
Intelectualii 
SATELOR 
în opera de 

transformare socialistă

Proletari din toato firile, unlțl-vi î

A AGRICULTURII
Socotind că în transformarea 

socialistă a agriculturii fi în 
culturalizarea maselor de la 
sate este de primă însemnătate 
aportul tinerilor intelectuali, 
Comitetul regional U.T.M. Plo- 
ești, a organizat în raionul 
Rimnicu-Sărat o consfătuire cu 
tinerii învățători, ingineri fi 

■ tehnicieni agronomi, medici, 
== funcționari, qctiviști pe tărim 
ff cultural și secretari ai organiza- 
== fiilor U.T.M. sătești.

părțit-o cu răbdare și sîrguință, el 
le-a fost sfetnic credincios.

„După rezoluția din 3-5 martie, 
noi, cei cîțiva învățători ai satu- 

, lui, care de-atîta vreme eram mar
tori și participanți Ia sărăcia satu
lui, ne-am gîndit să îndemnăm 
oamenii aceștia harnici și deștepți 
să închege o gospodărie colectivă.

Noi, intelectualii satului, am sim
țit singuri această datorie a noastră, 
pentru că mai întâi' ne-am străduit 
să ne însușim țelurile partidului 
ca pe propriile noastre năzuinți.

Dar eram atunci lipsiți de ex
periență. Și am chemat într-o zi 
toți oamenii la Căminul cultural. 
Au venit pentru că ne bucuram 
de respect. La adunarea aceea, am 
vorbit cu înflăcărare despre dru
mul țărănimii muncitoare spre 
socialism, și am pus problema 
creării unei gospodării la noi în 
sat.

Terenul însă era nepregătit. Oa
menii erau bănuitori și n-au mai 
venit pe la cămin. Ca să-i atragem 
din nou, am început să organizăm 
seri culturale în care, treptat le 
vorbeam despre gospodăria colec
tivă, le explicam, prin intermediul 
literaturii, avantajele lucrării în 
comun a pămîntului, așa încît la 
un an de la prima noastră întruni
re nu se mai discuta la adunările 
de la cămin decît despre gospo-' 
dăria colectivă. în frunte cu comu
niștii, în 1952 s-a înființat la noi 
o gospodărie colectivă care trăieș
te și astăzi și are rezultatele pe 
care toată lumea le știe.

în acești cîțiva ani viața satului 
8-a schimbat complect. S-au schim
bat oamenii, și ochii lor s-au în- 

pe scaun un învățător bătrîn, in- viorat și trecînd pe lingă noi îi 
vitat la consfătuire, din satul Ni- 
colae Fleva. 11 cheamă Dumitru 
Alecu, și pe fața lui blajină viața 
și-a săpat cărări adinei.

„După școala normală am ple- 
cat în viață**... Și de-atunci, de 
cînd era un flăcău chipeș și plin 
de vise, Dumitru Alecu a stat în- 
tr-un sat micuț în care nu mai fu
sese înaintea lui un învățător, 
trăind pînă mai acum zece ani ca 
vai de lume, dar îndeplinindu-și 
cu conștiinciozitate, cu încăpățîna* 
re menirea lui — luminarea țăra
nilor.

El, învățătorul devotat, le-a adus 
oamenilor lumina cărții și le-a îm-

Saticfacția 
datoriei împlinite

Trăind în mijlocul satului, în
tr-un mediu efervescent, printre 
oameni care doresc să-și schimbe 
fdlul de viață, care sînt însetați de 
cunoaștere, intelectualul, simte 
deseori ațintiți asupra sa ochii în
trebători ai țăranilor.

Tinerei intelectualități din sate
le noastre, crescută în anii regimu
lui democrat-popular îi este carac
teristică apropierea de frământă
rile oamenilor, ea nu privește din 
afară lupta pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, ci se con- 

, sideră un element activ în această 
măreață revoluție.

Conștiința politică, demnitatea 
tânărului intelectual se trag din 
legătura lui cu poporul, din mij
locul căruia se ridică.

Aceasta a fost o idee subliniată 
cu putere în consfătuire. <

Parcă făcîndu-și loc dintre pa
ginile romanului „Apostol" al ‘ 
lui Cezar Petrescu, s-a ridicat de ■

de

simțim privindu-ne cu respect și 
recunoștință.

Cred că pe lingă bucuria răs- 
pîndirii științei printre oameni, a- 
ceasta este lucrul cel mai impor
tant pe care l-am făcut în viață, 
încerc acum bucuria nespus de 
mare a vieții în satul acesta micuț 
care a crescut și s-a luminat sub 
ochii mei“.

Forța științei
La consfătuire s-a vorbit mult 

despre rolul tânărului inginer și 
tehnician agronom.

Istorisirea lui Ion Buzea, inginer 
agronom al gospodăriei colective

Semnarea convenției 
dintre R.P.Romînă și R.P.Ungară 

în domeniul sănătății publice
La 17 decembrie la centrul de 

documentare medicală din Capi
tală a fost semnată Convenția 
dintre Guvernul R.P. Romîne și 
Guvernul Revoluționar muncito
resc țărănesc al R.P. Ungare pri
vind colaborarea în domeniul să
nătății publice.

Din partea guvernului R.P. Ro

mîne convenția a fost semnată 
de dr. Voinea Marinescu, minis
trul Sănătății și Prevederilor So
ciale, iar din partea guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc al R.P. Ungare de dr. Dol- 
leschall Frigyes, ministrul Sănă
tății al R.P. Ungare.

(Agerpres)
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Declarația (jiwtrnulul O. Romine
din Știubei a fost o exemplificare 
semnificativă a ceea ce trebuie să 
însemne pentru oamenii satelor 
inginerul agronom.

Gospodăria — nou înființată — 
începuse abia atunci să se între
meze ca formă socialistă de pro
ducție agricolă și oamenii, lipsiți 
de experiența organizării muncii 
în comun a pămîntului, nu prea 
reușeau s-o scoată bine la capăt. 
Atunci a venit aici Ion Buzea, in
ginerul agronom al gospodăriei.

Era foarte tînăr și a simțit de 
la început nevoia unui sprijin. Ve
nise cu idei înflăcărate, cu planuri. 
Voia să facă experiențe, să de
monstreze colectiviștilor superiori
tatea metodelor agrotehnice, voia 
să sprijine organizarea rațională a 
întregului mers al gospodăriei co
lective.

Dar mulți colectiviști primeau 
cu neîncredere sfaturile lui. I s-a 
alăturat însă întru totul tineretul. 
Cu ei, a organizat un cîmp expe-

MIHAI CARANFIL 
Șl 

NICOLAE PUIU 
corespondentul „Scînteii tlneretu- 

lul“ pentru regiunea Ploești

Noroc și belșug în noua casă 
își urează membrii familiei ță
ranului colectivist Traian A- 
vram din satul Lanurile raio
nul Negru Vodă regiunea Con

stanța.

Pe valea Argeșului s-a termi
nat recent construcția unei noi 
întreprinderi industriale — com
plexul industrial Bașcov, care cu
prinde : fabrica de oxigen, baza 
tubulară pentru recondiționarea 
prăjinilor de foraj și atelierul 
de reparații pentru întreprinderile 
petrolifere din regiune.

In cinstea aniversării a zece 
ani de la proclamarea R.P. Ro
mine a intrat în funcțiune prima 
unitate a acestui mare complex 
industrial — fabrica de oxigen, 
dotată cu un utilaj de înaltă 
productivitate. Noua unitate are 
o capacitate de 50 metri cubi 
oxigen pe oră și este în întregi
me mecanizată. Ea asigură între
gul necesar de oxigen pentru 
toate unitățile industriale din re-

cu privire la nola fiuvernulul Sovietic
dîn 12 decembrie 1957

Guvernul Republicii Populare 
Romine a studiat cu cea mai 
mare atenție propunerile guver
nului U.R.S.S. cuprinse în nota 
care i-a fost adresată la 12 de
cembrie 1957 și consideră că, 
pentru preintimpinarea războiu
lui, pentru îmbunătățirea relații
lor dintre state și dezvoltarea co
laborării prietenești între po
poare, este necesară adoptarea 
unor măsuri urgente in sensul 
celor preconizate in nota sus
menționată.

Exprimînd năzuința de pace a 
poporului romîn, Guvernul Repu
blicii Populare Romîne duce cu 
consecvență și fermitate o poli
tică de apărare a păcii, de con
viețuire și colaborare cu toate 
țările, indiferent de orinduirea 
lor socială.

In lume există astăzi state ca
pitaliste și state socialiste. De 
curînd și-au ciștigat independen
ța și suveranitatea o serie de 
popoare din fostele țări colo
niale. In aceste condiții, singu-

toare intereselor menținerii pă
cii, este coexistența pașnică intre 
statele cu sisteme sociale dife
rite, respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta. De aceea, Guvernul ro
mîn salută rezoluția referitoare 
la principiile coexistenței pașnied 
adoptată la ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. din 
inițiativa delegației sovietice, re
zoluție pentru care, alături de 
delegațiile altor state, a militat 
și delegația romînă.

Totodată Guvernul romîn nu 
poate trece cu vederea faptul că 
acțiunile puterilor occidentale, 
care fac din N.A.T.O. principalul 
instrument al politicii lor exter
ne, amenință în mod grav pacea 
și liniștea tuturor popoarelor 
lumii. Actuala sesiune a Consi
liului N.A.T.O., care se desfă
șoară sub semnul intensificării 
pregătirilor militare, face să 
crească pericolele care amenință 
omenirea.

Ignorînd realitățile de nedez
mințit ale vieții internaționale ac
tuale, dorința arzătoare de pace 
a tuturor popoarelor, cercurile a- 
greslve continuă cursa înarmări
lor pregătind folosirea largă a 
armei atomice și cu hidrogen, se 
cramponează de politica falimen
tară „de pe poziții de forță", în
cearcă prin toate mijloacele să re
stabilească dominația asupra po
poarelor care au scuturat Jugul 
colonial și să inăbușe lupta pen
tru libertate și independență a 
popoarelor asuprite.

O deosebită îngrijorare pro
voacă Înarmarea accelerată a for
țelor revanșarde ale militarismu
lui german, care de două ori in 
decursul unei singure generații a 
provocat atîtea suferințe popoare
lor Europei printre care și po
porului romîn. încercarea de a 
impune popoarelor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu așa numita 
doctrină Eisenhower prin care se 
realizează amestecul fățiș al 
S.U.A. în treburile interne ale a- 
cestora pentru a reprima năzuin
ța lor spre libertate și Indepen
dență este de asemenea una din 
cele mai primejdioase cauze de 
încordare internațională.

Nu se poate trece cu vederea 
că în condițiile actuale ale dez
voltării tehnicii, dezlănțuirea 
unui război ar aduce popoarelor 
întregii lumi suferințe și distru
geri incalculabile.

Guvernul romîn socotește că 
datoria cea mai sfîntă a guverne
lor tuturor țărilor —și în primul 
rind a marilor puteri — asupra 
cărora apasă cea mai mare răs
pundere pentru destinele păcii — 
este să ia cit mai neîntîrziat mă
suri care să înlăture această si
tuație primejdioasă, să creeze o 
atmosferă de înțelegere șl încre
dere între popoare, și să ducă la 
instaurarea unei păci trainice.

Propunerile Guvernului Sovie
tic cuprinse în nota sa din 12 de
cembrie 1957 urmăresc tocmai 
realizarea scopurilor nobile ară
tate mai sus și corespund inte
reselor fundamentale ale tuturor

popoarelor. Salutind eforturile ne
obosite ale Uniunii Sovietice pen
tru îndepărtarea pericolului unui 
nou război, pentru întărirea colabo
rării internaționale și pentru pace 
trainică în lume, Guvernul Ro
mîn declară că sprijină in între
gime propunerile cuprinse în nota 
sus-menționată a Guvernului So
vietic și că va face tot ce-i stă 
în putință pentru înfăptuirea lor.

Sera Casei 
Botoșani,

Expoziția
CÂRTII

CHIPUL
TINÂRULUI constructor 
al SOCIALISMULUI 

în literatura noastră nouă

TELEGRAMA
imiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

Tmarăfulul 'dr. PETRU GROZA, 
președintele Prezidiului 
dunări Naționale a 
Populare Romîne

Marii A-
Republicii

STOICA, 
de Minl-

Tovarășului CHIVU 
președintele Consiliului 
niștri al Republicii Populare Ro
mîne

Elevii Valda 
Arpad șl Ham
za Iosif, de la 
grupul școlar 
•Ie uzinelor 
Steagul Roșu" 

din Orașul Stalin lucrează la 
montarea bujiilor șl filtrului 
de aer la motorul unui ca
mion.

Foto: D. F. DUMITRU

Tovarășului

Un gigantic raft de bibliotecă 
cuprinzind uriașe cărți — iată 
panoul de la intrarea Expoziției 
cărții. Un fericit simbol : astăzi 
cartea a devenit un articol de pri
mă necesitate pentru oamenii 
muncii, un mijloc îndrăgit de a- 
propiere a culturii, artelor, știin
țelor. Și în prima sală a expozi
ției imagini care vorbesc despre a- 
cest lucru. O fotografie înfățișează 
niște muncitori petroliști iar lin
gă ea, pe niște suporturi, sînt de
puse cărți. Cărți de strictă specia
litate ? Nu. Cartea a devenit un 
articol de primă necesitate pentru 
oamenii muncii și fiecare este dor
nic să citească cit mai mult, în 
cele mai variate domenii, pentru 
a-și făuri o cultură multilaterală. 
Să nu vă mire deci, dacă veți găsi 
lingă fotografia petroliștilor gin
gașa povestire a diafanei Otilia 
ce-o datorăm lui George Călinescu 
sau puternicul roman al oameni

fotografiei înfățișînd un grup de> 
țărani muncitori un volum de stu
dii ale academicianului Vidau ală
turi de „Calendarul țărănimii 
muncitoare**, în dreptul fotografiei 
unor ingineri, poemul închinat de 
Dan Deșliu viteazului ostaș Reiate, 
iar lingă fotografia unor militari 
„Două poeme** de A. E. Baconschi.

Oare întotdeauna era așa ? Pa
nourile alăturate demonstrează că 
nu. Iată media anuală a titlurilor 
apărute, luate pe 7 ani. înainte de 
23 August 1944 — 1640. După a- 
ceasta dată = 2810. Tirajul ma
xim pe ediție înainte de 23 August 
1944 atingea între 5.000 și 8.000 
de exemplare, în zilele noastre a- 
junge între 25.000 și 50.000 exem
plare. înainte vreme „Venea o 
moară pe Șiret** a lui Sadoveanu 
a apărut în 5.000 exemplare, azi 
apare in 35.000, ediția definitivi 
de versuri ale lui Arghezi a apă
rut în 2226 exemplare iar azi 
numai volumul „Cintare omului'* 
a fost reprodus in 15.000 exem
plare.

începe marea defilare a edituri
lor, a celor treisprezece instituții 
prin care statul nostru asigură ce
tățenilor cărțile din cele mai di
ferit domenii de activitate. Edi-

B. DUMITRESCU

lor mării — „Pasărea furtunii** 
lui Petru Dumitriu. Să nu vă 
rați, deci dacă veți găsi în

în urmă cu mai bine de zece 
ani, cînd detașamentele de briga
dieri voluntari ridicau steagul roșu 
deasupra marilor șantiere Lunca 
Prutului sau Bumbești-Livezeni, 
în vâlvătaia acelui entuziasm care 
cuprinsese țara, s-au așternut pri
mele versuri ale scriitorilor noștri, 
primele poeme consacrate patosu
lui constructiv al tineretului mun
citor. Unele dintre aceste poeme 
n-au mai ajuns pînă astăzi. Dar 
chiar și acelea revin în minte stă
ruitoare și emoționante, datorită 
faptului că reușesc să consemne
ze între versuri și rime uneori 
stîngace încă, fiorul unei emoții 
adînci. Este emoția unor artiști ca
re au fost martorii înfiripării unei 
conștiințe noi în inima tinerei ge
nerații.

Dintre versurile acelei epoci de 
început, neuitatul „Marș** compus 
de Maria Banuș în toamna lui 1944, 
exprima puternic cadența unor 
stări sufletești caracteristice 
epocii noi. Poeta întrevedea 
o generație care afirma răs
picat din toată inima : „Da, 
sîntem brațe și guri însetate. 
/ Nimic, nimic nu-i destul. / De 
pline, de soare, de aspră drepta
te / Niciunul din noi nu-i sătul. / 
Așa sîntem: tineri puternici și 
mulți, / Porniți pe o grea vijelie / 
Așa spargem valuri, așa spargem 
munți / Spre zări de bucurie".

Era un marș entuziast și dur, un 
marș al reconstrucției, al preludiu
lui construcției socialiste. Un marș 
care cerea tineretului curaj și en

tuziasm, pricepere, stăruință și de
votament. Și dintre cei care au 
pornit acest marș, scriitorii noștri 
au ales figuri reprezentative, mo
mente și episoade de adîncă sem
nificație pentru imaginea tânăru
lui constructor al socialismului.
'Terna fundamentală a celor mai 

multe dintre scrierile prozatorilor 
și poeților noștri consacrate tinerei 
generații, o constituie afirmarea a- 
celei conștiințe noi, a răspunderii 
politice, a sentimentului de cetă
țean conștient. Este vorba de sen
timentele tinerilor noștri de sluji
tori credincioși ai intereselor po
porului, de membrii devotați ai 
organizației revoluționare de tineret 
care contribuie sub conducerea 
partidului la construirea socialis
mului. Imaginea unui asemenea 
erou se afla în primii ani ai aces
tui deceniu de literatură, în cen
trul nuvelei lui Petru Dumitriu 
intitulată „100 de kilometri". Cu 
epica sa obiectivă, concentrată și 
aspră prozatorul profila înaintea 
noastră portretul unui tînăr comu
nist, Miai, membru în biroul 
U.T.M. al organizației dintr-un 
sat de pe malul Dunării. Poves
tirea perindă prin fața ochilor as
pecte ale unei lupte care se an
gajase între tinerii comuniști din 
sat și uneltele chiaburilor ce cău
tau să saboteze strîngerea recol
tei, măsurile democratice inițiate 
de partid și guvern. în clipele a- 
celea grele, cînd fiecare seară era 
hotărîtoare, târziu de tot, între con

sfătuiri și ședințe, eroul nostru 
primește sarcina să reprezinte or
ganizația sa la conferința de uni
ficare din oraș. Refuzat de chia
burul care l-ar fi putut transporta 
cu șlepul pînă . la destinație, Miai 
parcurge 100 de kilometri pășind 
ceas după ceas, pe jos, pe țărmul 
umed și rece „unde valurile cele 
mai mărunte înțepeneau în foi sub
țiri de gheață". Este un tablou 
dramatic, de neuitat. Convins de 
însemnătatea misiunii sale poli
tice tânărul nostru erou pășește 
înainte, strîngînd din dinți, cu 
bărbia în piept, înfruntînd vîntul 
tăios. j )

Unei asemenea figuri intere
sante, Petru Dumitriu i-a alătu
rat numeroase alte portrete pline 
de semnificație și de relief ar
tistic de-a lungul activității sale 
scriitoricești din acest deceniu. Ti-, 
nerii oțelari de la Hunedoara sau 
utemiștii carfe muncesc cu hărni
cie și perseverență pe șantiere, 
toți deopotrivă încheagă un por
tret colectiv care reflectă figura 
tânărului muncitor, angajat sub 
conducerea partidului în lupta 
pentru construirea socialismului.

Ceea ce caracterizează structu-

MIRON DRAGU

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral dl Partidului Muncitoresc Ro
mîn

Vă mulțumim sincer pentru fe
licitările călduroase și frățești tri
mise poporului albanez, Prezidiu
lui Adunării Populare a Repu
blicii Populare Albania, Gu
vernului Republicii Populare 
Albania, Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania 
prilejui sărbătorii naționale.

Dorim poporului frate romîn 
noi succese pe drumul construc
ției socialiste, în lupta lui pentru 
întărirea unității lagărului socia
list in frunte cu Marea Uniune 
Sovietică—

CU

HAXHI LLESHI
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 

Albania

MEHMET SHEHU 
președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Populare 

bania

Mi-
Al-

ENVER HODJA
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Al

bania.

In clopotul de vid
' Am citit cărți care mi-au plăcut 
și altele pe care le-am iubit cu 
fanatism. Am citit altele care m-au 
plictisit sau pe care le-am urît pur 
și simplu. Insă despre fiecare din
tre ele puteam spune ceva, fieoare 
îmi amintește o vibrație mai pu
ternică sau mai slabă, gravă sau 
veselă. De curînd, am citit și un 
best-seller. Cinci sute de mii de 
cumpărători au sporit veniturile 
editorului Julliard, înălțînd-o pe 
Franțoise Sagan la rangul de ve
detă literară. Succesul este impre
sionant : 700.000 volume vîndute 
din „Bonjour tristesse". Cinci sute 
de. mii din „Un certain sourire". 
Mulți clasici nu și-au văzut toate 
operele adunate la un loc publicate 
într-un atît de mare număr de 
exemplare în tot cursul vieții.

Am citit „Un certain sourire" și 
în zadar am căutat să-mi formulez 
net o impresie. N-am găsit nici 
bucurie nici tristețe, de fapt nimic 
definit. Mi-am amintit marele clo
pot de vid din laboratorul liceu
lui și senzația pe care am avut-o 
atunci în adolescență, contemplînd 
acest spațiu în 
supus experienței 
neputincios dînd 
șe. Lumea fierbinte, 
roditoare era parcă 
tentic prezentă în jurul meu ca 
să mă apere de viziunea locului 
cu moarte fără culoare, fără mi-

care 
se 

din

gîndacul 
zvîrcolea 
picioru- 

adevărata, 
mai au-

ros. Vreme de cî- 
teva ore am mers 
alături de eroii 
„best seller** ai 
domnișoarei Frangoise 
tru-un peisaj __ __
de indiferenți

Alexandru Sen

Sagan în- 
tru-un peisaj constant și incolor 
de indiferență, plictiseală și obo
seală și am perceput aproape ma
terial prezența vidului în oameni 
și obiecte. Las criticilor literari sar
cina de a cîntări valoarea literară 
a operei domnișoarei Sagan. Deși-

cu prea mare en
tuziasm. Este de
sigur existențiali
stă, știe că viața 

este o nesfîrșita tragere pe sfoară, 
care atunci cînd* ești tînăr cere im
prudențe, că de fapt ea (viața) 
constă în a te aranja pentru a fi 
cît mai mulțumit cu putință, ceea 
ce nu este deloc ușor, că de fapt 
nici nu este responsabilă de acea
stă viață. Despre ea însăși știe că

Despre peisajul sufletesc 
al „generației Euratom-ului“

gur nu-i vor putea nega oarecare 
pricepere în arta povestirii simple 
sau voit simple. In cazul meu, ne- 
putîndu-se adresa criticului, car
tea s-a adresat profesionistului. 
N-am reținut „Un certain sourire" 
ca fapt literar, dar mi-a atras aten
ția ca fapt psihologic sau mai pre
cis, psihopatologic.

Dominique este o studentă în 
vîrstă de 20 de ani. Învață pentru 
a da niște examene care n-o vor 
duce la mare lucru. Face dragoste 
deși nu iubește. Se plimbă prin 
cafenele, bea nenumărate pahare cu 
whisky și are grijă să nu facă nimic

face parte din acea specie de oa
meni care nu se simt bine decît 
atunci cînd au ucis în ei o parte 
din „vitalitatea exigentă și foarte 
plictisitoare’*. Moartea i se pare „o 
ceață albastră", „o cădere lentă". 
Senzația că va muri curînd, că 
„nu va mai fi mîna ei pe marginea 
de crom a mesei" și „nu va, mai 
vedea soarele", îi dă „un imens sen
timent de fericire". Este singurul 
moment cînd gustă fericirea. Alt
fel, fericirea i se pare „o întindere 
plană, fără repere, fără amintiri". 
Frumusețea, la un anumit grad, i 
se pare indecentă și inaccesibilă. O

sperie orice culoare vie, orice ras* 
pundere. Totul este nepăsare, ne- 
desăvîrșire, imprecizie. Totul se 
petrece sub zodia indiferenței: 
surîsul este o jumătate de surîs, 
dragostea, un surogat, minunatul 
zîmbet omenesc, în universul plic
tiselii, iar cărțile, parfumurile, Pa
risul, obiecte întâmplătoare pe care 
privirea ostenită întîrzie episodic. 
Cu asta se termină filozofia stu
dentei Dominique.

Și apoi ? Un prieten indiferent 
(prilej pentru detalii de amor fi
zic debitate fără pasiune) un „un
chi voiajor" seducător clasic de ti
nere fete (alte detalii de același or
din, o întâlnire, o aventură, o esca
padă la Cannes). Dar pe primul 
plan, lupta eroilor cu acea parte 
din noi care ne pune întrebarea: 
ce ai făcut din viața ta, ce ai vrea 
să faci? întrebare la care Domi
nique nu găsește printre osteneli 
și indiferențe decît un singur răs
puns : nimic.

Așa continuă călătoria prin clo
potul de vid, din bistro în bistro, 
din pat în pat, într-un magazin, In
tr-un hotel, acasă la seducătorul 
Luc, pe malul Yonnei, la ferma pă
rintească, dar nicăieri peisajul sufle-



Prietenii
Mobilizat de organizația 

U.T.M., tineretyl din regiunea 
Stalin, transpune în viața Ho- 
tărîrea comuna a Ministerului 
agriculturii și silviculturii și a 
C.C. al U.T.M. privind pârtiei- 
parea tineretului ia acțiunea de 
refacere a pădurilor.

Pînă tn prezent în regiunea 
Stalin s-au împădurit cy for
țele tineretului 538 hectare, 
s-au recoltat 159.185 kg. ghin
dă, s-a făcut combaterea dău
nătorilor pe o suprafață de 557 
hectare, tineretul participînd 
și la alte acțiuni de ocrotire a

Lucrările efectuate prin mun-

mEMom
IVOLUNTARfe^/

pădurii
ea vpluntșrâ se cifrează la 
peste 449.006 lei.

Pentru realizarea acestor 
econoqiii au foșț mobilizați 
peste 7.400 tineri, care ay efec
tuat peste 16.200 zile muncă.

Printre organizațiile frun
tașe in mobilizarea tineretului 
se numără org. U.T.M. a In- 
stitylui de Silvicultură org. 
U. T. M. din orașul Rtșnov, 
org. U.T.M. din orașul Copșa 
Mică, raionul Mediaș și- org. 
U.Ț.M. d'n comuna Cincul, ra
ionul Agnita.

MARCEL BOSANCEANU 
activist al

IARNA
Ia club

Expoziția
CÂRTII

U.T.M.

La „poarta nr. 
a orașului

1“

De cîteva luni călătorul ca
re trece prin gara Craiova 
este martorul unor importan
te lucrări de construcții ee 
se desfășoară aci.

ZI de zl, constructori price- 
puți, tineri și vfrstnicl, înal
ță noua clădire a gării. Ei 
stat hotărîți să termine lucra
rea la termenul stabilit a- 
dică la 1 Ianuarie 1958. A- 
tunci noua gară tșl va primi 
ta cele mai bune eondițiuni 
oaspeții «r călătorii.

fi vor vedea în locul fostu
lui restaurant, o sală de aș
teptare clșsa a Il-ă cu o ca
pacitate de 200 de lacuri, par
dosită cu marmoră. Sala va 
fi dotată cu mobilier nou. mo
dern, oglinzi, difuzoare pentru 
anunțarea călătorilor și un 
ceasornic. Va fi intr-adevăr 
un lac minunșt de popas pen
tru călătorii ce ' 
gara Crșiova. Un plăeut loc 
ie așteptare va fi și sala de 
clasa I, îmbrăcată ta mar
moră, cu canapele tapiUte in 
pluș reșy și lumină indirectă. 
Această sală va avea o capa
citate de peste 50 călători.

fn partea dreaptă a pero
nului va fi restaurantul gării. 
Mobilierul noy ea șl spațiul 
destul de bogat vor contribui 
la buna deservire și. găzduire 
a pasagerilor.

Si holul central <1 gării va 
fi transformat. Casele de bi
lete (ghișee t(p) vor deservi 
In permanență călătorii In așa 
fel, incit să se evite aglome
rația.

Ieșirea din gara Craiova.se 
va face prin două porți care 
vor duce la stațiile de auto
buze. ce deservesc traseul 
dintre gară și centrul ora- 
șuiul-

Camera mamei șl a copilu
lui din gară va ti «amena
jată, mărindu.se capacitatea 
el de găzduire. Pentru punc
tul farmaceutic, chioșcul de 
difuzare a presei și tutunge
rie, se vor amenaja compar, 
timente noi de-a lungul pe
ronului.

Nici peronul principal al

trec prin

uitării. EI 
dale, iar

gării nu a fost dat 
va fi asfaltat cu 
cele trei peroane dintre lini
ile principale vor fi pavate cu 
piatră cubică.

Gara orașului Craiova, va 
deveni mai frumoasă, mai 
impunătoare. Această „poartă 
nr. 1“ a orașului nostru, vp 
deveni cu adevărat un măreț 
locaș, care ya corespunde 
cerințelor din ce In ce mai 
mari ale traficului de măr
furi și călători, ce se desfă
șoară la orice oră din zi șl 
din noapte aci.

L. SOLOMON

Mai treci
A.... ..... .......

în bună stare. La fel căciula 
și șoșonii... Un singur articol 
îmi lipsește : mănușile. Am 
intrat in primul magazin. To
varășul vînzător mi-a răspuns 
însă plictisit :

— „Momentan nu avem mă
nuși. Așteptăm să ne sosească**.

Am căutat în altul. Am luat 
apei magaainele din orașul Tg. 
Mureș la rînd. Degeaba. A* 
ceeași situație era p este tot. 
Noroc, însă, că eu sînt din fire 
un om perseverent. De aceea 
nu mi-a fost greu aă tree iile la 
rînd prin magazine. Am învă
țat pe de rost ee articole se 
găsesc în fiecare, în ce raft 
anume ae păstrează. Le știu pi
uă și culorile. Numai de urma 
mănușilor n-am dat încă pînă 
acum.

— De ce nu cumperi și 
dumneata altceva ? — a încer
cat •» mă convingă o tovarășă 
vînzătoare. Te putem servi cu... 
un palton, un costum de haine? 
Avem și lodăpe și pardesia...

— Bine, bine, dar mănuși 
de piele n-o aă aveți nicio
dată ? — am intrebat-o dispe
rat. De așa ceva am eu nevoie.

— Ba o aă avem 
răspuns vînaătoarea 
peri. Așteptăm aă ne 
Mai treci și mîiue...

Să vă spun drept, eu nu mai 
trec. Mi-am pierdut răbdarea. 
Ce-ar fi însă dacă și tovarășii 
care se ocupă cu aprovizionarea 
acestor magazine și-ar pierde...

venit frigul. Paltonul mi-e

Clubul Stațiunii experimen
tale agricole din Laurin — re
giunea Timișoara a fost de cu- 
rînd reamenajat. tn fiecare sea
ră tinerii din stațiune și din 
comună se adună aici tn jurul 
aparatului de radio, al meselor 
de lectură, cfe șah sau de tenis.

Echipa noastră de teatru, sub 
conducerea regizorală a tovară. 
șuiul inginer Ilie Andreescu, 
pregătește piesa: „Vlnător de 
zestre" de scriitorul Szabo 
Ldszlo. Cu această piesă ne 
vom prezenta la concursul echi
pelor artistice din cadrul sindi
catului agricol. Inginerul Cor
nel Chior eanu, tehniciană Elena 
Păteanu și studenta stagiară 
Gertrude Tuschak sînt interpre
ta rolurilor principale din piesă-

Tovarășul Barzer Anton, me
canicul șef al stațiunii, este 
conducătorul tinerei noastre or
chestre, formată din 12 persoa
ne și a echipei ce pregătește 
un program artistic în limba 
germană.

Nicj sportul nu este uitat. 
Mioara Nagi, secretara organi
zației U.T.M., a luat măsurile 
necesare pentru recrutarea și 
pregătirea tinerilor la sparta- 
chiada de iarnă a tineretului.

Biblioteca clubului nostru cu
prinde un mare număr de cărți 
științifice, ideologice și de bele, 
tristică. Din păcate, este închi
să, deoarece bibliotecara nu 
mai termină inventarul pe care 
l-U început de multă vreme. Se
rile lungi de iarnă, altădată 
plictisitoare, au devenit timp 
plăcut de învățătură, veselie și 
voie bună.

ION OSTROVAȚ 
student

și mîîne...
nepăsareș și s-ar îngriji să nu 
mai lipsească articolul acesta 
extrem de necesar ?

ȘTEFAN CONSTANTIN 
funcționar

(Urmare din pag. l-a) 

tura pentru literatură politică. 
Un drum glorios : de la mica ti
parniță de mină pina la rotativa 
imensă de la Casa Scînteii, de la 
Broșura despre l Mai tipărită în- 
tr-o căsuță de mahala pînă la cele 
535J lucrări tipărite in 161.794.509 
exemplare, lată volume ale clasi
cilor marxism-leninismului splen
did legate în piele și iată alte ci
fre concludente : 126 opere 
clasicilor tipărite 
t 
ale condycqtorilor r
statului tipărite in 466 titluri și 
19.907.500 exemplare.

Intrăm în sala mare a expozi
ției. Ca niște uriașe steaguri flutu- 
rînd pe niște piloni stau portretele 
clasicilor literaturii noastre. Și ce 
altceva decît piloni ai culturii 
noastre naționale sînt Alepsandri, 
Creangă, Caragiale, Delavrancea, 
Eminescu, Hașdeu, Odobescu și 
ceilalți ? Alături de bogatul stand 
al E.S.P.L.A. se află cel al E- 
diturii Tineretului în care se re
marcă un drăgălaș castel de 
cuburi r— reprezentând literatura 
pentry. copii. Parcurgem apoi 
standurile editurilor tehnice, iar 
privirea ni se oprește asupra 
unui și* de imagini avînd ca le
gendă cite un text sugestiv din 
marii noștri scriitori. O fotografie 
a Casei Scînteii — o cetate a lyr

clasicilor tipărite in 7.011.000 
exemplare, documente și lucrări 
ale conducătorilor partidului și

nunii și culturii — văzută din 
spre lacul Herăstrău și minunatele 
cuvinte ale lui Arghea. „Omul 
și-a făcut cartea în toată materiali
tatea și spiritualitatea ei ; el o 
gîndește, el o scrie, el îi dă hîrtie, 
cerneala, tiparul, el îi adună foile, 
le coase, le leagă, el o citește".

Ultima încăpere este rezervată 
standului de vînzare a cărților cu 
reducerea de 10°/o. Un stand cu 
cele mai noi apariții, eu fotogra
fii ale autorilor pentru autografe, 
cu mici cărți de vizită prezentând 
pe scriitori și cărțile lor. Ah, să 
nu uit. Fiecare al cincisutelea vi
zitator al expoziției va primi ca
dou gratuit cite un pachet de 
cărți. Alături un stand al „Elec- 
trecordului** cu, discuri ; o impri
mare a unui compozitor romîn : 
cvartetul de coarde nr. 1 în do 
major de Ion Dumitrescu, selec- 
țiuni din Verdi interpretate de 
Yolanda Mar cules cu și Petre Ște- 
fănescu-Goangă, o superbă copertă 
pentru un disc beethovenian cu 
un sugestiv portret al genialului 
compozitor, realizat de Qik Dama- 
dian. Și alte panouri cu afișe de 
popularizară a cărții, despre mij
loacele de răspîndire a ei ș.a.m.d.

Expoziția este o mărturie eloc
venta a marilor succese ale cultu
rii noastre în unii regimului de-, 
mocrai popular.

Premieră studențească
Le-ym urmărit pe rlntf. ochii, 

fafa, mișcările, le.am ascultat cu
vintele și.am înțeles trăirile fiecă
rui student din sală. Un amestec 
de emoții, de nerăbdare, de te
meri, de satisfacții. Pluteau parcă 
toate, tn amfiteatrul supra în
cărcat, ficlndu-te și pe tine, 
spectator din afară, să le simți eu 
aceeași intensitate.

De fapt atmosfera aceasta este 
specifică tuturor premierelor. Aici 
Insă era eu totul altceva. Aici, nu 
mai ere vorba de un ealifieativ pe

ne vizitează țara

încă un 10 — anunță radioasă Maria Lovișțeaou, cea mai bună 
elevă din clasa a Vl-a a Școlii de 7 ani din Smirdioasa 

Foto: G. PREPELIȚA

O delegație 
a Uniunii

In cadryl schimbului de dele
gații dintre Uniunea studenților 
iugoslavi și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romină, 
marți dimineșțș a sosit tn Capi, 
tală ț delegație a Uniunii stu
denților iugoslavi condusă de 
Iosip Franee, membru tn Comite, 
tui Central al șeestei uniuni.

Ițț c«le 10 zile pe care le vor 
petrece in tara noastră reprezen
tanții studenților din țara vecină 
și prietenă vor vizita diferite In, 
stituții de tnvătămint superior, 
cămine și cantine studențești. De 
asemenea, se vor tnttlqi cy șțy- 
denți și cadre didactice și vor ă- 
vea convorbiri eu reprezentanți ai 
vieții noastre culturale etc.

IN CLOPOTUL DE VID
fî/rmare din pag. l-a)

nu se schimbă, piu cenușiu, 
cenușiul este totuși o culoare

putea faee aomenzile direct la bă
cănie. Cifre ou multe unități și 
curbe elegante indică pe graficele 
ademenitoare eontururila viitoarei 
fericiri „euratomice**. Ptaă atunci, 
Franța devine tot mai mult o co
lonie economică a S.U.A., iar con
centrarea capitalurilor și impozi
tele lovesc fără cruțare atit clasa 
muncitoare și țărănimea cît și cla
sa mijlocie. Războiul din Vietnam 
și acum, cel din Algeria, apasă din 
grey pe umorii clasei muncitoare. 
Aproape pu există zi fără greve. 
Și în zadar ne*am strădui să vedem 
în acest val puternic de luptă o 
manifestare do recunoștință a po
porului față de guvernanții săi- In 
așteptarea fericirii viitoare, popo
rul francez ar dori o ferieije mai 
prezentă. Unii ștju să lupte pen
tru ea. Alții însă nu au tăria ne
cesară, qu știu să vadă ce se as? 
cunde dincolo de ambigua și în
șelătoarea lor filozofic existenția
listă-

Deși autoarea n-o spune, noi 
știm că Domnique și Bertrand în
vață în condiții gTele. Veniturile 
de familii mici burgheze pe eare 
se sprijină studiile lor sînt foarte 
reduse (Dominique merge prost 
îmbrăeată și trebuie să accepte o 
țochie tn dar de la oameni aproape 
pecunoseuți). Viitorul pe care.-l în- 
trevăd seamănă cu prezentul, de 
aeeea nu le apare în culori prea 
luminoase. Ce-i de făcut ? Ei ci
tesc cărțile pontifilor existenția
liști și poate operele upnr trans
fugi specialiști ai „culmilor dispe- 
rării“ și învață aeole tehnica „tra- 
gieului**, tot bagajul de resemnare, 
indiferentă, plictiseală și refuz de 
a participa la lupta pentru o viață 
mai bună.

Se găsesc și piște domni care, 
deși nu sînt cîtuși de puțin filo- 
tofi și nu înțeleg o iotă din cărțile 
existențialiștilor contemplă eu o 
părintească dujașie exercițiile filo- 
zofieo-erotice sje tuturor ae»stor 
Dominique și Bertrand. Sînt arhi- 
tecții „Euratomuriloț** de toțte fe
lurile, căpitani și generali de indu
strie, avocații lor cu portofolii mi
nisteriale. Ei fac „EuratomuT* și au 
nevoie de o generație a Eurato- 
mului care să se eomporte așa curo 
scrie în manualele de „tragism**.

Și sînt nenumărate ocaziile 
tn care este preferabil pentru 
aceștia ca orizontul tinerilor să 
nu depășească amorul fizic, filo- 
zofi^ do buzunar și paharul de

whisky. Căej gestul plictisit, obo
seala de viață, mizga putredă a 
indiferentei fată d» toți și toata 
nu-i vor lăsa p» Bertrand și pe 
Dominique să vadă silueta vgr» 
zuie a lui Hen Spadei venit să 
comande pe urmașii ostaticilor uci
și din ordinul său- Iqimile obosit» 
de filozofia existențialistă voț uita 
să bată mai tare față de această 
nemaipomenită umilire a demni
tății naționale. Obrajii trebuie an
trenați sistematic să uite a roși. 
Oamenii tinerj care la întrebarea : 
„ce ai făcut din viața ta, ce vrei să 
fad r“ —■ nu pot răspunde decțt 
— „nimic*1 ! — se potrivesc de mi
nune cu planurile de viitor ale 
„euratomieflor**. Răspunsul lor la 
întrebarea fundamentală pentru 
orice tinăr este o garanție eă nu 
se vor pune deacurmezișu! „Euro
pei" vest-german» de inspirație a- 
mericană. Gestul blazat, zîmbetql 
dezamăgit, sistematica ucidere a 
„vitalității exigente" sînt tot atite» 
paravane dincolo de eare marel» 
capital apatrid poate să joace în 
liniște soarta popoarelor. Rock and 
roll-nl acoperă gemetele torturilor 
din Algeria, împiedidndu-1» să a» 
jungă Ta urechile lui Bertrand și 
Domiqique.

Pentru satisfacerea tuturor pof
telor miliardarilor și pentru lialȘ' 
tea consiliilor de administrați» este 
așa dar bine ca „Euratomul** să-șj 
aibă tinerii săi înzestrați cu o filo
zofie de sinucigași și cy un ori
zont măsurabil in milimetri. Este 
bine ca acești tineri șâ considere 
oboseala ca elementul lor, să li se 
pară viața o nesflrșită înșelăciune 
;i să cunoască un imens „senti
ment de fsriclre** numai la gîndul 

’ neființei. Asta cu atît mai mujt 
cu dt Euratoinul însăși le, pregă
tește pentru viitor asemenea, prile
juri de fericire, deși nimeni n-ar 
putea garanta că moartea „eura- 
tomică va semăna neapărat cu o 
„e«gță albastră", iau eu „o eă- 
dere înceată".

Oricum, micile călătorii prin 
elopotul de vid avînd ca vehicol 
un „best seller** pot constitui un 
bun exercițiu pentru viața tn anii 
„erei de vid'* pe car» „Eurato- 
mul“ o promite Europei. Din fe
ricire nu plictisiții și neterminații 
eroi de best seller sînt tineretul 
Franței. Orice elev știe că împro- 
jurul clopotelor de vid — fie 
chiar mlnuite de prestidigitatori is
cusiți ~r- se află lumea, rodnică ?i 
pasionată a oamenilor adevărați. 
Aventurierii neantului nu vor lu» 
niciodată locul zecilor de mii de 
tineri francezi car» ș-au opus răz
boiului din Vietnam și car» se 
opun acum celui din Algeria, mîu- 
driler urmași ai celor din' maquis

■ care au refuzat să fie comandați 
de generalul Speidel. Oare cu eroi 
blazați și-a făurit Franța măreția?

i Oar» plieusiții și nepăsătorii au
■ trimis în infern mii de subalterni 

ai generalului Speidel în anii co-
i tropirii hitlerister

Libertatea popoarelor merge cu 
pași mari înainte și color care, or-

■ bid de strălucitoarea ci lumină, 
1 lși duo mîlnile 1» ochi spre a nu 
i o vedea, nu le rămîne decît fri- 
i gul oe-și găseșt» sălaș în sufletel» 
• slab», Și îndoielnica satisfacție ♦ 
i tinereții cheltuite în peisajul sterp 
I al „Eurttamului**. Existența lor 
: seamănă întristător de exact cu 
' zbaterea vană a gîndacului prins 
' sub cupola clopotului de via.

tesc

ci pur și simplu incolor, este acest 
peisaj lăuntric. Cînd termini car
tea, simți pevoia să deschizi fe
reastra și să tragi în piept aer 
mult și curat, să te încredințezi 
că oamenii trăiesc, luptă și iubesc, 
să cauți culorile vii și firești ale 
lucrurilor.

Po unde au vopit acești tineri 
eare încă n-au aflat că trăiesc și 
eare se feresc să afle, acești bla
zați dansatori de boop care se tem 
de dragoste și de fericire, de ade
vărurile pasionante ale lumii încon
jurătoare ? Cine i-a suspendat de 
funiile existențialismului între cer 
și pămîpt, cine i-a condus la mar
ginile nevrozei ? Cui îi folosește că 
toți acești Bertrand și Dominique 
lși irosese timpul explorindu-și ce
țoasa lor „viață interioară** dar se 
tom să-și audă bătînd inima ? Cui 
ii folosește că ei fug de lupta ade
vărată, de oamenii adevărați, că 
refuză o concepție despre iume 
care să-i poarte alături de oamepi, 
că nu știu să spere, să iubească, să 
urască, se apără de prezent și se 
tem de viitor ? Doar țn jurul lor, 
in țara lor se duce astăzi bătă'ia 
pentru însăși ființa națională a 
Franței. Sute de mii de oameni 
dorese fierbinte oa Franța să nu 
devină e pagină din prospectul 
unui birou de voiaj american sau 
un dmp de exerciții pentru „de- 
nazificații'* domnului Adenauer. 
Sute de mii de oameni' cau
tă Franța nu în cărțile domni
șoarei Franțoise Sagan ci în poe
mele lui Hugo și în proza lui 
Stendhal, și care continuă să vadă 
în poporul Franței, poporul lui 
1789, al Comunei și al maquis-ului, 
firivesc eu dragoste șj speranță 
upta celor mai buni dintre fran

cezi pentru independență națio
nală. Cum de pot lipsi de la acea
stă luptă Bertrand și Dominique ?

O revistă științifică franceză -^- 
în deobște admiratoare a „eurepe- 
nismului" made în S.U.A. — salută 
eu entuziasm „anul I al cred Eura- 
tomului". In prea optimista viziune 
a suspomenitei reviste, Franța re 
află în pragul belșugului și pros
perității fără hotare. In dțiva ani, 
zed de sclavi mecanici vor asigura 
confortul francezilor, de la apara
tul de ras electric și pînă la tele
vizorul cu ajutorul căruia se vor

care sala trebuia să-l dea unei 
piese și unor actori de profesie. 
Calificativul era dat acufn unor 
studenți, unor colegi și prieteni, 
era dat strădaniei și muneii unei 
echipe artistice studențești.

Era dat, aceleiași echipe care a- 
nul trecut culesese aplauze și felL 
citări sincere în urma spectaaolu. 
lui: „6 zi de odihnă", era dai 
aceleiași echipe șare de atâtea ori 
în turnee, a desfătat publicul din 
Valea Călugărească și din alte 
orașe și sate din regiunea Bueu. 
rești.

N.q, simțit nimeni cînd s-au scurs 
trei ceasuri. „Omul cu mîrțoaga", 
savuroasa comedie a lui 6h. Ci- 
prian — premiera de sîmbătă a 
echipei artistice a Institutului Agro-? 
nomic din București cu care vor 
participa la concursul formațiilor 
teatrale de amatori din Capitală — 
a entuziasmat întreaga sală. Adrni. 
rația, atenția cu care a fost urmă
rită, hohotele de rîs stârnite de 
Varlam cau de Firat au dovedit 
incontestabilul succes al spectaco. 
lului. Poate că majoritatea studen. 
ților veniseră eu păreri îndoielnice 
la același spectacol* pe eare.l vă
zuseră cu Bir lie, Barton etc.... Sint 
convinsă însă că și le-au schim. 
bat, chiar dacă Victor Alexe, stu
dentul care l-a interpretat pe Var, 
lam. nu s,a ridicat pînă la talentul 
lui Birlic, sau Ion Niște# n-a reu
șit să-l reprezinte întru totul pe 
idealistul arhivar Chiriei.

Poate că tntr-un fel le-a plăcut 
mai mult premiera institutului lor... 
din motive pe care le bănuiți de. 
sigur... Pe drept euvlnt „aelgnl" 
au meritat toate aprecierile. Pen. 
tru pregătirea spectacolului au 
muneit săptămîni întregi în fie
care seară și studenții din distri
buție șl regizorul, tovarășa Vlky 
Lungu de la Teatrul C.F.R. Giu- 
Iești.

De aceea nimănui nu i s.au pă
rut nefirești șl neîndreptățite acla
mațiile venite de la peste 800 de 
studenți din sală, aplauzele pre- 
lungi care s-au auzit pini târziu 
etnd primele acorduri ale orches. 
trei invitau la dans...

M. VERDEȘ

— mi-a 
in doi 

sosească.

tat al luptei unite a oamenilor egalități tn drepturi a naționa- 
muncii romîni ți de alte națio, lităților conlocuitoare cu poporul

Pină la terminarea pavilionului il de tabricare a strepiemi» 
cinei, auromicinei șl a vitaminei B 12, datorită unor adaptări 
tehnologice in pavilionul de penicilină s-a trecut lș producții 
pe scară Industrială a auromicinei.

In fotografie : procesul de uscare a auromicinei se face in 
uscătoare speciale. Operatoarea Gavrilă Olga punlnd la us
care o șarjă de auromiclnă.

ea de a X-a aniver» 
sar» a proclamării Re- 
publieii Populare Ro
mine este un prilej 
de a trec» tn revistă 
realizările noastre mă. 

rețe sub regimul de democra. 
ți» populară și de a acumula 
noi forțe pentru sareinile mari 
ce ne așteaptă tn anii care 
urmează. Did aeeste realizări, 
cele Înfăptuit» pe tărîmul egali- 

’ tații și frăției poporului romîn și 
naționalităților conlocuitoare sînt 
printre cele mai însemnate.

Republic* noastră populară este 
patria comună a poporului ro
mtn și a 15 naționalități- Pe lîngă 
15 milioane de romlni, naționali
tățile numără aproape două mi
lioane și jumătate de oameni, 
după eum arată reeensămîntul 
din anul 1956. C»i mai mulți sînt 
ungurii: 1 583.433. iar după ei 
germanii: 382.400. Aproximativ 
două treimi dintre unguri trăiesc 
fn regiuni eu populație mixtă, 
mai ales tn regiunile Cluj, Ora- 
dea și Baia Mare, iar o treim» 
dig ei est» așezată în mase com
pact» ta aetu»U Regiune Autono
ma Maghiară- Germanii formea
ză d»uă grupe: sașii Și șvabii. 
In Banat trăiesc și strbii și croa
ții. iar ucrainienii sînt răspîndiți 
mai ales în regiunii» Suceava și 
Baia Mar». Celelalte naționalități 
«a rușii, ..tătarii, turcii, slovacii, 
bulgarii etc. sint mai puțin nu
meroase-

Cele mai multe dintre naționa
litățile din tara noastră trăieșc 
împreună cu poporul romîn. de 
multe veacuri, iar unele, ca un- 
«purii, de aproape un mileniu. 
Masele populare de diferite na
ționalități. unit» prin comuni
tatea de interese tn viata de 
toate zilele, au găsit tn mod fi
resc, tn cursul secolelor, drumul 
înțelegerii în luptele comune Im- 
fiotriva asupritorilor dinăuntru și 
n apărarea pămîntului natal 

împotriva invadatorilor din afa
ră ta ciuda ineereărilor de desbi- 
nare din partea păturilor exploa 
tștoare.

Cetele înarmate ale iobagilor 
și meșteșugarilor romlni, ma
ghiari șj gemeni au luptat îm
preună Încă acum 520 de ani îm
potriva jugului feudal al magna
ților și al clerului înalt catolic

pe dealul Bobilna pecetluind 
eu stngele lor frăția de luptă 
a oamenilor muneii de di
ferite naționalități, pe pâmîntul 
patriei noastre. Această răscoală 
victorioasă la Început, a cărei a- 
niversare am sărbâtorit-o nu de 
mult, a deschis șirul lung al răs
coalelor țărănești In Transilva
nia, unind pe toți asupriții și îm. 
pilații de orice neam împotriva 
asupritorilor comuni.

răția de luptă a ma
selor populare de di. 
ferite naționalități a 
căpătat în epoca con
temporană un conți
nut nou. în locul u-

nitățli spontane, realizată tn di- 
ferite momente istorice importan
te, mișcarea revoluționară ■ cla
sei muncitoare a mobilizat in 
mod conștient pe oamenii muneii 
de diferite naționalități la lupta 
unită Împotriva ortnduirli bur-' 
ghezo-tnoșierești care a exploa
tat crunt pe toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate și care 
pentru dezbinarea lor, a dus o 
politică de cultivare a șovinis
mului, de asuprire și desnațio- 
nalizare forțată a minorităților 
naționale.

In Romtaia burghezo-moșie- 
rească aveau loc concedieri ma
sive de muncitori și funcționari 
maghiari, evrei etc. Sute de mii 
de muncitori din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare nu obți
neau calitatea de cetățean romîn 
Listele electorale se întocmeați în. 
așa fel. îneît să fie ctt mai puțini 
alegători ..minoritari*'. Multe din. 
tre școlile și instituțiile culty. 
«le ale minorităților naționale 
au fost închise, iaj cele rămase 
erau tn permanenta primejdie de 
a fi suprimate.

Perfidul Comunist din Romt- 
nia a fost acea forță politică, 
care, tn fruntea maselor popu
lare, a luptat consecvent — de 
la începutul existenței sale — 
pentru deplină egalitate tn drep
turi a naționalităților conlocui
toare cu poporul romîn, arătînd 
că politica șovină de asuprire a 
acestor naționalități înlesnește 
exploatarea și mai cruntă a tu
turor oamenilor muncii. Mai tîr- 
ziu, sub dictatura fascistă, par
tidul comunist a arătat că

teroarea sîngeroasă și ororile 
ttlhărescului război antisovietic 
sînt tn strtnsă legătură cu 
politica șovină a guvernelor 
reacționare anterioare. Parti
dul a reușit să mobilizeze ma
sele largi ale oamenilor muncii 
de toate naționalitățile pentru 
dobortrea regimului asupririi so
ciale și naționale, a regimului te- 

'al aventurilor 
instaurarea pu.

vieți culturale în limba maternă 
și în forme proprii acestor na
ționalități. O largă dezvoltare a 
luat literatura naționalităților 
conlocuitoare din R.P.R., mai a- 
Ies cea în limba maghiară și 
germană, contribuind li îmbogă
țirea tezaurului comun al cultu
rii Republicii noastre popular». 
Un deosebit interes se arată va-

:i el îmbină armonios 
e lupți comună pentru

tn aceea c$ el, îmbină armonios 
tradițiile d* luptă comună pentru 
libertate și o viață mai bună ale 
poporului romtn Și ale minorită
ților naționale cu interesele con
struirii socialismului în patria 
noastră, ale înfloririi Republicii 

«Populare Romtne și ale ridicării 
nivelului de trai *1 oamenilor 
muncii.

nulități, sub conducerea partidu
lui marxist-leninist, a însemnat 
trecerea la construirea unei socie, 
tați noi, socialiste. Naționaliza, 
rea și apoi impetuoasa dezvol
tare a industriei, colectivizarea 
agriculturii sini opere comuna 
ale tuturor oamenilor muncii Îna
intați din tara noastră, de orice 
naționalitate.

Statul nostru democrat-popular 
a considerat . de la începutul 
existenței sale că asigurarea ega
lității tn drepturi și întărirea 
prieteniei frățești a poporului ro
mtn și a naționalităților conlocui, 
toare este un element esențial 

a 
po.

romîn. In t»ra noastră egalita
tea deplină a tuturor oamenilor 
muncii a devenit o politică de 
stat, care este oglindită și con
sfințită în .Constituția Republicii 
Populare Romtne. Statul nostru 
democrat-popular asigură înfăp
tuirea unei egalități reale, care 
se vădește țn numeroasele înfăp
tuiri tn diferitele domenii 
vieții societății noastre.

Reforma Invățămîntului din 
1948 a asigurat învățămîntul în 
limba maternă pentru 15 naționa
lități. In anul școlar 1956/57 au 
funcționat 2.376 unități școlare 
de cultură generală in limbile 
naționalităților cu aproape 210 
mii de elevi. Pe lîngă aceste 

FRAJIA DE LUPTA

ciale și națio: . . 
rorii fasciste și 
războinice, pentru 
terii populare.

ale

egimul nostru de de
mocrație populară a 
dezvoltat pe o treaptă 
superioară minunatele 
tradiții aU frăției de 
luptă a poporului ra- 

mîn și a naționalităților conlo
cuitoare.

de consolidare și dezvoltare 
cuceririlor democratice ale

a oamenilor muncii
de diferite naționalități

DIN JARA NOASTRA
Desfășurînd o acțiune neobo

sită de educare internațonalistă 
a maselor, partidul a luptat cu 
intransigența împotriva prejude
căților naționaliste de orice fel, 
arătînd tn diferite documente că 
combaterea energică a șovinis
mului din rtndurile populației 
romînești, a șovinismului Și izo
lării naționaliste din rîndurile na
ționalităților conlocuitoare ya 
duce la întărirea mai departe a 
unității și frăției între ele.

Desăvîrșirea revoluției burghe- 
zo-democratice și instaurarea dic
taturii clasei muncitoare aliată eu 
țărănimea muncitoare, ca rezul-

Banyai Laslo

porului. La baza politicii parti
dului Și statului democrat-popu
lar se află învățătura marxist, 
leninistă tn problema națională, 
mărețele principii ale internațio
nalismului proletar — ideologia 
unității tuturor oamenilor muncii, 
tn lupta pentru pace și socialism, 
ideologia frăției între popoare. 
Partidul ne-a învățat și ne învață 
că făurirea socialismului n-ar fi 
posibilă fără înfăptuirea deplinei

școli mai funcționează o univer. 
sitate și mai multe instituții de 
tnvătămtnt superior cu limba de 
predare maghiară.

Niciodată în trecut, cultura 
specifică a naționalităților conlo
cuitoare pe teritoriul țării — 
parte integrantă din cultura în
tregului popor — n-a cu. 
noscut o asemenea înflorire ca 
cea pe care o cunoaște astăzi, ca 
urmare a sprijinului ce i-1 acordă 
statul nostru democrat-popular. 
Numeroase ziare și reviste, edi
turi speciale, zeci de teatre, emi
siuni radiofonice, mii de cămine 
culturale sînt martori ai intensei

Un deosebit interes se arată 
lorificării bogatului folclor 
naționalităților conlocuitoare.

Regimul democrat-popular aii 
gură oamenilor muncii de toati 
naționalitățile posibilități egali 
de a participa la conducerea tre 
burilor obștești. Alături de fii 
poporului romîn, numeroși (ii a> 
naționalităților conlocuitoare de
țin funcții de conducere în or
gane centrale și locale de stat 
și de partid.

Dintre deputății sfaturilor popu
lare, 16.000 aparțin naționalită
ților conlocuitoare, iar dintre de
putății Marii Adunări Națio
nale 67.

Pe acel teritoriu unde popu
lația maghiară trăiește în mase 
compacte și formează majorita
tea, în teritoriul secuilor, care 
secole dearîndul au păstrat ve
chile obieeiuri și tradițiile popu
lare specifice, s-a creat Regiunea 
Autonomă Maghiară. In anii pu
terii populare, înapoierea econo
mică pe acest teritoriu a fost 
lichidată, a luat un mare avînt 
viața culturală. In același spirit 
se manifestă grija regimului nos
tru pentru ridicarea economică și 
culturală și a celorlalte regiuni 
în care locuiesc naționalitățile 
conlocuitoare, regiuni deosebit de 
vitregite de regimurile burghezo, 
moșierești.

Liberi și stăpîni pe soarta lor, 
oamenii muncii de toate naționa
litățile din țara noastră sînt în
suflețiți de ideile și sentimente
le nobile ale patriotismului socia
list, care cuprinde ca o parte a 
sa integrantă frăția poporului 
romîn cu minoritățile naționale, 
respectul reciproc dintre oamenii 
muncii de diferite naționalități. 
Patriotismul socialist are la bază 
adîncul devotament al oamenilor 
muncii de toate naționalitățile 
față de patria lor comună — 
Republica Populară Romînă. For. 
ța patriotismului socialist constă

ezolvarea problemei 
naționale este un pro
ces strîns legat de în
treaga noastră activi, 
tate de construire a 
socialismului. Viața 

ridică noi și noi probleme în 
această privință. Succesele hotă, 
rîtoare dobîndite în rezolvarea 
problemei naționale, »uce«se 
care ne fac cinste și în afară de 
hotarele țării, nu trebuie să 
ne ducă la automulțumire. Par
tidul și guvernul nostru cer 
o grijă și o solicitudine per
manentă față de nevoile speci. 
fice ale naționalităților conlocui
toare. Rezultatele obținute fn e- 
ducarea internaționalistă a oame. 
nilor muncii nu trebuie să ducă 
la tocirea vigilenței împotriva 
unor rămășițe șovine, naționa. 
liste attt In rîndurile populației 
romine, cit și tn rîndurile națio- 

Cereu- 
precum 
din in- 
tnlături 

. , .......  „ perfide
manevre pentru a răscoli preju
decățile naționale.

Oamenii muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare !și 
dovedesc dragostea lor față de 
patria comună în elanul de mun
că cot la cot cu oamenii muncii 
romfni tn industria socialistă, tn 
sectorul socialist al agriculturii, 
tn instituțiile de tnvățămtnt. 
științifice și culturale, contribuind 
la ridicarea nivelului de frai al 
populației, la Întărirea frontului 
păcii.

Egalitatea și frăția de nezdrun. 
cinat ee s-a făurit între poporul 
romîn șl naționalitățile conlocui
toare sub regimul nostru demo
crat-popular este un nesecat iz
vor al coeziunii interne și al în
floririi patriei noastre comune, 
un factor de întărire a familiei 
frățești a popoarelor care c... 
struiesc socialismul.

nalităților conlocuitoare, 
rile agresive imperialiste 
și elementele dușmănoase 
teriorul tării nu se dau 
de la cele mai josnice și
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Intîrzieri la „startul"

Nu mai este nici un secret că 
rubrica noastră „Tinerețe, educa
ție, răspunderi", a stârnit un deo
sebit interes in rtndul tinerilor. 
Eu insă cred că ar trebui să a- 
bordaze și unele probleme referi
toare la caracterul tânărului zile
lor noastre și în mod concret 
consider că este necesar să discu
tăm șl despre demnitatea tinere
ții.

Poate vă veți mira că am venit 
așa pe nepusă masă, să cer să se 
discute o astfel de temă. De a- 
Ceea am să incerc să-mi Justific 
această cerere nu printr-o pero
rație generali asupra noțiunilor 
de demnitate a tinereții, ci prin 
cîteva'observații, prin citeva fap
te de care m-am lovit șl care 
mi-au sugerat tema pe care o pun 
in discuție.

...Trecuseră aproape dogi ore de 
cînd stăteam in ședința U.T.M. a 
organizației de cartier și îmi ră
măsese ca un cui înfipt in minte 
vorbele, gesturile, mimica unui 
tânăr Înalt, bine călit. Se discuta 
cazul unui băiat din cartier, fost 
vînzător la un magazin Aprozar, 
ți care fusese dat afară pentru 
că delapidase o sumă relativ mică 
de bani. Și băiatul acesta inalt, 
ce domina sala prin statura sa, 
vorbea cu o pasiune și o aprin
dere rar întâlnită. II țintea cu 
privirea pe cel discutat și cu 
gesturi largi și voce gravă li vor
bea despre demnitate.

— Intre tinerețe și demnitate, 
trebuie să existe Întotdeauna și 
In orice împrejurare a vieții, o u- 
nitate absolută. Flecare gest al 
nostru, fiecare purtare a noastră 
trebuie să fie judecată și din a- 
cest punct de vedere : e demn sau 
nu e demn pentru un tinăr. Fu- 
rind. tu a-i terfelit ceea ce tre
buie să fie pentru fiecare dintre 
noi, un lucru stint: demnitatea 
tinereții.

L-am ascultat și îmi era im
posibil să nu fiu de acord cu el. 
Ce poate fi mai nedemn pentru 
un tinăr, decît a fura statul, a 
fura din averea poporului. Și to
tuși vorbele acestui băiat mi-au 
lăsat un gust amar, o durere a- 
dincă în suflet.

Vorbea de demnitate, dar știa 
el ce înseamnă să te porți demn 
în toate împrejurările vieții ?

Mircea Popescu are 21 de ani, 
e voinic, puternic, inteligent. Ta
tăl lui este inginer constructor. 
Poate că a dorit mult să-i dea 
copilului sâu---®-- 
bună, să-i creeze 
bune decit le-a avut el, 
învățătură. Aceasta ar fi 
tificare. de o valoare 
relativă și pentru tată și 
fiu, pentru cei trei ani | 
Mircea Popescu și i-a | 
fără nici o ocupație pe bulevarde
le Bucurețtiului, Incerclnd toam
na odată pe an, eu mai mult sau 
mai puțină perseverentă, pătrun
derea intr-o facultate.

Și băiatul acesta știe să vor
bească foarte frumos despre dem
nitatea tinereții și nu este sin
gurul. Elena Dobre e in al IV-lea 
an de cind se străduiește să-și 
mențină pieptănătura in pas cu 
pltima „modă" tocind banii lui 
tăticu, un simplu muncitor la în
treprinderea „Tehnometal" și in- 
eerdnd șl ea. in fiecare toamnă, 
fără succes să treacă examenul 
Intr-o îacuitate.

Și ea este convinsă că duce o 
viață demnă- Și lista cu astfel de 
oameni poate continua.

Radu Truia — părinți medici 
—, Adrian Buciman — tatăl fo
tograf —. Mariana Bucșe — ta
tăl muncitor —. Mariana Budes- 
cu -- tatăl ofițer, etc. oameni In 
toată firea, capabili de muncă, 
care trăiesc unul, doi și mai mulți 
ani, pe spinarea părinților. Șl ei, 
la fel ca și ceilalți, au impresia 
că duc o viață demnă.

în activitatea noastră de or
ganizație ni se întâmplă deseori 
să fixăm o adunare pentru o a- 
numită oră. să o anunțăm, unii 
să promită că vin și totuși să tim 
nevoiți să o începem, în cele mai 
fericite cazuri, cu cel pu(in o ju
mătate de oră mai târziu.

Oare lipsa de punctualitate, 
narespectarea cuvtntului dat. nu 
vizează și ceea ce numim demni, 
tate?

Grigore Uglai, montator la 
secția Longeroane, Complexul 
„Grivița Roșie", mult timp pentru 
noi to(i a fost un băiat bun. 
muncitor, cumsecade. L-am ob
servat insă in ultimul timp cu 
mai multă atenție și am încercat 
să fac o legătură Intre fapte apa
rent disparte.

educație - mai 
condiții mai 

pentru 
i o jus- 

totuși 
I pentru 
pe care 
petrecut

Fiind secretarul organizației de 
bază U.T.M. frl seefia Longeroa- 
ne trebuia să răspundă unor sar
cini firești acestei munci.

A fost solicitat ca impreună cu 
doi. trei tineri să ia parte la o 
acțiune de muncă voluntară.

— Cum, doi, trei, măi tovarlși? 
in frunte cuVer veni 10 oameni 

mine.
Nu a venit nici el, 

oameni.
Aproape un an de ___ ,

mis că va veni la raion să con
frunte cartea de evidență a mem
brilor cu evidentă din sector. 
Noi am rămas cu așteptările și el 
cu promisiunile.

Am crezut la început că toate 
acestea sint accidente, că nu tac 
parte din caracterul lui. Dar iată 
că am mai aflat și alte lucruri: 
in sector, atunci cind i se dă o 
lucrare de făcut promite cu multă 
ușurință c| o face. In majoritatea 
cazurilor promisiunea nu este 
Inși indeplinlti. fi cunoscusem 
pînă acum pe Grigore Uglai ca 
pe un entuziast. De la el veneau 
aproape cele mal frumoase anga
jamente șl propuneri. Toate rămi- 
ne»u insă vorbe goale.

Fiecare cai luat In parte, fie
care întâmplare, fiecare angaja-

nici cei zece

zile, a pro-

ment de al lui poate ave», atunci 
cind dorim cu tot dinadinsul, 
circumstanțe. Și noi sintem ten
tat! să găsim oamenilor ce ne 
sint dragi, circumstanțe pentru 
faptele citeodată nedemne, pe 
care le fac. Dar in ceea ce-1 pri
vește pe Uglai Grigore am mai 
aflat un lucru care nu poate fi 
scuzat cu nimic: de la o lună la 
alte iși minte sofia, aducindu-i 
acasă mult mai putini bani decit 
ciștigă el in realitate.

Oare toate aceste lucruri 
vizează din nou demnitatea 
nărului ?

Și micile observații ar 
continua pe multe pagini.

Le întrerup îns£ ^ici..
Cele spuse pînă acum mi se par 

suficiente argumente pentru cere
rea mea de a se discuta la aceas
tă rubrică și despre demnitatea 
tinereții.

O discuție largă, atentă, po<te 
și trebuie să ne lămurească nou£ 
tuturor, ce se înțelege și ce tre
buie să facem pentru a ne trăi 
tinerețea cu adevărat demn.

GHEORGHE IORDACHE
Prim secretar ăl Comitetului raio
nal al U.T.M. „Grivița Roșie“- 

București.
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Săpăturile ficute cu ocazia construirii fabricii de anti
biotice din lași, au descaperit o întinsă așezare neo
litică din tara Cucuteni B (cjnca 2.000 ani înaintea erei 
noastre), care cuprinde locuințe, gropi, cuptoare de ars vase 
etc. In fotografie: Dinu M. asistent universitar, descoperito
rul acestei așezări și cercetătoarea științifică Natalia Berlescu 
discutind asupra restaurării unor vase din așezarea descope
rită ce vor fi expuse in cadrul muzeului de istorie a Moldovei.

ț
i
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La fahrina de confecții 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală, or
ganizatorii actiritâții sportive sint 
oameni prieepuți. cu inițiativă, că
rora nu le place să tărăgăneze lu
crurile. Oficial, întrecerile Sparta
chiadei da iarnă a tineretului tre
buiau să înzejpă ia 15 decembrie. 
Ei au hotărît să înceapă concursu
rile cu o zi mai devreme.

— Cu cît vom organiza mai 
multe concursuri cu atît vom an
trena mai mulți tineri în întrece
rile Spartachiadei.

Temeinicia acestui raționament 
S-a și văzut. N-au treeut decît 2-3 
zSle și la întrecerile de șah și tenis 
de masă au participat de-acum 
peste 60 de tineri. Cej care s-au

Dispută
fotbalistică

Fabrica de oglinzi „București" a îndeplinit planul anual de 
producție cu 34 de zile înainte de termen.

O sarcină importantă pe care colectivul de muncitori, in. 
gineri și tehnicieni a îndeplinit-o cu succes a fost și înce
perea producției de serie a oglinzilor retractare folosite la 
proiecțiile cinematografice, oglinzi care pînă acum erau im
portate.

In fotografie: Tov. Geta Țoproc verifici eu atenție calita
tea noului produs.

însemnările carnetelor noastre 
de reporter sint de data aceasta 
neobișnuite : întrebări, răspunsuri 
și... 25 de puncte. Firește, e nece
sară o explicație. După eym pro
babil presupuneți, ne aflăm la un 
concurs al „Drumeților veseli". 
Aceasta nu in calitate de repor. 
feri, nici ca spectatori, ci gratie 
unei m vite (ii teeuta ziarului nos
tru tn calitate de... arbitri exami
natori. Aia dar* si vi prezentăm 
cele două formații în concurs: tL 
nwiț munettțwi »e. u»inr ,ițfc«ua 

matematică șf'lizică Sin tafitjlă. 
Tema concursului: fotbalul în pri
mul deceniu al Republici) noastre 
Populare. 1

Căpitanii celor două echipe s-au 
prezentat, și-au strîns mfinile prie
tenește și... urmează nelipsita tra- 
gere la sorti. Primul eare va pune 
în joc... priceperea e studentul Ion 
Cuculeseu, reprezentant al Facul
tății de matematică și fizică. Și 
iată și prima întrebare : o scurtă 
incursiune sportivă tn anul 1948 
și încercarea sa se soldează eu 
primul... gol. Nu, iertiți-ne, pentru 
răspunsul său de o exactitate ma
tematică am acordat... 10 puncte. 
Dar egalarea plutește în aer- Nu-

pe scena

«uneitori „Steaua
șl Studenții Facultății de

Chipul tînărului constructor
AL SOCIALISMULUI

în literatura noastră nouă

Repeti(le la instrumente cu 
coardt, la școala medie mixtă 
nr. 14 București.
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(Urmare din pag. l-a) 
ra sufletească a tînărului erou 
care apare în proza și poezia ulti
milor zece ani, este sentimentul 
unei acute responsabilități pentru 
soarta colectivității în mijlocul 
căreia muncește. Semnificativă mi 
se pare în acest sens figura unuia 
dintre eroii remarcabilului roman 
a lui V. M. Galan — „Bărăgan" 
și anume Pavel Bucurașu, respon
sabil cu cadrele. Sosirea acelui 
„flăcău scurt și îndesat" în plin 
cîmp, e un preludiu al creșterii 
imaginii tînărului comunist. El se 
apropie de eroul principal al ro
manului „tăind bălăriile de-a 
dreptul", rostindu-și lapidar, cu 
dezinvoltură numele —• „mă chear 
mă Bucurașu Pavel /“. Poves
tind iute, pe nerăsuflate, acolo, 
în plină clmpie, în fraze scurte 
și precise, că ,/xvea 25 ani împli
niți, făcuse armata, fusese pe front 
pînă la 73 kilometri nord-vest spre 
Budapesta..."

Eroul nostru este unul dintre 
cei oare aduc o contribuție impor
tantă în activitatea comuniștilor 
din roman; el muncește cu hăr
nicie și entuziasm pentru îndepli
nirea sarcinilor primite. Qu sim
plitate și naturalețe, Galan a în
tregit înaintea noastră fizionomia 
moăestă, plină de frumusețe a 
unui tînăr care pe măsura puteri
lor lui se străduiește să-și aducă 
aportul la cauza tovarășilor săi de 
luptă.

Zugrăvind figura tînărului nou, 
scriitorii noștri au știut să relie
feze și un alt aspect caracteristic 
profilului său sufletesc. Tema su
periorității morale, a unei puteri 
lăuntrice pe care adversarii nu o 
posedă este caracteristică unor 
eroi tineri din nuvelele lui Marin 
Preda. Autorul „Moromeților" 
pune în relief mîndria și demni
tatea tînărului care își apără puri
tatea sufletească împotriva trivia
lității și a grosolăniei dușmanilor. 
Vasile Bodescu, eroul central din 
nuvela „Ferestre întunecate" de
vine conștient de amploarea pu
terii sale abia în clipa conflictu
lui cu chiaburii satului. Amenințat 
de chiaburii care pătrund în casă, 
fădnd parcă paradă de bădără
nia, cinismul și cruzimea lor, 
Vasile simte că ei urmăresc rete
zarea în fașă a oricărei tentative 
de ripostă din partea sa. Uluit 
că îndrăznesc să-1 mai umilească 
și acum cînd știu bine că puterea 
este a muncitorilor și țăranilor, 
Vasile Bodescu este zguduit de un 
uriaș șuvoi de sentimente contra

dictorii, retrăiește alternativ umi
lința și mînia cumplită din clipele 
cînd se afla față în față cu duș
manul. Marin Preda a știut să 
marcheze cu finețe la eroul său 
ivirea acelui sentiment acut de 
superioritate în contact cu lașita
tea dușmanilor săi, atit de violenți 
și agresivi. Scena culminantă a 
conflictului este aceea a înfruntării 
dintre Vasile Bodescu și chiabu
rul care-1 amenințase. Aflăm abia 
acum adevărata măsură a forței 
lăuntrice care se zămislește în 
sufletul eroului. Autorul îl des- 
scrie pe Vasile „aștepUnd în pra
da unei neliniști încordate, fără 
să știe că vărul său nu fusese 
niciodată și nu era nici acum la 
înălțimea răzbunării pe care i-o 
pregătea", " ’
care atinge paroxismul, 

albi de ură și ;
vrea 

mânui. Și __ ____ n ___
doborît, acesta îl fixează cu o pri
vire tîmpă, în prada unei frici pa
ralizate, cu „o teamă lipsită de 
înțelegere" eroul nostru se în
depărtează cu dispreț, renunță 
să-și ucidă potrivnicul, conștient 
de superioritatea puterii sale. Mo
mentul acesta în care tînărul 
nostru erou întoarce spatele ad
versarului, este semnificativ pen
tru a demonstra ivirea concretă, 
distinctă a certitudinei unui triumf 
moral. Și aceasta îi dă lui Vasile 
Bodescu o satisfacție infinit mai 
mare decît i-ar fi dat-o răzbuna
rea violentă, brutală.

Scriitorii noștri au deslușit o 
coordonată fundamentală: prin
tre valorile morale ale tînărului 
constructor al socialismului, dra
gostea de țară, devotamentul pen
tru patria poporului muncitor. La 
postul lor, pe uscat oa și pe marț, 
tinerii muncitori, ostași, marinași 
apără cuceririle revoluționare ale 
poporului, nu pregetă să-și dea 
și viața pentru a-și face datoria. 
In anii aceștia au văzut lumina 
tiparului numeroase nuvele și 
poeme care aduc în prim planul 
imaginii artistice figura unor ti
neri eroi care și-au dovedit abne
gația și devotamentul în împre
jurări grele în care-și puneau în 
pericol chiar și viața. Episodul 
acelei bătălii dramatice cu dezlăn
țuirea oarbă a furtunii pe Marea 
Baltică pe e re a dat-o o mînă 
de marinari romîni, 1-a inspirat 
lui Ștefan Iureș poemul „Mari
narii din Baltica". Cumpăna din- 
tre dezertarea de la datorie

In prada unei mînii 
_ ’, „cu ochii
de ură și încordare", 
să-și zdrobească duș- 
totuși, atunci cînd,

pericolul morții este înfățișată de 
poet în versuri emoționante. Pro
cesul de conștiință este tipic pen
tru figura morală a tînărului co- 
înunist: „Eu, marinarul, ce-am să 
spun ?/ Că marea n-a avut as- 
iîmpărP/Că viața trebuind să-mi 
țumpăr / In timpul unei mari fur- 

: tuni / Am dat pe ea —- c-așavru 
soarta — / avutul țării, de pe vas, 

de aceia trăiesc azi ? / Decît 
țșa, mai bina moartea I".

Eroismul demonstrat în aseme
nea împrejurări nu reprezintă un 
caz izolat, el constituie g modali
tate frecventă de manifestare a ti
neretului nostru în viața de zi 
eu zi. Poezia acestor ani a reflec
tat la o înaltă valoare artistică 
sentimentele tînărului constructor 
al socialismului, vlăstar devotat al 
partidului, luptător eroic pentru 
victoria cauzei comunismului. 
Pan Deșliu a surprins în poemele 
sale „Lazăr de la Rusca", „Mi
nerii din Maramureș“ și „Cîntec 
despre sergentul Belate", împre
jurări caracteristice pentru atitu
dinea și conștiința nouă a tinere
tului care muncește la țară, pe 
șantiere sau care stă de strajă cu
ceririlor sfinte ale revoluției 
poastre. In desenarea acestui por
tret colectiv al tînărului construe? 
(or al socialismului și-au adus con
tribuția și tinerii prozatori de ț<- 
țent care s-au afirmat în ultimii 
ani. Nu putem uita, de pildă, 
figura aceea modestă a unui acti
vist utemisț care muncește cu o 
admirabilă abnegație, cum este 
•Tănase din remarcabila nuvelă a 
lui Eugen Mândrie, „Pe teren". 
[Scriitorii noștri ș-au străduit •— 
fără îndoială că mai sint încă 
multe de făcut în această direcție 
pentru a fi la înălțimea cores
punzătoare să reflecte realist, 
în toată măreția și semnificațiile 
sale complexe, personalitatea tînă- 
țului comunist constructor al so
cialismului.

In pagini de rară frumusețe ar
tistică scriitorii noștri au exprimat 
cu glas pătimaș îndemnuri către 
p atitudine nouă, înaintată în 
munoa de fiecare ?j. Scriind 
despre tinerii constructori ai so
cialismului ei s-au străduit să 
aprindă mai vie flacăra muncii 
eroice pentru cauza comună. 
După expresia lui Gorki, „ei »-au 
străduit să transforme seînteile a 
ceea ce e nou tntr-un foc uriaș, 
lumiiws". Este acesta aportul lor 
la cauza educației comuniste a

sau tinerei noastre generații.

i

mai cîteva secunde și din nou a- 
cordăm 10 puncte. De data a- 
ceasta reprezentantului uzinei 
„Steaua Roșie" — fierarul Victor 
Ctlțea. Scor : 10—10.

Ambele echipe se dovedesc a 
fi bine pregătite și în aceeași mă. 
sură dornice de vietorie. Răspun- 
șyrilq celor* doi „adversari" . t; 
succed cu .repeziciune în. entuzias- — ureu ae precizat scorul, ras-
mul suporterilor: Scorul rămtne punde de data aceasta tînărul 
însă egal, deși ambele formații au muncitor Virgil Chiran, căci... după 
trecut prin,,clipa grale. „„

...Ne aflăm în iținutuL 16 al 
Scestpi J iriLcioomc voiiirunigri. 
Prima lovitură directă. (Fiecare 
concurent a răspuns exact la 3 în
trebări), De pe extrema scenei se 
pregătește să înscrie înaintașul 
Ion Cuculeseu- Dar... o încercare 
neizbutită. I se răspundă cu a. 
ceeași promptitudine. Din nou sco
rul rămine egal.

Prins în ofsaid, la tntrebarea 
13-a (aceeași cifră ghinionistă), 
reprezentativa uzinei „Steaua Ro
șie" e nevoită să facă prima 
schimbare. Studentul Cuculeseu 
are acum ca adversar direct pe 
strungarul Ion Catană. Deși do. 
tat eu o remarcabilă condiție fi
zică și... teoretică, Ion Catană nu 
reușește să-și adjudece victoria în 
favoarea reprezentativei sale. Stu
denții continuă să conducă cu 3,5 
puncte. Curios scor ? Ați uitat 
insă că avem de-aface cu mate
maticieni. înmulțiți așa dar cu 10 
și veți afla diferența exactă de 
puncte.

— Cunoașteți 3 fotbaliști eare 
practică eu succes și alte disci
pline sportive ?

— Da... Gîrleanu atletism...
Și pentru prima dată, origina

lul nostru „metronom" — achi
ziționat la fața locului — ...a In. 
ceput să funcționeze tn defavoa
rea studentului Cuculeseu. Specta
torii sint impacientați.

— Arbitru, timpul 1
Nici aici spectatorii nu stnt mai 

puțin ponderați.
Au mai rămas 15 secunde.

— Petschovschi tenis de masă, 
Flamaropol hochei pe gheată.

—• Perfect 15 puncte 1
Trebuie să vă mărturisim : con

curentul Ion Cuculeseu e pur și 
simplu inepuizabil.

— Cu ce scor s-a soldat ultima 
vietorie a echipei de fotbal a fa- 

se-cultătii de matematică și fizică? 
‘— Greu de precizat scorul, răs-

înscris ca să participe la coneursuri 
sÎHt însă mult mai mulți, circa 
vreo 800 de tineri.

— Cifra mai poate fi mărită ne 
spune iov. Gh. Căileanu, din co
mitetul U.T.M. Am și luat măsuri 
pentru antrenarea unui număr și 
mai mare de tineri. Am organizat 
clubul, am stabilit zilele de între
ceri pentru fiecare scoție, am pre
gătit echipamentul de iarnă. In 
plus, am dat atenție deosebită și 
popularizării întrecerilor !

Din păcate, în Capitală, întrece
rile Spartachiadei de iarnă au în
ceput doar în cîteva locuri. în 
unele întreprinderi și instituții, 
desfășurarea concursurilor a fost a- 
mînată pentru mai tîrziu. Cum se 
explică aceasta ? Să vă dăm cîteva 
exemple.

La F.R.B.: „Se lucrează încă la 
sălile unde se vor desfășura între
cerile. Săptămîna viitoare vor în
cep® și la noi“.

La uzinele „33 August": „Comi
tetul U.T.M. de-abia a fost ales. 
Săptămîna aceasta vom începe 
însă in mod sigur întreceriIe,•.

La uzinele „Mao-Țze-dun“ : „A- 
vem ședință astăzi. Poate mîine 
sau poimîine se vor organiza și 
la noi De fapt întrecerile de-abia 
au început41.

La fel stau lucrurile și la uzi
nele „Republica", la Atelierele 
Centrale I.T.B. și în alte uzine și 
întreprinderi mari din Capitală. 
Din diferite „motive întemeiate", 
de genul celor mai sus amintite, 
întrecerile au fost amînate cu o 
zi, două, o săptămîna și chiar mai 
mult.

Un vechi și înțelept proverb ro- 
mînesc spune că ceea ce poți face

astăzi să nu Iași pe miine. Crsoam 
că trebuie să-J amintim cu teată 
seriozitatea comitetelor raioniU 
U.T.M. din Capitală și com^nlni 
de organizare a întrecerilor S; ar- 
tachiadei. După cum se știe, anul 
acesta etapa pe colective, etap?. de 
masa a întrecerilor Spartach;idei 
e foarte seurtă. Ea durează doar

interesanta cnnfnintjri. tiffi: 
ovitură dr I

.eîte știu, echipa studenților nu 
activează fn cadrul unei compe-

— întocmai. 15 puncte pentru 
răspuns. (Și minus 25 de puncte 
pentru inactivitatea echipei de 
fotbal studențești. Aceasta bine 
înțeles în afară de concurs).

Dîrza dispută a celor două echi
pe se apropie de sfîrșit. Pentru 
moment juriul acordă concurenți- 
lor cîteva secunde... pauză- Sînt 
invitați pe scenă cîțiva spectatori. 
S-au prezentat Marin Constanti- 
neseu, Dumitru Gheorghiu, Victor 
CurgeaCatargea și alții. La întrebările 
fulger au răspuns fulger. Tot ful
ger au fost și premiali:. o muzi
cuță de gură, un stilou, ciorapi.

Concursul a continuat. Răspun
surile au venit cu aceeași prompti
tudine pînă la sfîrșitul întrecerii. 
Victoria a fost de partea gazde
lor : studenții Facultății de mate
matică și fizieă. Scor final 360— 
315 puncte. învinși în deplasare, 
tinerii uzinei „Steaua Roșie" au 
convenit cu gazdele o revanșă la 
sfîrșitul lunii ianuarie. Tema: dez
voltarea atletismului romtnesc în 
ultimii 10 ani.

In sftrșit, ne îngăduim să acor
dăm organizatorilor — ...Comite
tele celor două organizații U.T.M. 
— ctte 25 de puncte pentru a- 
ceastă deosebit de interesantă ini
țiativă, care a contribuit la întă
rirea legăturilor directe dintre ti. 
nerii muncitori și studenți.

AL. PINTEA 
VASILE RANGA

55 de zile. Dintre acestea, trai • 
zile an și trecut aproape fără al 
se erțtanizeze vreun concurs in . 
cele mai multe dintre Întreprinde- 1 
rile și instituțiile din Capitali. 
După cum se vede, unele err.rni- • 
zații de bază U.TM, au pornii în 
această mare acțiune sportivă cum • 
se spune, „cu stângul".

Scopul Spartachiadei este să an
treneze tinerii într-e eetivitate 
sportivă tinerească, entuziastă. De 
data aceasta pe primul plan se va 
pune numărul tinerilor, al persoa
nelor fizice, antrenate tn întrecorf. 
Organizațiile U.T.M. au deci o da
torie de onoare In buna organizare 
a competiției și antrenarea a ctt „ 
mai mulți tineri Ia întreceri. Tim- 1 
pul insă nu așteaptă. El trebuie 
folosit cu cea mai mare zgîrcenie. 
Să nu existe zl in care să nu sa 
organizeze întreceri la șah, tenis de 
masă, gimnastică, patinaj, schi. sau 
trintă.

Cu cit vom folosi mai bine fie
care zi. cu atit vor putea fi orga
nizate mai multe concursuri, cu 
atit vom putea antrena mai muiți 
tineri in intreceri. Să ținem seama 
— succesul depinde tn cea niaf 
mare măsură de participarea tine
rilor la această primă etapă, eta
pa do masă a Spartachiadei.

A. P.

Intelectualii satelor
Tn opera de 

transformare socialistă 
A AGRICULTURII

(Urmare din pag. l-a) Intelectualul este principalul or-

—

DETALII
Ceasurile
de la Craiova

De cîteva săptămîni l-u 
montat în diferite locuri 
ale Craiovei, ceasuri pu

blice. (Numai bucureșt-nii să-și 
dea întâlniri „la ceas"?). Initia
tive e apreciabilă și sfatul popu
lar orășenesc merită toată lauda. 
Aceasta cu atîta mai mult cu cit 
ceasurile ca și postamentele ace
stora sint lucrate cu migală, ca 
adevărate „opere de artă", după 
cum spunea cineva. Dar...

Dar din păcate nici unul din
tre acestea nu mai funcționează. 
Au functional „ca ceasul" cîteva 
zile de la* inaugurare, apoi... le-a 
„stat și lor ceasul".

Să luăm, de pildă, ceasul din 
Piața Buzești. Pe de o parte ara
tă ora 8.10, iar pe cealaltă parte

7,26. Și asta nu de azi, de ieri, 
ci de aproape două săptămîni de 
zile. Altul, cel de lîngă Faculta
tea de Electrotehnică, se pare că 
e singurul supraviețuitor. Dar și 
el are o meteahnă. Funcționează 
o zi și alte două-trei se odihneș
te. Ar fi bine poate și așa. Neno
rocirea e că și atunci cînd func
ționează Indică timpul cu cîteva 
zeci de minute (între 40 și 60 de 
minute) înainte sau după ora 
exactă*

După cum se vede, aceste „o- 
pere de artă“ au intrat în para
gină doar după cîteva săptămîni 
de existență. Oare pînă cînd sfa
tul popular orășenesc le va ține 
în această situație ?

P. A.

Fâră comentarii...

ganizator al activității eultural-ar- 
tistice a satului. Prezența lui în 
sat, cu capacitatea, cu priceperea, 
cu bagajul lui de cunoștințe și cu 
elanul său este un bun cîștigat în J 
folosul culturalizării maselor de 
țărani, în folosul atragerii acestor 
ra pe drumul socializării agricul- , 
tur ii.

Acei intelectuali care și-au in- 
țeles această menire își cîștigq in, , 
crederea și recunoștința oamenilor ' 
din sat. î.

S-a vorbit mult în această ordî- J, 
ne de idei la consfătuire despre J 
activitatea cultural-artistică des- * 
fășurată de tinerii intelectuali din ț- 
comuna Mihăileni, Ei au pus pe : 
picioare activitatea cultural-artie- 
tică, canalizînd-o pe făgașul lămu
ririi țăranilor că singurul mijloc î, 
de a scăpa de sărăcie este munca l 
în comun pe păminturile unite, m

Alături de celelalte forme 
agitatorice, această cale directă de . 
comunicare cu sufletul țăranului a 
făcut în conștiința lui lumină. 
Munca intelectualilor a contribuit . 
mult la complecta colectivizare a 
comunei.

La consfătuire au fost criticați 
unii tineri intelectuali care, sub . 
masca unei blazări fără explicație, 
disprețuiesc activitatea culturală, 
nu participă la desfășurarea ei sau . 
atunci cînd o fac, o fac de mintă- ? 
ială, n-o leagă de necesitățile sa- 1 
tului, de îndreptarea atenției ți- * 
rănilor spre drumul fericirii lor t * 
agricultura socialistă.

Prin urmare...
Regimul democrat popular «w ‘ 

s-a arătat Ia consfătuire — i-a dat • 
posibilitate tînărului intelectual ' 
să învețe, să-și însușească cultura, * 
știința, nu pentru ca ele să ră» < 
mînă ferecate în creerul lui, ci | 
pentru a le răspîndi în mase, pen- * 
tru a ajuta efectiv la construirea * 
socialismului.

Trăind la țară, tînărul intelee- ' 
tual are datoria să se afle mereu * 
în toiul muncii de lămurire a ță- ‘ 
rănilor, arătînd că drumul fericirii * 
lui este acela indicat de partid, > 
drumul pe care a pornit aproape * 
jumătate din agricultura țării, » 
drumul lucrării în comun a pă- ! 
mîntului.

Pentru a face această muncă a* t 
gitatorică, pentru a-și îndeplini a* 
ceasta datorie obștească, patriotică, * 
tînărul intelectual trebuie să 
popularizeze știința, să rășpîndeas- 
că bunurile culturii noastre.

El trebuie să folosească din 
plin toate mijloacele materiale pe 
care le pune statul nostru la dis
poziția activității culturale la sate.

în ce privește organizațiile» 
U.T.M. sătești, ele au în perma
nență îndatorirea de a se îngriji 
ca tinerii intelectuali ai satelor să 
fie atrași în plinul activității poli
tice pe care o duce organizația.

rimental prin care avea să de
monstreze de ce e bine să semeni 
la termenele indicate, de ce e bine 
să îngrăși pămîntul, să grăpezi 
fjrîul înainte de a răsări, să țăvă- 
Ugești, să faci 34 prașile Ja po

rumb. A făcut un riguros plan de 
economisire a furajelor, de prote
jare a semănăturilor, de dezvoltare 
a ramurilor anexe. Și în această 
vreme toți colectiviștii au înțeles 
că tînărul lor inginer le vrea bi
nele și că știința agriculturii so
cialiste este aliatul lor principal 
în obținerea unor venituri mari 
Anul acesta gospodăria a obținut 
cea mai mare producție de grîu pe 
raion și veniturile colectiviștilor 
au sporit simțitor, iar pașii țăra
nilor individuali care se mai ți
neau departe au început să »e ur
nească spre gospodărie.

Cu fâclla...
Există la țară o clădire, cel mai 

adesea nouă, care se cheamă Că
min cultural. Intrînd aici ai să-ți 
rotești privirile pe deasupra mul
țimii de țărani. Trebuie să fie în 
mijlocul lor un intelectual. Și-l 
găsești. E învățător, profesor, me
dic sau tehnician, El este organi
zatorul întregii activități cultural- 
artistice a satului.

Pe el ai să-l găsești aici în cele 
mai diverse împrejurări.

!ntr-o seară stă în fața mulțimii 
de țărani cu o carte în mînă și le 
citește.

„Era capul unui om care se 
uita parcă în jos. Fața îi era pu
țin trasă. Nasul se prelungea din 
fruntea bolită în jos spre bărbie, 
drept și scurt cu ceva din liniștea 
gînd\toare a frunții. Era el, Moro- 
mete, așa de... așa de uriaș, și de... 
Da, el era, dar parcă era... Era așa 
cum îl cunoșteau ei, dar parcă era 
singur..."

Și mulțimea aceasta de țărani 
ascultă astă-seară, ca vrăjită, po
vestea lui Moromete, in altă seară 
povestea colhoznicilor, a lui Da
vidov și a mai multor eroi și în
tâmplări din Gremeacii-Log, mai 
află apoi și alte întimplări poves
tite în cărți și iată-i gata să ur
meze pilda unui erou, iată-i înțe- 
legind altfel rostul vieții lor.

In altă seară îl întâlnești pe in
telectualul satului în fața unui 
grup de băieți și fete. își agită 
brațele indicînd ritmul unui cin- 
tec ce izvorăște din piepturile ti
nerilor.

„Pui un bob să iasă o mie—
tn altă seară, îl găsești din nou 

în fața mulțimii țăranilor și le 
vorbește despre asolamente, despre 
îngrășăminte chimice. Aceasta se 
cheamă cercul agro-zootehnic. 
„Culturile semănate prin rotație a- 
duc sporuri mari de recoltă, dar 
asolamentul se poate face numai 
prin lucrarea în comun a pămîn- 
tului.."

careu ocazia unor mutări recen- cești tineri și alții de aici 
au cereri de înscriere, nu au ci
tit literatură. Pentru concurs însă 
nu a fost mișcat nici chiar 
un deget. înscrierea la concurs 
s-a făcut in urma unei adunări 
generale U.T.M. Apoi totul a 
fost lăsat baltă. De fapt nici adu
nări generale nu prea mai fine 
această organizație de bază 
U.T.M. decît odată pe an, la ale
geri. De mai bine de șase luni 
această organizație de bază 
U.T.M. nici nu mai are secretar. 

...Mi-a scăpat totuși un amă
nunt, de altfel semnificativ, care 
face de prisos orice comentarii. 
Cele relatate mai sus se petrec în 
organizația de bază U. T. M. a 
activului Comitetului regional 
U.T.M. Timișoara...

C. BUCUR

CU ocazia unor mu tăi_____
te de birouri, dintr-un fund 
de sertar au fost împrăș

tiate pe jos cîteva foi de hîrție. 
Multe din ele purtau de acum 
emprenta tălpilor de pantofi. 
Le-am ridicat și după ce le-am 
scuturat de praf am început să 
le citesc.

Erau formulare tip așa că am 
reținut numai numele celor în
scriși pe ele — Hary Radnay, Ni- 
colae Văcaru, Deliu Constantin, 
Meier Adalbert, Ion Petrovan și 
mulți alții. Fiecare dintre ei ce
rea să fie înscrii în concursul 
permanent pentru citirea litr îtn- 
rii „Iubiți cartea". Cererile lor 
datează din 4 februarie 1956. A 
trecut de atunci un an și 10 luni 
și niciunul din acești tovarăși n-a 
trecut prin fața comisiei de con
curs. Nu se poate spune că a-



Interviul președintelui Nasser
acordat grupului de ziariști romîni

care vizitează Egiptul

suveranitatea tării
DJAKARTA 17 (Agerpres). 

Potrivit ultimelor relatări 
agențiilor de presă, situația 
Indonezia continuă să se norma
lizeze după măsurile adoptate de 
guvern împotriva * capitaliștilor 
olandezi în cadrul luptei pentru 
redobîndirea Irianului de vest. 
Guvernul de la Djakarta a făcut 
față cu succes presiunilor exer
citate de partenerii Olandei din 
blocul N.A.T.O. și de o serie de 
alte țări occidentale respingînd 
orice imixtiune în treburile inter
ne ale țării.

Urmărind asigurarea securității 
țării, guvernul de la Djakarta a 
adoptat în ultimele zile hotărî rea 
de a considera drept ape 
riale ale Indoneziei toate 
care despart cele 3.000 de 
care alcătuiesc arhipelagul 
nezîan, precum și o zonă
mile de la punctele extreme ale 
arhipelagului.

Agenția France Presse relatea
ză că această hotărîre a guver
nului indonezian a prilejuit 
partea Marii Britanii o nouă 
cercare de a se amesteca în 
burile interne ale Indoneziei.

ale 
în

terito- 
apele 

insule 
indo- 

de 12
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în- 
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CAIRO 17 (Agerpres). — 
Grupul de ziariști romini care vi
zitează in prezent Egiptul a soli
citat pe președintele Gamal Abdel 
Nasser să răspundă la citeva în
trebări.

La 14 decembrie președintele 
Nasser i-a primit pe ziariștii ro
mini la palatul Koubeh.

ÎNTREBARE:
Ținind seama de evenimentele 

care s-au desfășurat de curind in 
această regiune, care sint după 
părerea dv , perspectivele de <pace 
și stabilitate in Orientul Apro
piat ?

RĂSPUNS:
Cred că atît timp cît va exista 

un amestec străin in politica in
ternă a (arilor din Orientul Mij
lociu, in această regiune nu va fi 
stabilitate. Trebuie să se țină sea
ma de aspirațiile naționale ale 
popoarelor din această regiune. 
Popoarele din Orientul Mijlociu 
nu vor accepta nici o intervenție 
în treburile lor interne și se vor 
opune încercărilor de amestec ale 
puterilor occidentale. Orice încer
care se va lovi de rezistența po
poarelor arabe. Sînt sigur că ele 
nu vor renunța la lupta pentru 
realizarea aspirațiilor lor. Stabi
litatea din această regiune depin
de de politica marilor puteri și in 
special a Statelor Unite de a in
terveni sau nu in aceste țări. Dacă 
se va pune capăt încercărilor de 
neutralizare a aspirațiilor națio
nale ale popoarelor arabe numai 
atunci va putea fi statornicită 
stabilitatea în Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE:
Care este după părerea dv. 

semnificația Federației siro-egip- 
tene?

RĂSPUNS:
Solidaritatea existentă între po

poarele arabe se bazează pe sco
pul și unitatea de acțiune comună, 
fiecare țară fiind legată de eveni
mentele din celelalte țări. Unita
tea și solidaritatea arabă nu sint 
ceva nou, ci ele există mai de 
mult. In prezent popoarele arabe 
au ca obiective: solidaritate și 
unitate. Există multe obstacole în 
calea realizării acestui scop da
torită în special conflictelor per
sonale dintre conducători. Popoa
rele arabe socotesc că solidarita
tea arabă este factorul care le va 
garanta securitatea economică și 
politică. Siria și. Egiptul, fiind to
tal independente pot realiza a- 
ceasta. Pentru Egipt și Siria 
aceasta nu este o chestiune sen 
timentală, ci o chestiune dictată 
de interese strategice și econo
mice. Din punct de vedere strate
gic în eventualitatea unei opera
țiuni militare, acest lucru ar în
semna că teatrul de război ar fi 
mai extins, iar din punct de vede, 
re economic ar însemna un regim 
economic mai puternic pentru cele 
două țări. In al treia rînd ar în
semna asigurarea independenței 
celor două țări împotriva com
ploturilor imperialiste. Noi vrem 
să realizăm o unitate militară, 
economică și politică. Atunci nu 
vor mai exista obstacole.

Răspunzind unei alte întrebări 
referitoare la problemele econo
mice ale Egiptului, președintele 
Nasser a spus Intre altele:

înainte Egiptul era o comunitate pul agresiunii anglo-franco-israe- 
feudală, acum încercăm să punem 
capăt feudalismului. Egiptul era 
o țară agricolă, acum Încercăm 
să-l transformăm într-o țară agri
colă industrială. In ceea ce pri
vește agricultura trebuie să vă 
spun că in prezent nu putem spori 
suprafața cultivabilă din cauza 
lipsei de apă. De aceea noi ne 
străduim să realizăm proiectul de 
construire a noului baraj cu aju
torul căruia vom putea cîștiga 
încă două milioane de acri de pă- 
mînt în afară de cele șase milioa
ne existente.

ÎNTREBARE:
Lupta dusă de Egipt pentru 

pace, pentru apărarea indepen
denței și suveranității sale, cît și 
pentru dezvoltarea sa economică, 
este urmărită in țara noastră cu 
un viu interes și o călduroasă 
simpatie. Opinia publică din pa
tria noastră dorește Întărirea con
tinuă a relațiilor intre Romlnia și 
Egipt. Care este părerea dvs. in 
această privință ?

RĂSPUNS:
Egiptul dorește să Întărească 

relațiile sale cu Romlnia în toate 
domeniile. Mai mulți miniștri e- 
gipteni au vizitat de curind Ro
mlnia și au putut constata con
cret domeniile in care se poate co
labora. Noj depunem toate efor
turile ca aceste relații să se dez
volte și mai mult în viitor. Firește 
că poporul egiptean apreciază po
ziția adoptată de Rom:nia în tim-

liene.
ÎNTREBARE:
Cum vedeți importanța și sar

cinile viitorului Congres al po
poarelor afro-asiatice care se va 
desfășura la Cairo?

RĂSPUNS:
Această conferință este o con

tinuare a aceleia de la Bandung. 
Important este însă faptul că de 
data aceasta inițiativa aparține 
însăși popoarelor din Africa și 
Asia. După cum se știe, confe
rința de la Bandung a avut loc 
în aprilie 1955 și din anumite 
motive țările afro-asiatice nu au 
putut ține o conferință asemănă
toare la nivel oficial, așa că este 
foarte important că aceste po
poare au luat inițiativa convo
cării unei asemenea conferințe. 
In timpul agresiunii anglo-fran- 
ceze împotriva Egiptului opinii 
publică din țările Asiei și Afri
cii a constituit un factor impor
tant. Cred că conferința de la 
Cairo va contribui la întărirea și 
pe mai departe a solidarității 
popoarelor afro-asiatice. Ea va 
da posibilitate de asemenea să 
se facă auzit glasul popoarelor 
Asiei și Africii. Este foarte lim
pede că aceste popoare vor să 
contribuie la dezvoltarea lor in
ternă pentru a compensa lunga 
perioadă de dominație colonialis
tă. Conferința va contribui la 
reafirmarea ideii păcii.

întrevederea care a durat 50 de 
minute, s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă.

(Text prescurtat)

Patrula trecuse de mult. Ni
colas sta la fereastră. Privea în- 
gîndurat cerul. Niciodată ste
lele nu i se păruseră așa de 
triste, obosite. Lui Michael 
cum i s-ar pare dacă le-ar vede 
din celulă? Desigur, străluci
toare. Dar Michael Arghiros 
nu mai poate vedea stelele. în
chisoarea din Nicosia are hru
be adinei și reci. Nici șerpii 
nu s-ar simți în largul lor a- 
colo. 16 ani de închisoare! 
Fiindcă Michael Arghiros iu
bește libertatea. Fiindcă a vrut 
să vadă fîlfîind deasupra insu
lei nu stegul englezesc, ci stea
gul patriei. Fiindcă n-a vrut 
ca din Cipru să mai pornească 
armatele cotropitoare, așa cum 
au pornit asupra Egiptului. 
Fiindcă inima lui a bătut ală
turi de inimile tuturor tinerilor 
din -lume. 16 ani închisoare 1 
Un an mai trebuia ca să-i îm
plinească vîrsta. Judecătorii au 
vrut să fie... miloși. De ce să-i 
amintească cele 17 primăveri...

Ce trist sclipesc stolele! Dea
supra închisorilor și lagărelor. 
Deasupra spânzurătorilor de 
care au atîrnat pînă acum ati
tea trupuri tinere. Deasupra 
mormintelor celor sfredeliți de 
gloanțe. Deasupra Ciprului de 
lacrimi și sînge. Deasupra... 
Gîndul se frînse. Pe strada 
pustie apăru o mogîldeată. 
Mergea încet, cu pași tîrșîiți. 
Purta pe brațe o tavă.^E^tîr- 
ziu. „Ceasornicul ambulant" se 
întoarce acasă. Așa-l supranu-

Sesiunea Sovietului 
Naționalităților 

ți a Sovietului Uniunii
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 19 decembrie Ia ora 10 

dimineața in sala de ședințe a 
Sovietului Suprem al U.R.S.Ș. 
din Kremlin, va avea loc deschi
derea sesiunii Sovietului Națio
nalităților, iar Ia ora 13 — des
chiderea sesiunii Sovietului Uni
unii. La 18 decembrie se deschi
de ședința Consiliilor decanilor 
de virstă ale Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 17 decembrie 
N. S. Hrușciov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin de
legația guvernamentală a Repu
blicii Siria în frunte cu Haled El 
Azem, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Siriei.

DELHI. — După cum relatează 
ziarul „Daily Times", S.U.A. au 
încheiat un acord secret cu Por
tugalia care prevede că „guvernul 
de la Washington va acorda gu
vernului portughez ajutor multila
teral în construirea de noi baze 
militare în Goa, Daman și insula 
Timor". In acord se arată că tra
tativele cu privire la folosirea de 
către Statele Unite a bazelor mili
tare portugheze vor avea loc la 
începutul anului 1958.

ATENA. - Tribunalul din Atena 
a condamnat la cinci luni închi
soare pe cunoscutul militant demo
crat din Grecia, Manolis Glezos, 
redactor șef al ziarului „Avghi”. 
Pretextul pentru urmărirea judi
ciară a lui Glezos 1-a constituit o 
știre publicată recent în ziarul 
,,Avghi" cu privire la existența 
unor divergențe în guvernul Gre
ciei. La tribunal lui Glezos i s-a 
adus învinuirea „că a defăimat au
toritățile".

Hotărîrea tribunalului urmează 
să fie examinată de către curtea 
de apel.

Această imagine a fost prinsă de obiectivul aparatului fotografic al unui corespondent din 
Italia, Francesco Nigri, care, nu de mult, a vizitat multe din orașele și satele Spaniei, lată explicația 
cu care el a însoțit fotografia pe care o reproducem :

Barcelona. La răsărit de oraș este situată așa numita Barceloneta. De-a lungul țărmului mării 
sînt construite sute de barăci. In ele locuiesc mii de locuitori ai Barcelonei, în mare majoritate 
șomeri.

ȘTIINȚA și TEHNICA SOVIETICA
au cuvîntul:

Zborul în lună este posibil4*H
•MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Ultimul număr al revistei „Ori
zonturi’* ediția rusă, publică arti
colul „Zborul în lună este posi- 
bil“, semnat de prof. K. Staniu- 
kovici, membru al Comisiei pentru

K.
Un articol al prof.
Staniukovici în revista 

.Orizonturi"

A-

Sesiunea N.A.T.O. a continuat

Sub semnul unor divergente
Termenul cel mai moderat 

ce se poate folosi pentru se
siunea N.A.T.O. este că ea nu 
se desfășoară în deplină înțe
legere. Atmosfera nu este de
loc optimistă la palatul Chail
lot, unde diversele discursuri 
rostite în prima ședință, luni 
după-amiază, de către șefii de 
guverne, au relevat toate cră
păturile alianței Atlantice, au 
aruncat lumină asupra con
tradicțiilor care sfișie pe mem
brii ei, au subliniat divergen
țele între ei, manifestate cu 
atît mai evident, cu cit pre
siunea opiniei publice a deve
nit mai puternică, în urma 
mesajelor lui N. A. Bulganin, 
a propunerilor care, tind îa 
organizarea unei zone dezato- 
mizate în Europa.

Astfel, în ce privește instâ- 
larea pe pămintul țărilor 
membre ale N.A.T.O. a rampe
lor de lansare a rachetelor te
leghidate și stocarea de arme 
atomice pe teritoriul acelorași 
țări, dezacordul persistă și 
chiar se agravează. Primii mi
niștri ai Norvegiei și Dane
marcei și-au reînnoit ieri opo
ziția față de aceste măsuri, in 
timp ce șeful guvernului olan
dez, care s-a resemnat să le

Prin telefon de la coresponden tul 
, Scinteii tineretului" la Paris 

accepte, sublinia că ele nu 
stimesc entuziasm in țara sa. 
Acesta este un lucru deosebit 
de important, deoarece Statele 
Unite nu ascunseseră faptul, 
că acceptarea acestor două 
măsuri trebuia să constituie 
principalul obiectiv al lucrări
lor actualei sesiuni a N.A.T.O.

De altfel, ecoul stirnit de 
propunerile sovietice a fost in 
deajuns de mare pentru a da 
primelor dezbateri ale Con
siliului Atlantic, o infățișare, 
pe care, fără indoia.ă, Iniția
torii lui nu o prevăzuseră. De
legatul norvegian a insistat 
ca membrii N.A.T.O. să caute 
realizarea unui acord între Est 
și Vest , care să pună capăt 
cursei înarmărilor, și ch.ar, 
dacă aceasta ar fi necesar, să 
ini.ieze negocieri diplomatice 
directe intre principalele două 
puteri militare. „In lumea în
treagă, a spus el, popoarele 
doresc sfîrșitul războiului 
rece". Primul ministru englez, 
MacMillan, a declarat că Oc
cidentul trebuie să fie gata să 
discute recentele propuneri ale

mareșalului Bulganin, iar de
legatul Canadei afirma că nici 
o națiune nu trebuie să res
pingă cu ușurință ideea unei 
intilniri cu sovieticii. însuși 
secretarul general al N.A.T.O., 
Paul Henry Spaak, a trebuit 
să facă aluzie la propunerile 
sovietice, a căror discutare 
s-a aflat de altfel pe ordinea 
de zî a reuniunii secrete, care 
a avut loc azi după-amiază 
(ieri n.r.), ceea ce arată în ce 
măsură aceste propuneri do
mină dezbaterile de la palatul 
ChaiUot.

In aceste condițiuni se poa
te închipui lesne greutățile pe 
care trebuie să le inthnpine 
elementele cele mai războinice 
ale alianței Atlantice. Nu în- 
tîmplător, se observă o modi
ficare sensibilă a tonului cu
vin țărilor lor, în special in 
ceea ce-i privește pe liderii a- 
merlcani. Cuvinte despre pace 
ah în toate cuvîntările, 
dictate desigur de reticențele 
pe care le-am arătat mai sus. 
Ele nu pot totuși ascunde ca
racterul războinic al politicii

3

profunde

miseră elevii din cartier pe 
moș Karaianis. In fiecare dimi
neață, glasul său răsuna vioi, 
ademenitor: migdale, migdale, 
migdale I Spre seară iarăși, 
stins însă : migdale... migdale... 
Acum bătrîntd nu-și mai stri
gă marfa. Cine mai cumpără 
astăzi migdale aici la Limas
sol I Nici la Nicosia, nici la 
Famagusta — nicăieri nu se 
mai cumpără migdale. Școlile 
s-au închis. Școlarii, cumpără
tori de fiecare zi, au fost a- 
runcați în lagăre. Alții sînt de
parte, în pădurile conspirației. 
Pentru cei mici, mamele n-au 
decît lacrimi. Doar în centru și 
pe chei dacă mai poți vinde 
cîteva cornete. Le cumpără 
soldatii în bluzoane, trimișii 
„Leului". Moș Karaianis ar 
vrea să aibă în cornete piper, 
ardei pisat. Să-i ardă, să-i 
otrăvească. Dar n-are încotro. 
El trebuie să vîndă migdale. 
Toată viața a vîndut. Dacă nu 
vinde, moare de foame. Și nu 
vrea să moară. Vrea să trăia
scă. Să poată striga în fiecare 
dimineață, vesel, ademenitor: 
migdale, migdale, migdale I

Nicolas deschise ușor ferea
stra. Șopti: moș Karaianis! 
Acesta tresări. Se opri. O mî
nă îi făcea semne, îl chema. 
„Asta-i casa lui răposatul Hri- 
soghelos, cismarul“. Veni sub 
fereastră.

— Moșule, pe strada mare 
sînt patrule multe ?

Bătrînul legăna capul: vai,

lui Nicolas. Pornește, gîrbov. 
Nicolas a rămas cu corne
tul în mînă, urmîrind um
bra ce se pierde în beznă. 
Duce la gură o migdală. De 
ce-i atît de amară ? Bagă cor
netul în buzunar și închide fe
reastra. Ușa de la bucătărie e

LUCRARE PREMIATA IN 
CADRUL CONCURSULUI 
DE LUCRĂRI LITERARE 
Șl DE ZIARISTICA IN . 
CINSTEA FESTIVALULUI

legăna capul: vai, 
vai, Nicolas!

— Și pe chei I
— La tot pa

sul...
Nicolas vrea 

să închidă ferea
stra. Bătrînul îl 
oprește însă, fă- 
cîndu-i semn să 
se aplece.

— Sînt speriafi 
rău, umblă de 
parcă ei ar fi ur
măriți. Ia apoi 
din tavă un cor
net și-l întinde

întredeschisă. Nicolas intră în 
vîrful picioarelor. Se apropie 
de pat. Se apleacă. Ochii ma
mei sînt închiși. Pieptul îi tre
saltă ușor, tihnit. Nicolas vrea 
să sărute fruntea brăzdată de 
cute. Se răzgîndește însă. Tra
ge încet pătura peste umerii 
dezveliți. Se îndreaptă apoi 
spre dulapul din colț. Inge- 
nunchie. Vîră mîna dedesubt. 
Pipăie fundul dulapului. Me
talul îi dă senzația unui cu
rent electric. Vîră pistolul în 
buzunar. Se ridică, privește în
delung spre pat și iese fără 
să facă zgomot. In curte, la 
poartă, se oprește cîteva clipe, 
ascultind încordat zgomotele 
străzii. Lipit de gard, ca o 
umbră, pornește. La fereastra 
bucătăriei perdeaua s-a miș
cat. Doi ochi calzi, înrourați, 
îl urmăresc, îl petrec pînă in 
locul unde strada cotește. 
„Dumnezeu să te aibă în pa
ză, copilul meu".

Pe masă pilpii deodată o flă
căruie plăpindă. O umbră ma
re, fantomatică, se profită pe 
perete. Elena se așeză lingă el. 
Umbra o urmă fidelă.

— Ești obosit, Nicolas. Ai 
fugit?

Nicolas nu răspunse. Gifiia 
tried, ștergtndu-și cu palmele 
sudoarea ce i se prelingea pe 
față, pe git, pe piept. Respira 
din ce in ce mai rar, mai po
tolit. întrebă: E aici P ~ 
te așteaptă. Elena se 
Deschise o ușă: tată I 
in prag un bărbat înalt, 
Purta o haină de piele, 
cu o curea lată. Pe cap, un 
basc. Bocancii mari, grei, ră
sunară sec pe podea. Nicolas 
se ridică tn picioare. Aproape 
nu-l mai recunoștea pe Gara- 
velas. Nu-l văzuse de un an, 
de cînd acesta plecase tn pă
dure. 1 se părea mare, enorm 
de mare.

— Să stăm fos, Nicolas.
Se așezară. Elena trecu 

fereastră.
— Cunoști bine cheiul ?
Nicolas dădu afirmativ din 

cap. Mersese de atitea ori la 
pescuit cu unchiul lonus. Și 
la scăldat. •

— Ieri a sosit in port un vas. 
Muniții... armament. E acostat 
chiar in mijlocul debarcaderu
lui, Ungă scările de piatră...

In liniștea camerii, vocea 
groasă, șoptită a lui Garave- 
Uis, aduce cu un murmur In* 

De la fereastră, 
emoționată, 

pe Nicolas îl

Da — 
ridică. 
Apăru 

spătos, 
încinsă

la

Șase ciocănituri în serie de 
cîte. două și ușa se întredes
chise. „Enosis" *) — șopti Ni
colas, strecurîndu-Se grăbit 
înăuntru. O mină mică, cati
felată îl cuprinse ușor, tră- 
gîndu-l prin întunericul came
ra. Nicolas căzu pe un scaun.

♦) Salutul luptătorilor ciprioți.

groasă, șo 
las, aduce 
depărtat.
Elena ascultă
De ce tocmai r. -
aleseseră ? Sînt atîția tineri în 
E.O.K.A. Viteji. Eroi. Așa cum 
îi crescuse organizația de elibe
rare din Cipru. De ce tocmai 
Nicolas ? E atît de plăpînd ! 
PlQpînd ? Elenei îi fu rușine 
de gîndul acesta. De cîte ori 
nu-i uimise Nicolas prin cura
jul său! Da, trebuie 'Hm om 
curajos. L-au ales bine. Nico
las nu va da greș. Nu!

— Elena...
Tresări. Furată de gînduri, 

nici nu băgase de seamă că 
rămăsese singură cu- Nicolas.

— Pleci, Nicolas?
' — Da... Mă întorc în zori.

— In zori... Te aștept, aici 
la fereastră te aștept, Nicolas. 

Mîna-i mică, catifelată, tre

cu intr-o ușoară mîngîiere pe
ste fruntea lui Nicolas. Se opri 
în părul aspru, cîrlionțat. Ni
colas o prinse, o trase în jos, 
trecînd-o peste obraz, peste 
buze.

— Să mă aștepți Elena... să 
mă aștepți... mă întorc în zori. 
Cu pași mari, repezi, Nicolas 
cobora spre chei. Pe pervaz, 
mina Elenei întîlni un cornet. 
II desfăcu. Luă o migdală și 
o duse la gură. De ce i se pă
rea amară ?

Spre miezul nopții, bubui
turi și răpăituri puternice ră
bufniră din spre chei. Se înăl- 
țară spre cer limbi de foc. Ma
șini înțesate cu soldați treceau 
fulgerător într-acolo. O sirenă 
suna strident a spaimă. Neva
sta cismarului îngenunchiase 
sub icoană. Cu bărbia rezemată 
în piept murmura rugă fier
binte. De 2a fereastra făcută 
țăndări, Elena privea buimă
cită jerba roșiatică ce lumina 
depărtările, lnima-i bătea nă
valnic. N-a dat greș Nicolas! . 
II vedea parcă furișindu-se 
spre debarcader, tîrîndu-se. O 
sentinelă! L-a văzut! Nu. Nu 
l-a văzut. Nicolas e mlădios ca 
o trestie. Acum s-a apropiat. 
Ce mult s-a apropiat! Dă-te 
mai înapoi, Nicolas. O să te 
ajungă schijele. S-a ridicat 
într-un cot. Gata! Se zgu
duie pământul. Sare în țăn
dări vasul. înapoi, Nicolas! 
înapoi! Repede, repede, re
pede ! Fugi, fugi Nicolas! Or 
să răscolească cheiul să te 
prindă. Fugi... fugi... Și vino, 
vino...

țărilor N.A.T.O., ale cărei 
principii se discută in prezent 
și care au fost concretizate in 
declarațiile anticomuniste și 
antisovietice ale premierului 
Luxemburgului, care a rostit 
luni discursul de deschidere.

Ideea unei coexistențe paș
nice n-a fost totuși pină acum 
exprimată. Atunci cînd preșe
dintele Eisenhower constata 
ieri: „Comuniștii și-au mărit 
capacitatea lor industrială și 
aruncă o sfidare pe scara 
mondială in domeniul econo
mic", el recunoștea aceasta 
numai pentru a sprijini mai 
bine propunerea sa de a se 
instala rampe de lansare și de 
a se stoca in diversele țări 
ale N.A.T.O. arme atomice, 
puse sub controlul forțelor 
americane.

Oricum ar fi, dezacordul 
este evident profund, ceea ce 
a făcut ca intilnirea de luni 
să se prelungească cu două 
ore peste prevederi și ca sfîr- 
șitul sesiunii, anunțat pentru 
miercuri, să fie aminat pentru 
Joi. De altfel, după cum am 
arătat și în articolul meu de 
ieri, in prezent se vorbește 
tot mai insistent despre o a- 
minare pentru luna martie a 
anului viitor, a discuțiilor asu
pra doctrinei militare N.A.T.O., 
aminare, care șl ea de aseme
nea, este o mărturie a dificul
tăților prin care trece coaliția 
atlantică.

Astăzi (ieri n.r.) miniștrii 
trebuiau să dezbată cu ușile 
inchise toate problemele liti
gioase, printre care situația 
din Orientul Apropiat și din 
Africa de nord.

Problema germană nu e nici 
ea mai puțin delicată. Opinia 
publică franceză, oricit de 
parțial ar fi ea informată asu
pra acestor discuții duse in 
întuneric, rămine vigilentă. O 
moțiune împotriva țelurilor 
războinice ale N.A.T.O., sem
nată de 85 de personalități 
eminente din lumea universi
tară a Franței, este pină la 
ora cînd telefonez cea mai 
recentă manifestare a activi
tății acestei opinii. Ea va con
tinua să se manifeste sub toa
te formele cu putință pină in 
ultima oră a sesiunii, așa cum 
se intîmplă de două zile, nu 
numai la Paris, ci și în multe 
alte părți ale Franței.

REGIS BERGERON

comunicațiile interplanetare a 
cademiei de Științe a U.R.S.S.

Primul zbor în lună sau primul 
zbor de recunoaștere spre lună 
va avea loc, probabil, peste un an 
și jumătate-doi, declară autorul. 
Dacă la actualele rachete balistice 
se va adăuga* incă una sau două 
trepte, se arată în continuare, ul
tima treaptă a unei astfel de ra
chete va putea dezvolta o viteză 
de aproximativ 12 km. pe secun
dă. Aceasta va
cient pentru zborul în lună.

fi cu totul sufi-

Luna nu va fi ospitalieră cu 
primii oameni. După presupune
rile unor oameni de știință, su
prafața ei este acoperită cu un 
strat gros de masă pulverulentă. 
Omul va trebui să poarte un cos
tum greu de scafandru deosebit de 
rezistent pentru ca să nu fie per
forat de praful cosmic care bom
bardează încontinuu luna. Mal 
degrabă omul se va putea mișca 
pe lună cu alutorul unor autoșe- 
nilete blindate care ii vor asigura 
securitatea. Fără îndoială că in 
viitor noi. pămintenii, vom crea 
pe lună un admirabil observato 
astronomic. Luna va putea deveni 
baza viitoarelor cercetări atomi
ce. un excelent tosmodrom.

Ne putem imagina ziua cînd 
din cosmos vom auzi glasul 

primului om
— DECLARAȚIILE PROF. Dr. ALEHIN —

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum a 

declarat prof. dr. Piotr Alehin tn 
cadrul unui interviu acordat re
vistei „lunost1*, in prezent se știe 
că o ființă vie poate rezista unui 
așa-numil șoc dinamic la lansarea 
unui tren de rachete și acțiunii 
prelungite a vitezei c.rescinde la 
stabilirea unui satelit pe orbită. 
Acest lucru a fost demonstrat in 
mod strălucit de experiența cu 
dinele Laika.

Prof. Alehin a subliniat că oa-

menii de știință sovietici au elahn» 
ral metode de cercetări medico» 
biologice în cosmos, au realizat 
dispozitive foarte ușoare și porta
tive.

Viitoarele experiențe, a spus 
prof. Alehin, vor aduce rezultate 
și mai vaste și de pe acum ne putem 
imagina ziua cînd oamenii vor 
auzi din cosmos glasul primului 
om. tn această primă comunicare 
a unui pilot cosmic se <va gă. 
cheia spre soluționarea problemei 
comunicațiilor interplanetare.

Peste rîul Moscova va fi construit un pod 
gigantic numai din beton armat

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pentru prima 
oară în practica mondială a con
strucției de poduri, la o fabrică din 
apropierea Moscovei se confecțio
nează toate elementele unui mare 
pod de cale ferată din beton ar
mat care va cîntări 30.000 de 
tone. Lungimea podului este de 
aproximativ 2 km., iar lățimea — 
24 m. După cum se știe, pînă în 
prezent nici în U.R.S.S., nici în 
străinătate, nu s-au executat ase-

menea construcții din beton. Tn 
trecut podurile mari se executau 
numai din oțel.

Noul pod va traversa rîul Mos' 
cova la colinele Lenin — în apro
pierea Universității din Moscova 
și a Stadionului central „Lenin“. 
La etajul inferior, prevăzut cu gea
muri, vor circula trenurile metrou
lui, iar etajul superior va 
nat transportului urban 
La etajul inferior va fi 
de asemenea stația de 
„Leninskie Gorî“.

fi desti- 
terestru. 
instalată 

metrou

Evoluția sateliților artificiali ai pămîntului
MOSCOVA 17 (Agerpres). —

TASS transmite: Pină la 18 
cembrie, ora 6 dimineața, cel 
al doilea satelit artificial a 
conjurat globul pămîntesc de 
ori. Primul satelit artificial a 
înconjurat în acest timp globul 
pămîntesc de 1130 ori. Pe timp 
senin cel de-al doilea satelit arti-

de- 
de- 
ln- 
630

flcial va putea fi observat deasu
pra regiunilor peste care va tre
ce Înainte de răsăritul soarelui 
intre 0 și 30 grade și după răsă. 
ritul soarelui între 5 șl 22 grade 
latitudine nordică.

In emisfera sudică condițiile 
de observare sînt nefavorabile.

Nicolas zicea pe chei cu fa
ța îngropată în nisip, cu mîi- 
nile chircite. La citeva sute de 
pași, în mijlocul limbilor de 
foc și al umbrelor de fum ce 
se tîrau cu repeziciune peste 
ape, vasul ce purta moartea se 
apleca spre adîncuri.

...Trist clipeau din înălțimi 
licuricii cerului. Ca ochii ma
mei, ca ochii Elenei. Nicolas 
nu avea să mai vadă zorile de
asupra Ciprului. Zorile...

ȘT. P1RVU

Deformație profesională

Desen de NIC. NICOLAESCU j

Ce-a pățit dl. Dulles de-a ajuns așa ? ? 
— S-a uitat prea mult la sa telitul american 11...
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