate
lor, precum și de numeroși acti
viști sindicali.

(Agerpresț

papericleos de la ziarul atenian 
„Avghi". Pînă acum dl. Papape- 
ricleos a vizitat o serie de insti
tuții culturale, uzine, fabrici, 
gospodării agricole, precum și ora
șele Brăila, Galați, Constanța,★

In prezent se află în țara Cluj și a avut întrevederi cu seri-
noastră ziaristul grec Nicos Pa- itori, artiști, ziariști.

In numele oamenilor de știință, 
al cercetătorilor și al tehnicieni
lor a luat cuvîntul acad. S. Stol- 
lov.

Armata modernă — înzestrată 
cu cele mai noi mijloace tehnice 
pe care știința noastră i le pune 
la dispoziție — a spus vor
bitorul — reprezintă astăzi la 
noi în țară o forță care se bucu
ră pe drept cuvînt de un pres
tigiu moral pe care niciodată nu 
l-a cunoscut armata din trecut. 
De aceea oamenii de știință din 
țara noastră sînt mîndri de a 
putea colabora în apărarea pa
triei cu puternica noastră arma
tă populară căreia îi aduce as
tăzi — cu ocazia Zilei Forțele 
Armate ale Republicii Populare 
Romîne —- un omagiu sincer și 
călduros de admirație și recu
noștință.

Pionierul Mircea Clomîrțan a 
adus salutul pionierilor din Ca
pitală.

A luat apoi cuvîntul tov. Mi
ron Olteanu, membru In Biroul 
C.C. al U.T.M. care a spus între 
altele :

Serviciul militar, satisfacerea 
acestei înalte îndatoriri, a deve
nit pentru tineretul nostru o în
datorire de cinste și onoare pe 
care o face cu bucurie și drag.

Tineretul nostru știe că nu 
există îndatorire mai măreață 
decît aceea de a-ți închina toate 
forțele și la nevoie șl viața pen
tru înflorirea patriei noastre, 
pentru apărarea ei.

Tov. Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., a adus salu
tul oamenilor muncii din Capi
tală.

Oamenii muncii din Capitală
— a spus el — își manifestă 
astăzi încă odată puternica dra
goste față de armata noastră 
populară și sînt hotărîți să în
tărească și mai mult legăturile 
dintre armată și popor, să ve
gheze împreună ca nimeni și ni
mic să nu poată împiedica mer
sul nostru înainte spre socialism.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un bogat program artistic 
prezentat de către echipele ar
tistice ostășești de amatori, par
ticipante la finala celui de al 
8-lea concurs pe armată și de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Ministerului Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne.

★

Adunări consacrate Zilei Forțe- 
lor Armate ale R.P. Romîne au 
avut loc la Cluj, Galați și în alte 
centre ale țării.

în cinstea zilei de 2 octombrie
— Ziua Forțelor Armate ale R.P. 
Romine, Teatrul Armatei a pre
zentat miercuri seara pe scena sa 
din b-dul Magheru, premiera pie
sei „Ecaterina Teodoroiu" de Ni- 
colae Tăutu, laureat al Premiului 
de Stat.

în spiritul prieteniei și frăției cu 
' ” ‘ tn

.în 
spiritul prieteniei și respectului 
față de toate popoarele iubitoare 
de pace, libertate și progres.

La baza educației militare și 
politice a personalului armatei 
noastre stă învățătura marxist- 
leninistă care dă posibilitatea 
militarilor să înțeleagă clar sco
purile și sarcinile ce le revin, să 
stăpinească mai temeinic mese
ria armelor. întregul conținut a! 
educării politice și militare a os
tașilor armatei noastre este pă
truns de ideea nobilă a slujirii 
cu abnegație a intereselor po
porului și a apărării păcii.

Creșterea necontenită a poten
țialului economic al țării noastre 
— a subliniat în continuare vor
bitorul — a creat condiții priel
nice pentru înzestrarea armatei 
cu armament modern, puternic 
și variat, cu o tehnică de luptă 
avansată. înzestrarea tehnico- 
materială modernă a armatei 
noastre are la bază nu numai 
progresele economico-tehnice ob
ținute de țara noastră pe drumul 
construirii socialismului, ci și 
colaborarea și Intr-ajutorarea fră
țească cu celelalte țări socialis
te, în primul rînd cu Uniunea 
Sovietică, mare putere industria
lă, ale cărei realizări pe tărîmul 
tehnicii militare ocupă primul 
loc din lume. In ultimul timp 
știința și tehnica sovietică au 
obținut un deosebit succes în do
meniul tehnicii militare prin rea
lizarea rachetei balistice inter
continentale. Popoarele țărilor 
lagărului socialist și iubitorii de 
pace din. întreaga lume au primit 
cu adîncă satisfacție vestea că 
Uniunea Sovietică posedă prima 
această armă, avînd convingerea ___
fermă că ea nu va fi folosită îm-.dite __
potriva intereselor păcii și secu- .Vremurile cînd armata țării 
rității popoarelor. ............

Ca și toate celelalte popoare 
ale țărilor socialiste frățești,. po
porul romîn dorește sincer pacea 
și luptă activ pentru consolida
rea ei. Statul romîn face eforturi 
pentru stabilirea unor relații 
prietenești cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor socială 
și politică, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, militează 
activ pentru slăbirea încordării! 
în relațiile internaționale, pentru 
dezarmare, pentru pace în în
treaga lume.

O contribuție însemnată la 
cauza păcii și prieteniei între po
poare o constituie mesajul adre
sat de tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne, șefilor de 
guverne ale Albaniei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și Turciei, 
mesaj care a avut un larg ră
sunet în rîndurile oamenilor 
muncii din țările balcanice și din 
litmea întreagă. Totodată poporul 
romîn este gata să sprijine ori
ce altă inițiativă menită să con
tribuie la destinderea în rela
țiile internaționale și la stabili
rea unor relații de colaborare 
pașnică înt’re state, indiferent din 
partea cui ar veni. Poporul no
stru nu uită însă că în lume __ t--™—___ ___-  
există cercuri care nu doresc pa- brie — Ziua Forțelor Armate 
cea, care uneltesc împotriva in- ale R.P. Romîne — miercuri la 
___________________________ amiază a avut loc solemnitatea

~ _ dezvelirii unei plăci comemorati
ve în memoria ostașilor romîni 
care în dimineața zilei de 24 
august 4944 au început luptele 
împotriva trupelor germane fas
ciste ce amenințau Capitala în 
partea de nord a orașului. Placa 
comemorativă este așezată pe 
unul din pilonii podului de cale 
ferată din apropierea gării Bă
neasa, în sectorul unde se afla 
baza de atac a trupelor romîne. 

La solemnitate au asistat ge
nerali și ofițeri activi și de re
zervă ai Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, printre care foști 
comandanți de mari unități, care 
au luptat pe frontul antihitlerist, 
ostași, reprezentanți ai organiza
țiilor de partid și sfaturilor popu
lare din Capitală, delegații ale 
organizațiilor de masă, precum 
și numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Pe șoseaua București-Ploești, 
în fața plăcii comemorative, a 
fost aliniată o gardă de onoare 
cu drapel.

Tovarășii general maior V. 
CutoiU și Gh. Calcan, vicepreșe
dinte al Sfatului Popular al 
Capitalei, au evocat faptele glo-

Cursa Victoriei

popoarele țărilor socialiste 
frunte cu Uniunea Sovietică,

cității de apărare a patriei, de 
instruirea și pregătirea armatei 
pentru a fi gata oricind să dea 
o ripostă zdrobitoare oricărui 
agresor.

Poporul romîn consideră ca o 
datorie de prim ordin întărirea 
continuă a unității Lagărului so
cialist, conștient fiind că aceasta 
constituie chezășia independen
tei și suveranității țărilor socia
liste frățești, chezășia construirii 
cu succes a socialismului. El 
este ferm hotărî! să-și îndepli
nească întocmai obligațiunile 
ce-i revin pe baza Tratatului de 
la Varșovia.

In încheiere tov. general-colo
nel Leontin Săilăj.an a arătat că 
militarii forțelor noastre armate 
sînt hotărîți să nu precupețească 
nici un efort pentru a ridica 
continuu capacitatea de luptă a 
armatei noastre, spre a fi per
manent în măsură ca împreună 
cu celelalte armate frățești ale 
statelor socialiste, să dea o ri
postă nimicitoare oricărui agre
sor, să apere cu strășnicie pa
cea și libertatea popoarelor noa
stre.

Cuvîntarea tov. general-colonel 
Leontin Sălăjan a fost sublinia
tă prin vii aplauze.

A luat apoi cuvîntul muncito
rul fruntaș Vasile Lupescu de la 
uzinele „23 August" din Capi
tală.

Ziua Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romîne, a spus el, 
constituie pentru noi, oamenii 
muncii, o sărbătoare scumpă și 
un prilej minunat de a ne afir
ma dragostea și încrederea de
plină*" ce o nutrim față de bravii 
noștrî ostași/ apărători devotați 
ai muncii noâstre pașnicii și ai. 
cuceririlor revoluționare dobîn- 
-Le în, anii puterii populare. 
i V 1 cnuw nc vuxp t «i luata ță: ii 

noastre'era o'uftesMă în mîinife 
exploatatorilor, cînd sbldații noș
tri prost echipați, flămînzi, bă
tuți și umiliți la tot pasul, con
siderați carne de tun sau puși 
să ucidă pe părinții și frații lor 
ce luptau pentru o viață mai bu
nă,_ au rămas în amintirea noa
stră, a celor vîrstnici, ca un vis 
urît și hidos.

In numele țăranilor muncitori 
din regiunea București, a luat 
cuvîntul Nicolae Micșan, pre
ședintele gospodăriei colective 
„Olga Bancic" cțin comuna Co- 
șereni, care a subliniat printre al
tele : Niciodată în istoria pa
triei noastre n-a fost o legătură 
attt de trainică între armată și 
popor cum este astăzi. Tinerii 
care se întorc din armată se în
cadrează activ în opera de trans
formare socialistă a agriculturii, 
intrînd în gospodării colective și 
întovărășiri agricole, contribuind 
la întărirea sectorului socialist 
din agricultură.

obligațiunile

( Agerpres)

Dezvelirea unei plăci comemorative
Cu prilejul zilei de 2 octom-

Vizitele delegației 
orașului ți regiunii 

Sverdlovsk
REȘIȚA 2. De la trimisul spe

cial Agerpres:
In continuarea vizitelor pe 

care le fac în țara noastră, mem
brii delegației orașului și regiu
nii Sverdlovsk în frunte cu F. 
M. Morsceakov au sosit miercuri 
la Reșița.

Membrii delegației s-au 
sat de probleme privind 
zionarea și organizarea 
în combinat, mecanizarea 
lor grele din sectoarele oțelărie, 
furnale și laminor etc. In con
vorbirile pe care le-au avut cu 
diverși muncitori, oaspeții sovie
tici s-au interesat de creșterea 
nivelului de trai al acestora, de 
modul în care este aplicat noul 
sistem de salarizare și de alte 
probleme privind viața și munca 
lor.

In cursul după-amieziî, mem
brii delegației s-au întîlnit la 
Casa de cultură a combinatului 
cu activiști de partid și de stat, 
cu reprezentanți ai organizații
lor de masă din Reșița.

(Agerpres)

rioase de arme ale ostașilor ro- 
mîni în luptele pentru apărarea 
Capitalei împotriva trupelor fas
ciste germane. Tov. Gh. Calcan 
a dezvelit apoi placa comemora
tivă.

Au fost depuse jerbe de flori 
din partea Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne și Sfa
tului Popular al Capitalei. Un 
grup de pionieri a depus buchete 
de flori.

Asistența a vizitat apoi baza 
de atac de unde ostașii romîni 
au pornit în ziua de 24 august 
ofensiva împotriva trupelor fas
ciste aflate pe linia Băneasa- 
Pipera.

intere- 
aprovl- 
muncii 
munci-

★
Grupul de sportivi germani a. 

parținind clubului „Vorwats“-Ber- 
lin, care se găsește în țară cu pri- 
lejul silei Forțelor Armate ale 
R.P.R., a depus miercuri dupa- 
amiază o coroană de flori la 
placa comemorativi de la Sfatul 
Popular al regiunii București ri
dicată în memoria ostașilor ro
mîni care, in dimineața zilei de 
24 august 1944 au ocupat prin 
asalt comandamentul aviației fas
ciste germane din București.

La depunerea florilor au fost 
de față reprezentanți ai Sfatului 
Popular al regiunii București.

(Agerpres)

Vedere din Oradea

Etapa e IlI-a a competiției ci
cliste „Cursa Victoriei" dispu
tată pe șoseaua București-Urzi- 
ceni contra cronometrul indivi
dual, a adu» mari schimbări in 
clasamerA Constantin Dumitres
cu a arătat din nou că este un 
mare specialist al acestui gen de 
probe, cucerind odată cu etapa 
și tricoul galtfen. Ceilalți coechi
pieri ai săi din formația C.C.A. 
au obținut rezultate foarte bune, 
în timp ce dinamoviștii au cedat 
pozițiile fruntașe in clasamentul 
individual și pe echipe. Dintre 
alergătorii tineri, cursa contra 
cronometrul a scos in evidență 
pe Ion Braharu (Voin(a), care 
s-a clasat al cincilea și a trecut 
de la locul 28 la locul 7 în cla
samentul individual.

Clasamentul etapei a IlI-a; 1. C. 
Dumitrescu (C.C.A.) a parcurs 
69 km. în Îh32’19” (medie orară 
38,996 km.); 2. Ion Vasile
(C.C.A.) la 1’18”; 3. C. Tudose 
(C.C.A.) la 2’28”; 4. Podobas 
(Legia Varșovia) la 3T8”; 5.
Braharu (Voința) la 3’36’’; 6. G. 
Moiceanu (Dinamo) la 4’16"; 7. 
Ohman (Legia Varșovia) la 
4 17".

Clasamentul general indivi
dual : 1. C. Dumitrescu 7hl0’ 13”;

2. I. Vasile la 1’18”; 3. C. Tu- 
dose la 1’40”; 4. G. Moiceanu la 
2’32"; 5. A. Șelaru la 3’29’; 6. D. 
Munteanu la 3’50".

Din echipele Legia Varșovia pri
mul este Podobas, pe locul 11, la 
6’04" de lider.

Pe echipe conduce C.C.A. I, ur
mată de Dinamo I și Voința I.

Astăzi se desfășoară efapa a 
IV-a București-Alexandria-Bucu- 
rești.

București-Alexandria-Bucu'

k
prilejul „Zilei Forjelor Ar- 
ale R.P. Romine" miercuri 
s-au _ desfășurat în sala

Cu 
mate 
seara .... ____ ... _
sporturilor Floreasca două inte
resante întîlniri internaționale 
de volei și baschet. Meciul de 
volei dintre echipele C.C.A. 
București și Ț.D.N.A. Sofia a fost 

după o luptă foarte 
de voleibaliștii romîni 
(15-11, 15-11, 4-15, 

15—12). Intîlnirea de 
disputată între echipele

cîștigat, 
strînsă, 
cu 3—2 
14—16, 
baschet
C.C.A. București și Legia (R.P. 
Polonă) a revenit 
sportivilor romîni 
82—72 (37—39).

de asemenea 
cu scorul de

(Agerpres)



Evoluția crizei
de guvern din Franța

O declarație a Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Francez

Toate popoarele arabe 
trebuie să se unească
— CONVORBIREA LVI MAO 

ȚZE-DUN CU OASPEȚII 
STRĂINI —

Noi agresiuni cu caracter 
rasist în S. LI. A.

începui de an școlat 
la Liitle Rock

PARIS 2 (Agerpres). — Tn le
gătură cu criza de guvern, Birou! 
Politic al C.C. ai Partidului Co
munist Francez, a dat publicității 
o declarație în care subliniază că 
respingerea de către Adunarea 
Națională a proiectului de lege 
cu .privire la Algeria și criza de 
guvern reprezintă o „gravă în- 
frîngere a politicii militariste în 
Algeria și un mare succes al îm
potrivirii creseînde pe care po
porul francez o opune acestui răz
boi". Biroul Politic consideră că 
adoptarea acestui proiect de lege 
ar însemna „continuarea aven
turii sîngeroase și ruinătoare".

„Frontul adepților războiului, 
se spune în declarație, este pro
fund scindat".

wlPartidul Comunist Francez, se 
spune în declarație, cheamă pe 
toți francezii care se pronunță 
împotriva războiului din Algeria,

și îndeosebi pe cei 12.000.000 de 
cetățeni care în alegerile din 2 
ianuarie 1956 și-au dat votul par
tidelor de stînga să se unească 
în aceste zile de criză de guvern 
și să-și exprime năzuința comu
nă spre schimbări și pace...

Partidul Comunist Francez 
mintește solemn că astăzi ca 
în ajunul și după alegerile din

*

PARIS 2 (Agerpres). — In 
tot cursul zilei de marți, preșe
dintele Republicii Franceze, Coty, 
a continuat consultările cu liderii 
parlamentului și cu fruntașii 
partidelor politice în vederea 
constituirii noului guvern. Agen
ția France Presse relatează că 
pînă în momentul de fată nu se 
Întrevede o soluție a crizei, tn- 
trucît nici unul din liderii par
tidelor burgheze al căror nume 
se pronunță ca eventuali primi

a- 
Și 
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ianuarie este gata să sprijine ori
ce pas înainte, orice inițiativă și 
orice acțiuni în această direcție. 
Ne adresăm în primul rînd oa
menilor muncii socialiști".

Biroul Politic a chemat pe toți 
oamenii muncii republicani și pe 
partizanii păcii să-și exprime do
rința față de președintele Repu
blicii și față de deputați și să-și 
unească eforturile pentru desfă
șurarea cu succes la 17 octombrie 
a Zilei naționale de luptă pentru 
pace în Algeria.

★

miniștri nu poate obține o ma
joritate suficientă pentru a for
ma cabinetul.

Toate agențiile de presă occi
dentale subliniază gravitatea 
crizei.

Miercuri dimineața, ziarul 
„L’Humanite" a publicat un apel 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Francez în care 
se subliniază gravitatea situației 
politice interne în momentul de 
față în Franța.

PEKIN 2 (Agerpres). - In 
cursul serbării care a avut loc 
in seara de 1 octombrie în Piața 
Tiananmîn. Mao Țze-dun, preșe
dintele Republicii Populare Chi
neze a stat de vorbă în tribuna 
centrală cu Tufik Iazidji, șeful de
partamentului informațiilor al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Siriei, conducătorul delegației 
ziariștilor sirieni.

Popoarele din întreaga lume, a 
spus președintele Mao Țze-dun, 
sînt bucuroase să constate unita
tea care există între Siria, Egipt 
și Arabia Saudită. Toate popoa
rele arabe trebuie să se unească.

Tufik Iazidji și-a exprimat spe
ranța că între președintele Siriei 
și președintele Mao Țze-dun va 
avea loc o întrevedere. Președin
tele Mao Țze-dun a răspuns că a- 
cest lucru este foarte posibil.

Stînd de vorbă cu oaspeții egip
teni, președintele Mao Țze-dun 
i-a rugat să transmită salutul său 
președintelui' Egiptului Nasser și 
a urat succes poporului egip
tean.

Președintele Mao Țze-dun a stat 
de asemenea de vorbă cu o dele
gație de tineret din America care 
se află în vizită în China. Mao 
Țze-dun și-a exprimat speranța 
că poporul chinez șî poporul ame
rican vor putea întreține relații 
de prietenie intr-o atmosferă de 
pace.

Lucrările Adunării

Conferința generală a Agenției Internaționale pentru Energia atomică

i?. P. P. candidează
™^pentru locul de membru 

Consiliul guvernatorilorin
(Agerpres). — Co- 

specialâ : După cum 
marți a avut loc la 

deschiderii

VIENA 2 
respondență 
s-a anunțat, 
Viena solemnitatea 
p/imei sesiuni a conferinței gene
rale a Agenției internaționale 
pentru energia aotmică.

Președintele Republicii Austria, 
Adolf Schărf, a salutat călduros 
pe participanții la conferință.

Ralph Bunch, secretar general 
adjunct al Organizației Națiuni
lor Unite, a dat apoi citire me
sajului adresat conferinței de 
către Dag Hammarskjoeld.

Președintele provizoriu al con
ferinței generale, Carlos Bernar
dis, din Brazilia, a subliniat în 
cuvîntul său marea importanță a 
folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice. In cuvîntarea sa 
Bernardes a relevat spiritul de 
colaborare care a domnit între 
membrii comitetului pregătitor al 
conferinței în cursul activității 
de aproape un an, perioadă în 
care toate hotărîrile

luate în unanimitate. Acest fru
mos exemplu — a continuat Ber- 
nardes — trebuie să-l urmăm.

Strauss, președintele comisiei 
pentru energia atomică a S.U.A., 
șeful delegației S.U.A., a dat ci
tire mesajului adresat conferinței 
de președintele S.U.A., Eisen- 
hower.

V. S. Emelianov, șeful direc
ției principale pentru folosirea 
energiei atomice de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice, 
a dat citire mesajului _ adresat 
conferinței de K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

Apoi au luat cuvintul repre
zentanții Marii Britanii, Franței, 
Canadei, Indiei și Japoniei care 
au dat citire mesajelor de salut 
adresate de, primii miniștri ai ță
rilor lor conferinței generale a 
Agenției internaționale pentru 
energia atomică.

După aceea Carlos Bernardes,

care a prezidat, a declarat șe
dința închisă.

DUPĂ CUM S-A AFLAT, RE
PUBLICA POPULARA ROM1NĂ 
CANDIDEAZĂ PENTRU LOCUL 
DE MEMBRU IN CONSILIUL 
GUVERNATORILOR, REZER
VAT MEMBRILOR AGENȚIEI 
CEI MAI AVANSAȚI IN DO
MENIUL TEHNOLOGIEI ENER
GIEI ATOMICE, INCLUSIV AL 
PRODUCȚIEI DE MATERIE 
BRUTA DIN REGIUNEA EU
ROPEI RĂSĂRITENE. CON
FORM STATUTELOR, CONSI
LIUL GUVERNATORILOR VA 
FI ÎMPUTERNICIT SA ÎNDE
PLINEASCĂ ATRIBUȚIUNILE 
AGENȚIEI, SUB REZERVA 
RESPONSABILITĂȚII SALE 
FAȚA DE CONFERINȚA GE
NERALA. CONFERINȚA GENE
RALA ȘI CONSILIUL GUVER
NATORILOR SINT CELE DOUA 
ORGANE CONDUCĂTOARE ALE 
AGENȚIEI.

Directorul Biroului federal de 
investigații, Edgar Hoover, a 
dat publicității un raport asupra 
delictelor săvîrșite în S.U.A. în 
primul semestru al anului curent. 
In raport se arată că în această 
perioadă au fost comise în S.U.A. 
1\339.670 de delicte grave, adică 
cu 8,4 la sută mai multe decît 
in perioada corespunzătoare a 
anului trecut, ceea ce constituie 
un nou „record" în istoria S.U.A. 
La fiecare 11 secunde și 2/10 a 
ÎĂst săvîrșită o crimă sau un 
alt delict grav.

După cel de-al doilea război 
. mondial, gangsterismul a luat 

proporții alarmante în S.U.A. și 
raportul F.B.I. constată că înce- 
pînd din 1950 numărul crimelor

a crescut proporțional de patru 
ori mai mult decît numărul popu
lației. Delicte ca violuri, spar
geri, jafuri au crescut cu 16 la 
sută în comparație cu anul trecut 
la sate și cu 12 la sută al orașe.

Statistica F.B.I.-ului a provo
cat îngrijorare în rîndurile opi
niei publice americane mai ales 
pentru că ea arată o creștere în
fricoșătoare a criminalității în 
rîndurile tineretului.

In 1956 numărul tinerilor ares
tați a depășit cu 17,3 la sută 
numărul celor arestați în anul 
precedent.

Intr-un raport prezentat de o 
comisie senatorială se spune că 
dacă numărul crimelor comise 
de tineri va crește în anii viitori

în aceeași măsură ca în prezent, 
atunci în 1965 peste 1.000.000 de 
americani minori vor trebui să 
apară în fața instanțelor judecă
torești. Sumbre previziuni 1

X

-er. Presa occidentală rezervă un 
spațiu din ce în ce mai larg 
știrilor cu privire la actele de 
brigandaj', furturi, violuri și 
crime, comise de tineri, deobicei 
minori. Sînt tot mai nume
roase apelurile pe care oa
menii dc artă și cultură, so
ciologii și pedagogii le adre
sează societății capitaliste pen
tru a acționa de urgență în 
direcția salvării celor care se 
intitulează ei înșiși „Teddy 
boys” (hăieți-urși) și pe care 
a.utqtii de romane decadente 
și presa bulevardieră îi înca- 
drează cu ipocrită compasiune 

f în as(L-z:.sa categorie a „tinere
tului pîrjolit”.

In occidentul burghez „țed- 
dyboys-mul” — apariția unui 
nurpăr îngrijorător de haima
nale și delicvenți minori — 
este în prezent un fenomen 
pretutindeni prezent, o plagă 
socială care se manifestă Sub 
cele mai diverse aspecte și în 
niajoritatea țărilor. „Teddy 
boys-ii”, sau, cum li se mai 
spune în mod curent, „sălba
ticii”, sînt in număr creșcînd 
în țările occidentale și nimeni 
nu ascunde ștrînsa legătură 
intre apariția acestora și im
portul „modului de viață ame
rican”. Datele publicate în le
gătură cu această problemă de
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revista italiană „Settimo Gior- 
no“ sint concludente. „în Ja
ponia, țară cu puternice tra
diții seculare — scrie revista 
— tinerii au supt odată cu 
chewing-gum-ul și laptele dia
volului. De la 50.000 de tineri 
arestați în 1936 pentru vanda- 
lisme, alcoolism și violuri nu
mărul lor a crescut la 400.000 
în 1956. La Osaka, elevii școlii 
„Daitetsu High School”, trans-

NEW YORK 2 (Agerpres). — bătaie de elevi v albf fără ca su- 
La 1 octombrie a avut loc la ; 
Casa Albă o conferință la care 
au participat președintele Eisen- : 
hower și patru guvernatori ai • 
statelor din sud pentru a discu
ta cazul Little Rock. Imediat 
după conferință președintele a 
anunțat că va ordona retragerea 
trupelor din fața ștolfi ‘ de la 
Little Rock în urma asigurărilor 
verbale date de guvernatorul 
Faubus că „nu Va face obstruc
ție" hotărîrilor justiției federale.

După cum relatează agențiile 
americane de presă, cu acest pri
lej s-a atras atenția președinte
lui Eisenhower că încă la înce
putul lui septembrie cînd Faubus 
a trimis trupe pentru a împiedica 
accesul copiilor negri la școală, 
acesta declarase că gestul său 
nu constituia o încălcare a deci
ziilor justiției ci o măsură pen
tru „menținerea ordinei“.

Ca urmare cîteva ore mai tîr- 
ziu președintele Eisenhower și-a 
retras comunicarea sa anterioară 
declarînd că asigurările date de 
Faubus sînt prea echivoce pen
tru ca trupele federale să poată 
fi retrase imediat.

Intre timp L/C. Bates, preșe
dinta organizației din statul Ar- 

Asociației' naționale 
apărarea populației de 
a declarat că la 1 oc- 
cei nouă elevi negri ad- 
liceul din Little Rock au 
zi „îngrozitoare". In in- < 
școlii ei au fost luați la

praveghetorii să le ia apărarea. 
Și în alte orașe americane ra

siștii ,își exprimă „solidaritatea*4 
cu segregaționiștii din Little 
Rock. La Colp, statul Illinois, o 
bombă a explodat în prăvălia 
unui negru care făcea parte din 
consiliul de administrație al unei 
școli unde erau primiți elevi- 
albi și negri.

La Greensboro, statul Carolina 
de nord, huligani rasiști au pro
vocat explozia unui cartuș cu di
namită în fața locuinței unui ne
gru care și-a trimis copiii la o 
școală care fusese anterior rezer
vată exclusiv pentru albi.

La Camden, statul New Jer
sey, în ultimele zile s-au produs 
numeroase ciocniri între tineri 
albi și negri. Autoritățile au dis
pus interzicerea circulației în 
timpul nopții pentru tinerii sub 
20 de ani. O serie de agresiuni 
cu caracter rasist s-au produs și 
la Philadelphia. Desen de Mittelberg (din „L’HUMANITE")

MISTER BOWLDING
kansas a 
pentru . 
culoare 
tombrie 
miși la 
avut o 
teriorul

Generale a O.N.U

ȘI „ECONOMIA IDEALA"

NEW YORK 2. — Corespon
dentul special Agerpres trans
mite : In dimineața zilei de 2 oc
tombrie a avut loc o ședință a 
Comitetului al VI-lea al Organi
zației Națiunilor Unite-—Comite
tul pentru problemele juridice.

In cadrul discuției generale a 
luat cuvîntul și delegatul Repu
blicii Populare Romine, Grigore 
Geamănu.

In dimineața aceleeași zile 
Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a ținut o 
ședință plenară, în care s-a con
tinuat dezbaterea generală, la 
ordinea de zi fiind înscriși dele
gați ai statului Panama, Cubei, 
Arabiei Saudite și Poloniei.

Conducătorul delegației Ara
biei Saudite Ahmed Sukaeri, în 
cuvîntarea sa — apreciată de ob
servatori ca deosebit de impor
tantă — a protestat împotriva 
politicii de forță pe care o prac
tică anumite puteri occidentale 
față de lumea arabă.

In continuare delegatul Arabiei 
Saudite s-a referit la faptul că 
unii delegați și în special dl. 
Sellwyn Lloyd, ministrul de Ex
terne al Angliei, au pus în cir
culație în Adunarea Generală o 
serie de afirmații în legătură cu 
pretinse intenții agresive ale Si
riei împotriva vecinilor săi. El a 
arătat că nu există nici un fel de 
acțiuni din partea vreunui stat 
arab, care să meargă în afara 
drepturilor stabilite de Carta Na
țiunilor Unite.

Referindu-se la diferitele atacuri 
îndreptate împotriva Siriei dele-

gatul Arabiei Saudite a arătat că 
problema Siriei nu poate fi con
siderată ca o problemă care intră 
în dezbaterea O.N.U.

Delegatul Arabiei Saudite s-a 
ocupat apoi de situația din Alge
ria. Protestînd împotriva actelor 
de represiune comise de trupele 
franceze în Algeria, el a apelat 
la ajutorul O.N.U. în rezolvarea 
situației din această regiune, ca 
și din Yemen sau Oman.

Ultimul vorbitor al ședinței de 
dimineață a fost Adam Rapacki, 
ministrul de Externe al Poloniei.

Din partea guvernului polonez 
Adam Rapacki a citit următoarea 
declarație:

„In interesu.1 securității Polo
niei, ca și al destinderii încor
dării internaționale și în special 
a situației europene, după consul
tări împreună cu alți membri ai 
Tratatului de la Varșovia, gu
vernul Republicii Populare Polone 
declară că dacă cele două state 
germane își exprimă consimță- 
mîntul de a contribui la interzice
rea producției și a stocării de ar
me atomice și termonucleare pe 
teritoriile lor, Republica Populară 
Polonă este gata să ia asemenea 
măsuri și pe propriul său terito-

D l Rennet Bowlding se consi
deră economist. E o chestiune 
care 1 privește. Dar el a vrut să 
se laude cu erudiția lui și iată ce-a 
ieșit: „Nu știu dacă Marx poate 
să învețe ceva pe cineva. In ce 
mă privește nu face decît să-mi 
încurce ideile".

Ar fi ridicol să luăm apărarea 
lui Marx împotriva lui mister 
Rennet din Tennessee. Vrem doar 
să menționăm una din ideile pro
funde ale numitului economist a- 
merican: „In timpul actual — 
scrie el — lumea se află în chin
gile dilemei monstruoase creată de 
ea singură : ori să lărgească con
sumul prin ajutorul războaielor, 
ori să reducă producția prin criză 
și șomaj... Economia de război 
rămîne cea mai ideală economie. 
Ea asigură profituri record și pros
peritate pentru toți".

Cu toată dorința de a fi politi- 
coși nu putem spune că domnul 
Bowlding e original. Teoria lui 
nu-i decît un plagiat. Și dacă pă
rintele economiștilor hitleriști, 
Sombart, ar mai trăi, el ar pretin
de cu siguranță drepturi de autor. 
Altceva vrem însă să remarcăm: 
absurditatea acestei „teorii". Mister 
Bowlding vrea să convingă lumea 
că bombardierele atomice sînt 
niște izvoare de lapte și miere și 
că drumul spre prosperitate trece 
prin cimitirele unui nou măcel.

Toate aceste speculații ar părea 
stupide dacă ele n-ar fi însoțite dc 
alte manifestări gălăgioase : vuie
tul uzinelor americane de arma
ment, manevrele aviației atlantice, 
tușea aferată a generalilor yankei 
și fîșîitul bancnotelor pe care Ie 
numără domnii Morgan și Dupont. 
Dacă e vorba de miliardarii ame
ricani, ei într-adevăr au parte de

personal sa simțit dator să preci
zeze : „Un nou război va aduce 
Americii 7.000 miliarde dolari be
neficii". Cît de curgător și clar, 
uluitor de clar e limbajul econo
mistului din Tennessee! Milioane 
de oameni să-și caute prosperitatea 
prin cimitire în vreme ce el, în 
calitate de domnul Bowlding, va 
număra bombele lui mister Mor
gan și va încasa bacșișuri grase !

Ne gîndim nu numai la respin
gătorul canibalism al bowldingi’or 
ci și la aspectul moral al Ameri
cii. Căci aceste ,,teorii" sînt publi
cate în toate ziarele și autorii lor 
nu sînt trimiși nici la închisoare, 
nici la casa de nebuni. împreună 
cu colegii lui, domnul Bowlding 
prosperă în cea mai deplină liniș
te. Pînă una alta, ca un șarlatan 
patentat ce este el scoate panglici 
viu colorate *. „Progresul poate fi 
adus numai de o economie de răz
boi. Ea ne va da și o lume spiri
tuală bogată". Cunoaștem progre
sul miliardarilor americani : el e 
progresul distrugerii, drumul de la 
obuz la bomba atomică. In ce 
privește „lumea lor spirituală" ea 
e mult mai redusă chiar decît a 
unui aspirator de praf.

In focul perorațiilor sale mister 
Bowlding a lăsat să-i scape, în 
chip necugetat, următoarea consta
tare : „Oamenii au dreptul să 
nndească". Dreptul de a gîndi nu

prosperitate. Soțiile lor nu mai pri
didesc cu cheltuitul banilor. Ei 
scriu în rubricile financiare ale 
ziarelor lor ; „înarmările intense 
fac să se anunțe o ploaie de dolari 
și o activizare uriașă a afacerilor 
în anul următor" („Business 
Weeck"). In ce-i privește pe oa
menii simpli, ci n-au șanse să se 
bucure de atîta prosperitate. Asta 
n-o spunem numai noi. Asta o 
spune și domnul Hoover: „Dacă 
vom continua să cheltuim atît de 
mult pentru înarmare atunci po
porul american va fi aruncat în cele 
mai grave lipsuri". Domnul Hoo
ver nu e comunist. El a fost pre
ședinte al Statelor Unite. Și el 
are experiență în materie de 
„prosperitate**. Pe vremea cînd 
dînsul era la conducere, americanii 
au trăit „prosperele" zile ale marii 
crize din 1929—1933.

Nu-i cine știe ce greu de di
buit că teoriile onorabilului Ren
net Bowlding își au izvorul 
în cabinetele Pentagonului și în 
carnetele de cecuri ale domni
lor Morgan et company. Sim
țind, probabil, că treaba e prea 
străvezie, el și-a luat oarecari pre- 
cauțiuni. El scrie cu gravitate: 
„Ideile mele sînt fondate pe știin
ță și sînt limbajul rațiunii. Acest 
limbaj trebuie înțeles". Mister 
Rennet poate fi liniștit. El poate 
fi înțeles, pfentru că limbajul câni- x
balilor nu e complicat. Ei și-au â I au dat nimeni. Acest drept și 
scos servietele și au început să cal
culeze. Colegii domnului Bowl
ding de la publicația economică 
„Monthly Review" 
„Viitorul 
consecință cel puțin 70 milioane 
de morți". Iar domnul Bowlding

r” au anunțat: 
război va avea drept

l-au dobîndit oamenii înșiși. Eco
nomistul din Tennessee să fie liniș
tit I Oamenii gîndesc. Ei știu co 
să creadă și despre teoriile cinice 
ale lui Bowlding și despre caniba
lismul miliardarilor americani.

EM, RUCAR

cu amantul ei. Fiul unui
. i ■-

Monumentul Independenței Birmaniei

Apariția broșurii 
„Nu, Eisenhower"
Organizația națională de pre

să din Egipt a publicat în mare 
tiraj o broșură intitulată „Nu 
Eisenhower". In această broșură 
se demască „Doctrina Eisenho
wer".

CINE TRAGE FOLOASELE
Intr-un comentariu cu privire 

la situația internă a Belgiei, zia
rul „Le Drapeau Rouge" con
damnă politica economică a guj 
vernului Van Acker, arătînd că 
această politică favorizează inte
resele marelui capital și duce la 
înrăutățirea continuă a situației 
oamenilor muncii.

Ziarul arată că „măsurile de 
anulare a unor impozite", anun
țate cu mare publicitate de că
tre guvern în vara aceasta, nu 
au însemnat decît reducerea a- 
numitor impozite pe venituri pe

care le plăteau marii industriași 
și capitaliști.

In schimb — scrie „Le Dra
peau Rouge" — costul vieții a 
crescut neîncetat, ajungînd în 
august 1957.1a indicele 107, față 
de 102 în ianuarie al aceluiași 
an. Toată această scumpire este 
suportată < de clasa muncitoare, 
care trebuie să lupte din greu 
pentru a obține sporuri de salarii 
ce sînt imediat înghițite de im
pozitele și suprataxele instituite 
de autorități.

| VA j M t
NEW YORK. Banca ..Bank of 

America*4 a anunțat marți că a cum- 
părat una din cele mai mari bănci 
particulare italiene. „Banca d’Ame. 
rica e d’Italia*4. Această bancă are 
filiale în 38 de, orașe italiene și 
depozite echivalente cu suma de 
269.444.000' dolari,

IRKUTSK. In seara zilei de 1 
octombrie a fost pus în funcțiune 
și a început sa furnizeze curent 
electric pentru industrie cel de-al 
4.1ea agregat al hidrocentralei de 
la Irkuțsk. Prin punerea lui în 
funcțiune, constructorii au marcat 
începutul schimbului de onoare în 
cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a Marelui Octombrie.

LONDRA. A apărut primul nu. 
măr al noii reviste teoretice lunare 
a Partidului Comunist din Marea 
Britanie „Marxism Today" („Mar. 
xismul astăzi"). Redactorul revls. 
tei este John Gollan, secretarul ge. 
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

Comunicatul Comitetului executiv 
al Consiliului Mondial al Păcii

In ceea ce privește Italia, 
revista „Settimo Giorno” dă 
amănunte mai multe, ocupîn- 
du-se îndeaproape de „teddy 
boy-sm”. „Sălbateci italieni au 
imitat modelul „mode in 
S.U.A”. Viziunea lor despre 
lume este cam aceasta: au 
buzunarele pline cu comicks- 
uri, vorbesc ca „supermanul” 
Nembo Kid, nu pot suferi 
sportul, idolatrizează tipurile

u„Teddy Boys-mul
formați în „teddy-boys” furi
bunzi, i-au legat pe toți pro
fesorii și apoi i-au aruncat pa 
fereastră".

Fenomenul nu a ocolit nici 
puritana Anglie. „Teddy-boys-^ 
ii” din Londra — scrie aceeași 
revistă — au crescut de la 
J5.OOO, cîți erau imediat după 
război, la peste 40.000. Ei au 
întotdeauna un cuțit în bu
zunar, umblă în bandă, atacă 
femei și fete, devastează ba
ruri, se taie între ei cînd in
tervin scandaluri la jocurile de 
noroc și se pare că au aruncat 
cu toții în fundul Tamisei 
orice principii morale”.

de brute din filme. S-a stabilit 
că numai 2°!q din ei au inte
rese politice, numai ION 9 din 
ei au vagi preocupări cultu
rale. Luptele cu cuțitele, agre
siunile împotriva femeilor și 
fetelor, răpirile, violurile sînt 
pentru un „teddy boy” un 
mijloc de a-și afirma perso
nalitatea, un mod sgomotos de 
a deveni „cineva". Un tînăr 
din Torino, arestat după o ten
tativă de viol, a declarat la 
poliție că a făcut-o pentru a 
câștiga... un pariu. Doi băieți 
din Milano, după ce au furat 
în plină zi poșeta unei femei, 
au telefonat ziarelor pentru a

face unele precizări și a-și 
exprima satisfacția în legătură 
cu alarma pe care au provo
cat-o. Tot la Milano, poliția a 
descoperit o bandă de copii, 
intitulată „banda lui Tom”, 
specializată în furtul de auto
mobile. Un băiat de 16 ani a 
instalat un telefon cuplat cu 
telefonul din camera mamei 
sale fi, în schimbul unei taxe, 
invita prietenii să asculte con
vorbirile pe care aceasta le 
avea - - .
înalt funcționar din Veneția, 
sătul să hoinărească cu prie
tenii prin piața San Marco, 
a început să hoinărească prin 
Italia trăind din furtișaguri. El 
nota scrupulos într-un jurnal: 
Roma, restaurantul X, porto
felul unui turist american, 
10.000 de lire și 50 de dolari, 
o lovitură bună. Unele bande 
de minori au instaurat în ma
rile orașe un sistem rușinos de 
cîștiguri: urmăresc perechile 
de îndrăgostiți și îi șantajează 
în cazul cînd vreunul din ei 
este căsătorit”.

Acestea sînt doar cîteva din 
exemplele citate de revista 
„Settimo Giorno”. In ceea ce 
privește cauzele economice și 
sociale ale „teddy boys-mului”, 
revista este mai puțin expli
cită. Recunoaște, cp-i drept, că 
„în orașele industriale există o

preocupare scăzută pentru edu
cația copiilor. Munca tatălui și 
a mamei, viața standardizată și 
obositoare, produc în mod fatal 
o lipsă de afecțiune față de 
care copiii reacționează zdro
bind f rinele moralei. Odată 
distruse legăturile cu familia, 
în mijlocul căreia se găsesc 
numai pentru masă și somn, 
copiii nu întîlnesc în drumul 
lor altceva decît poliția și tri
bunalele”.

Dar lucrurile nu se pot opri 
aici, aceasta nu poate explica 
totul și în nici un caz esen
țialul. Șomajul, mizeria în care 
se zbat majoritatea familiilor, 
avalanșa de filme și literatură

criminalistică (și criminală) — £
acestea sînt vinovate de apari- &
ția „Teddy boys-mului”. £

„Numai 2% din Teddy Boys” S
au interese politice” — scrie w
revista și aceasta nu-i deloc £
lipsit de semnificație. Apolitis- Q
mul pe care în mod conștient »
încearcă să-l imprime tineretu- £
lui cercurile conducătoare occi- £
dentale urmărește tocmai folo- *
sirea „tineretului pîrjolit” de 0,
după cel de-al II-lea război e,
mondial în aceleași scopuri in 
care fascismul a folosit „tine- g
retul de fier” de după primul £
război mondial. ' £
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PARIS 2 (Agerpres). — La 
Paris a fost dat publicității un 
comunicat al Comitetului Execu
tiv al Consiliului Mondial al 
Păcii în care se spune printre 
altele :

După'cum s-a subliniat în ho
tărîrile sesiunii de la Colombo a 
Consiliului Mondial al Păcii, po
litica amestecului în treburile in
terne ale altor țări, proclamată 
și aplicată în mod fățiș în viață, 
precum și atentatele la indepen
dența popoarelor duc la con
flicte care amenință să se trans
forme într-un război mondial. 
Situația internațională continuă 
să fie încordată îndeosebi în O- 
rientul Apropiat.

Cursa înarmărilor generează 
într-o serie de țări o acută criză 
economică care mai tîrziu poate 
să devină generală.

Subcomitetul O.N.U. pentru 
dezarmare in care opinia publică 
și-a pus atîtea; speranțe și-a în
cheiat lucrările fără să obțină 
nici un fel de rezultat. Deși în 
principiu membrii subcomitetului 
s-au pronunțat pentru încetarea

experiențelor cu arma nucleară, 
nu a fost totuși încheiat un 
acord.

Comitetul Executiv al Consi
liului Mondial al Păcii insistă 
mai categoric decît oricînd asu
pra necesității absolute dc a se 
încheia un acord cu privire la 
încetarea imediată a experiențe
lor cu arma nucleară. El respin
ge ca falsă afirmația că războiul 
atomic ar putea fi localizat. El 
demască ca vn fals din cele mai 
periculoase încercarea de a di
minua consecințele și de a justi
fica folosirea așanumitei „arme 
atomice tactice" armă, care din 
punct de vedere al pericolului 
pe care-l prezintă, poate fi com
parată cu bombele aruncate a- 
supra orașelor Hiroșima și Na
gasaki.

Comitetul Executiv amintește 
de asemenea că pentru asigura
rea păcii în întreaga lume este 
necesar ca sub presiunea opiniei 
publice să se pună capăt ames
tecului în treburile interne ale 
altor țări și atentatelor lă inde
pendența popoarelor.

Savant german, membru de onoare 
al Academiei R.P.R,

BERLIN. —- La 22 septem
brie, losif Puvak, ambasado
rul R.P.R. la Berlin a înmînat 
într-un cadru festiv acad. prof. 
Theodor Frings, președintele 
Academiei Saxone de științe din 
Leipzig, diploma de membru de 
onoare al Academiei R. P. Ro
mine. La reuniunea care a avut 
loc cu acest prilej la Ambasada

R. P. Romîne din Berlin au luat 
parte acad. prof. Erich Correns 
președintele Frontului National 
al Germaniei Democrate, acad, 
prof. Steinitz, vicepreședinte aî 
Academiei Germane de Științe, 
acad. prof. Reinacker, secretar 
general al Academiei Germane 
de științe, prcccm țj ai< 
ai Academiei și oameni de ști, 
ință.
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