
In vizită la colectiviștii
DIN €®MHNA ZIDURI
A sînt

care

produsele obținute, 
acum se încarcă în

șa cum se întîmplă 
deseori între prie
teni, niște flăcăi și 
niște fete din Săi- 
cioara s-au dus în

vizită la flăcăii și fetele din co
muna Ziduri.

— Bine ați venit la noi ! — le-a 
spus Lazar Gh. secretarul organi
zației U.T.M. diu cdmuna Ziduri, 
și spuneți-ne cam ce ați vrea să 
vedeți.

Băieții din Sălcioara voiau să 
vadă tot, sau mai bine zis tot ce 
era în legătură cu viața tinerilor 
colectiviști.

— Păi atunci să începem de 
aici de unde ne aflăm. Acestea sînt 
magaziile. Noi cu mîinile noastre 
le-am făcut ca să avem unde să 
depozităm 
Uite chiar
căruțe veniturile unui colectivist.

Oaspeții s-au apropiat de căruțe 
și văzînd carele încărcate cu vîrf 
l-au întrebat pe tînărul care-și pri
mea răsplata muncii.

— Cum, așa de mult primești ?
— Păi, cam atîta, le-a răspuns 

Costel Olteanu cu modestie.
Au vizitat apoi grajdurile, pă- 

tulele, remizele, maternitatea de 
scroafe, crescătoria de porci... Și 
peste tot au avut de văzut lucruri 
în fața cărora au ridicat sprince- 
'ele de mirare.

Porcii din rasa ..marele alb4*— 
niște porci uriași de cîte 3—400 
de kg., vacile care produc zilnic 
cîte 15—20 litri dc lapte, cei 60 de 
boi voinici și grași, trăpașii cu 
siluete svelte, camionul gospodăriei 
padocurile de păsări, prisaea, ate
lierele, garajul, toate, toate au 
îneîntat sufletele băieților aceștia 
dornici de frumos și bogăție.

Au fost apoi acasă Ia Costel 
tea’iu și-an văzut cum trăiește.

După ce-au trecut prin sat 
s-au oprit la cîte un stîlp să 
culte muzica la megafon au venit 
cu toții la căminul cultural.

O horă mare și avîntată a în
veselit și-a umplut de înviorare 
încăperea aceea spațioasă.

— E tare frumos la voi ! au 
spus sălciorenii. Dar noi nu pri
cepem un lucru. Tot gospodărie 
colectivă e și aici Ia Ziduri ca și 
la Ghergheasa. Ei da, între ele

Ol-

as-

e o diferență. La ei veniturile 
mai mici, ei n-au averea pe 
o aveți voi, care-i pricina ?

— Nu știm cum stau lucrurile 
acolo. Dar gospodăria noastră 
agonisit o avere cu care unii 
motive de fală, iar alții se 
mîndri mai puțin, asta-i după 
s-au străduit 
această avere, fie ea 
mare, are întotdeauna un 
al ei. La început, duceam 
lipsă de multe lucruri. Nu____
decît 5 cai, 10 pluguri și 18 că
ruțe. Construcții aproape I 
aveam. A trebuit să muncim 
greu. Toate eforturile au fost _
dreptate spre sporirea averii obș-

și-a 
au 

pot 
cum 

s-o sporească. Dar 
mică sau 

istoric ’ 
și noi 
aveam

că nu 
din 
în*

Pentru un larg schimb 
de experiență între 

organizațiile U. T. M. 
sătețti în vederea 
atragerii tineretului 

pe ca'ea socialismului

teștî. Fiindcă aici stătea puterea 
tinerei noastre gospodării.

— Dar cum poți făuri o avere 
obștească ?

Tinerii colectiviști au 
acestei întrebări chiar din 
zile de muncă. Ei au pornit ini
țiativele : „Nici un tînăr sub 150 
zile muncă**, „Fiecare tînăr un 
bun-cunoscător al metodelor înain
tate de lucrare a pămîntului“, și 
multe altele.

Așa se face că ei au început să 
lucreze pămîntul într-un chip nou. 
Bunăoară, pe suprafețele cultivate 
cu porumb, au transportat încă 
Hin timpul toamnei, cîte 30 tone 
rle bălegar pentru fiecare hectar. 
Primăvara, cînd porumbul s-a ri
dicat de cîțiva centimetri, au în
corporat la cuibul fiecărei plante 
200—300 grame de gunoi de grajd 
putrezit, obligatoriu au executat 4 
prașile. In felul acesta s-a asigurat 
o producție sporită la porumb. 
Recolta cea mai mare s-a obținut 
anul acesta : 4800 kg. boabe la 
hectar.

răspuns 
primele

Toate culturile lucrate de echi
pele de tineret au rodit producții 
mari. Tinerii dețin de asemena și 
producția record de sfeclă : 36.000 
kg. Ia hectar.

Nu se cade însă să punem în 
seama tinerilor toate realizările 
din gospodărie, au adăugat ute- 
miști i din Ziduri. Toți colectiviș
tii s-au străduit să 
mai bine.

Lucrul acesta este 
zultatele producției. 
1952, toate recoltele gospodăriei 
noastre s-au dublat.

Faptul acesta a avut o mare in
fluență printre locuitorii satului 
nostru. Nici un utemist și nici un 
tînăr n-a mai rămas în afara gos
podăriei colective. S-a creat ast
fel posibilitatea ca tinerii să-și a- 
ducă o contribuție și mai mare la 
creșterea producției și la sporirea 
averii obștești a gospodăriei. La 
rererea organizației U.T.M. condu
cerea gospodăriei colective a în
credințat tineretului sectorul zoo
tehnic și cultura sfeclei de zahăr. 
Muîți tineri au lucrat la echipele 
de construcții. Prin urmare, în ac
tivitatea de producție a gospodă
riei colective, tinerilor le revine 
un rol însemnat.

Odată cu creșterea producției și 
a averii obștești, crește nivelul de 
viață. Anul acesta valoarea unei 
zile muncă, este de două ori mai 
mare ca în 1952.

Cu produsele și hanii primiți de 
gospodăria colectivă toți co-

muncească cît

dovedit de re- 
Față de anul

s

la

M. CARANFIL 
P. LUNGU

La uzinele „1 Mai“-Ploești

REZERVE
NEFOLOSITE
în lupta
PENTRU ECONOMII

„1 Mai“-Ploești 
bine cunoscută 
în țară cît și 

peste hotare. Pricepu- 
ții constructori de 
utilaj petrolifer și.au 

căpătat laude pe deplin meritate.
Cu cîfiva ani în urmă tinerii 

de la uzinele „1 Mai“-Ploești au 
îmbrățișat inițiativa celor de la 
„Progresu!‘‘-Brăila de a realiza 
economii egale cu prețul de cost 
al unor importante produse fini c.

$i iată că după scurt timp de 
la înființare, brigada a realizat 
economii care echivalau mai în- 
tii cu costul unei mese rotary, 
apoi cu cel al unei pompe de no. 
roi a unei turle de foraj, ba chiar 
cu prețul de cost al unui granic 
pentru forajul de mare adîncime. 
iinzînd să devină o adevărată 
acțiune de masă, mișcarea pen
tru economii făcea ca tinerii sa 
se întreacă, să aducă in 
cele mai bune propuneri 
-educerea consumului de

) fiecare fabricat
Era firesc ca succesele 

de brigada complexă să-i 
organizatori să se 
să-și extindă activitatea, 
trivă : comitetul ’ . ___r_
mindu-se cu rezuLatele obținute, 
a „ui{at“ de rolul său și nu s.a 
mai interesat de mersul brigăzii.

Deunăzi, mergind pe la uzinele 
„1 Mai“, ca veche cunoștința a 
membrilor brigăzii m.am intere
sat de realizările acestcra. Spre 
surprinderea mea am aflat că bri
gada complexă de economii nu 
mai, există.

Nu știam ce să cred ; doar mer
gea bine treaba. M-am întrebat ;... 
n.o fi mai fost nevoie de ea ? Fie
care tin ir o li învățat să lucreze 
cu eccnomie ?

DiscuJa cu mai muîți muncitori 
m-a ajulat să răspund la întreba^ 
re. Secția mecanică 2, condusă de 
inginerul Vasiîe MihăJescu, are 
de confecționat pe luna aceasta o 
serie de piese la care, fără să mai 
vorbim de numărul mare de opera
ții de prelucrare, se pierde și mult 
oțel sub formă de șpan Oțelul 
care se înlătură prin prelucrare 
numai ia piesele ,-coturi de legă
tură pentru inskliții de cimen
tare" cîntărește nu mai puțin de 
circa 6.600 kg. lunar. In acest 
timp secția mecanică 3 are greu
tăți in realizarea planului din lip
să de oțel.

Secția „mecanică 2“ a propus 
ca aceste piese sa fie matrițate la 
Forjă și aduse aproape de dimen
siunea de prelucrare. Deși propu
nerea ar fi adus economii de timp 
și materie primă, conducerea uzi
nei n-a luat-o insă in seamă.

Am pus pe cintar un alt reper, 
tot din secția „M. 2“. E vorba de

brigadă 
privind 
metale

obținute 
facă pe 

străduiască 
Dimpo- 

U.T.M., mulțu-

roata de manevră la prevenitor: 
cîntărește 54 kg. Doi frezori au 
realizat din proprie inițiativă o 
roată asemănătoare, care cîntă
rește numai... 19 kg., fiind tot atît 
de rezistentă ca prima și confec- 
ționindu-se mult mai repede. Lu
nar. doar la acest reper s-ar putea 
economisi mai multe tone de oțel. 
Frezorii au făcut și această pro
punere, dar... nici ea n-a 
ecou.

Acestea nu sînt singurele 
pis.

Colectivul uzinelor „1 
Ploești a căpătat în ultimii 
experiență mare, * 
pulea fi îmbogățită fără contri
buția muncitorilor și tehnicieni
lor. Aceștia au dorința să con
tribuie la bunul mers al întreprin
derii, dar adesea propunerile lor 
nu sînt luate în seamă.

O cauză care face să existe ri
sipă de timp și materii prime 
poate fi găsită și în sistemul de 
lucru al secției turnătorie. Mo
dernizarea sistemului de turnare 
a rămas aici în urmă. Deși unele 
repere pot fî turnate după siste
me noi. în cochile metalice, turnă
torii s-au învățat să nu se desli- 
pcască de formele lor pe pămînt. 
De aici — piese supradimensio
nate, materiale risipite prin de- 
greșări și, peste toate acestea, 
timp prețios care duce la crește
rea și nu la scăderea prețului de 
cost.

Așa stînd lucrurile ți se pare 
nefiresc faptul că la uzinele „1 
Mai** brigada comp'exă de eco
nomii, care oferea atitea posibili
tăți, care putea colecta și valori
fica propunerile, care putea ur
mări științific economisirea, nu-și 
mai trăiește viața. Membrii comi
tetului U.T.M pe uzină (secretar 
tov. Vasile Georgescu) ar trebui 
să-și amintească 
l-a avut 
măsurile 
„învia".

Proletari din toate țările

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2681
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Muncitorii feroviari ? 
și-au îndeplinit planul ț 

Departamentul Căilor Ferate ? 
din Ministerul Transporturilor ?
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■ji Telecomunicațiilor și-a în- 
deplinit sarcinile de producție 
prevăzute pe anul 1957 cu 16 
zile înainte de termen.

Realizarea planului cantita
tiv s-a făcut concomitent cu îm
bunătățirea indicilor de calita
te. i 
marfă a fost îmbunătățit cu 1,6 
la sută, încărcătura pe osie a 
vagonului de jnarfă cu 0,4 la 
sută, greutatea medie brută a 
trenului de marfă cu 2,4 la 
sută.

Vitezele trenurilor au fost de 
asemenea îmbunătățite în cursul 
anului 1957, viteza medie co
mercială a trenului de marfă • 
cu 1,8 la sută; iar a trenului • 
de călători cu 1 la sută.

(Agerpres)

o
i

laiațirea maicilor ae cama- ? 
Astfel rulajul vagonului de :
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COMPOZITOR...

«L« CEFERIȘTILOR
„De vrei să știi, nepoate, 

cine-am fost, 
Istoria învaț-o pe de rost“...

(M. Beniuc) 
nFngâțs?] ra Pr’n anul 1929. în văz- 

<hih pluteau miresmele 
|WjyB> florilor de caiși împle- 

J®JL_ tindu-se cu cîntecele păsa- 
C—.... J rilor care celebrau ritualul 
înnoirii în natură, salutau sosirea 
primăverii.

In ziua schimbului de onoare

avut

exem-

Mai“- 
ani o 

dar ea nu va 
fără contri.

rolul pe
această brigadă și 

necesare pentru

care 
să ia 

a o

N. PUIU 
corespondentul „Scînteii 

retului** pentru regiunea 
Ploești

tine-

Ședința festivă 
a Academiei R> P. Romîne 

închinată celei de-a 10 
aniversări a proclamării 

REPUBLICII POPULARE ROMiUE
Academia R. P. Romîne a ținut 

vineri după amiază o ședință fes
tivă închinată celei de-a 10-a ani
versări proclamării Republicii 
Populare Romîne. In prezidiul șe
dinței au luat loc academicienii 
Dr. C. I. Parlion, Iorgu Iordan, 
St. Milcu, V. Malinschi, S- Stoi- 
lov, Gh. Macovei, dr. N. Gh. 
Lupu, G. D. Nenițescu, Al. Co- 
darcea. Au fost de față numeroși 
academicieni, membri corespon
denți și alți oameni ai științei, 
artei și culturii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Iorgu Iordan, 
membru în Prezidiul Academiei 
R.P.R., care a vorbit despre pro
gresul științelor în anii Republi- 
cii Populare Romîne.

Vorbitorul a arătat că trecerea 
puterii de stat în mîinile clasei 
muncitoare, eliberarea poporului 
nostru de exploatarea capitalistă, 
au dat un impuls necunoscut în 
istoria patriei noastre, dezvoltă
rii economiei, științei și culturii.

Acad. St. Milcu, prim secretar 
al Academiei R. P. Romîne, a dat 
citire comunicării președintelui 
Academiei R. P. Romîne, acad, 
prof. Traian Săvulescu. intitulată 
„Transformări structurale în eco
nomia și cultura romînă“.

Infățișînd, pe bază de date sta-

tistice, situația economică a țări,i 
în timpul regimului burghezo- 
moșieresc, acad. Traian Săvules
cu demonstrează starea de îna
poiere a agriculturii și industriei 
noastre în această perioadă.

Acad. Traian Săvulescu subli
niază în continuare creșterea 
continuă a venitului național în 
anii puterii populare. Printr-o 
bogată documentare cifrică și 
grafică, se arată dezvoltarea 
economică a țării noastre în toa
te domeniile industrial, agricol, 
social-cultural, învederîndu-se tot 
odată felul cum această dezvol
tare se oglindește în creșterea 
an de an a nivelului de trai 
material și cultural al poporului 
muncitor . Știința — arată acad, 
prof. Traian Săvulescu — a luai 
un avînt necunoscut în trecut. 
Investițiile alocate de stat pen
tru cercetările științifice au cre
scut de 3,7 ori în 1956 față de 
anul 1950, în afară de dotațiile 
de la buget. La sfîrșitul anului 
1956, numărul institutelor de 
cercetări științifice era de 69, cu 
6.330 cercetători științifici.

In fața acestor mărețe reali
zări — demonstrate prin fapte 
și cifre — pe drept cuvînt pu
tem afirma că clasa muncitoare.

(Continuare în pag. 4-a)

: Utemista Valentina Joja de Ia?
• Combinatul poligrafic „Casa?
• Scînteii4, fruntașă în produc-; 
?ție la secția Mașini fălțuit și-a* 
? depășit sarcinile în ziua schim-? 
•bului de onoare în cinstea zi-j
• lei de 30 Decembrie cu peste;
?10 la sută. •
’ Foto: D. F. D. ?

In preajma Iașilor, la Perjoaia, 
muncitorii se adunaseră să sărbă
torească ziua de 1 Mai. Un tînăr 
s-a urcat la tribună și le-a vor
bit despre viață, despre luptă, 
despre dușmani și prieteni... Tînă
rul, care se bucura de dragostea 
sutelor de oameni trudiți și necă
jiți, era Ilie Pintilie, muncitor în 
acea vreme la Atelierele C.F.R. 
„Nicolina44 din Iași. La sfîrșitul 
întrunirii, din zecile de piepturi 
a izbucnit, străpungînd înaltul și 
depărtările — ca un imn al iz- 
bînzii viitoare — „Internaționala44.

Martor al acelor zile a fost și 
Constantin Radulescu, unul dintre 
tovarășii de luptă apropiați ai lui 
Ilie Pintilie, care lucrează și astăzi 
Ia aceleași ateliere.

Lupta muncitorilor ieșeni pen
tru o viață nouă, împotriva capi
taliștilor hulpavi, în condițiile 
grele ale stăpînirii de atunci, n-a 
încetat o clipă. Ea îmbrăca dife
rite forme. Astfel, în acea vreme, 
muncitorii atelierelor au organizat 
o „gală de box44 la Ungheni. Cine
va trebuia să țină o cuvîntaie. 
Agenții poliției însă au împiedicat 
acest lucru, mărturisește ceferis
tul Vlad Gavrilenco, un vechi lup
tător ilegalist care figura printre 
„boxerii44 ce urmau să-și dispute 
întîietatea „sportivă4* în acaa zi...

★

Atelierele „Nicolina** — astăzi 
„Ilie Pintilie4* — rezumă pagini 
de istorie a unor zile încrîncenate, 
de aprigă luptă...

...Anii 1931—1932... Dezmățul 
politic al național-țărăniștilor. In 
fața administrației atelierelor — 
la semnalul dat de bătăile cioca
nului într-un tampon de locomo
tivă — muncitorii se adună și pro
testează împotriva reducerii sala
riilor, pentru reducerea impozite
lor.

Parcă-1 văd pe ceferistul Gheor- 
ghe Ișoveanu vorbind tinerilor în
cet, calm, cu glas tremurat — abia 
stăpînindu-și emoția :

...Mă pregăteam să depun, cu 
ocazia unei votări, listele Frontu
lui Muncitoresc. Mi s-a interzis 
brutal acest lucru. A urmat apoi 
închiderea „Casei Poporului44, in
terzicerea întrunirilor maselor dc 
muncitoți prin „forța publică4* a 
cîrmuirii nelegiuite. Noi, însă, nu 
ne-am lăsat intimidați. Țelul nos
tru era precis și nu renunțam la 
el cu nici un preț. întrunirile le 
țineam, cu toate acestea, clandes
tin. îmi aduc aminte, cum odată, 
cînd a vorbit un tovarăș aproape

întreaga asistență a plîns. Era un 
plîns amar, de revoltă surdă, moc- 
nindă, un protest în care se în
crucișau durerea cu răzvrătirea și 
ura împotriva burgheziei, a pa
tronilor, a exploatatorilor de tot 
soiul...

1933. AnuL eroicelor lupte din 
februarie ale ceferiștilor... Linia 
fixată de Partidul Comunist din 
Romînia, la Congresul al V-lea, 
călăuzi izbucnirea primelor acțiuni 
de luptă muncitorești la lași, înce- 
pînd cu memorabila zi de 8 ianua
rie 1933, ziua în care a avut loc 
marea întrunire a sindicatelor 
C.F.R., de o importanță deosebită 
în pregătirea evenimentelor din 
februarie. Semnalul acestor lupte 
l-au dat doi tineri care au făcut 
să sune prelung, sfîșietor, sirenele 
Atelierelor C.F.R. „Nicolina" — 
asemenea lui Roaită la „Grivița44. 
Era ceva biruitor, de îmbărbăta
re, în glasul acestor sirene — 
preludiul unei uriașe simfonii de 
luptă îndîrjită ce 
neze în zilele lui

Ch înd l-am văzut pentru
■ prima oară cîntînd la 

televiziune în cadrul 
„Programului pentru 

p copii", nu știam nimic 
r despre pionierul Radu 

Lupu. Și, bineînțeles, cu acea 
binevoitoare indulgență pe care 
o ai cînd apare în fața ta un 
copil-artist, m-am pregătit să-l 
aud. Curînd însă sensibilitatea 
deosebită a micului compozi
tor m-a prins, m-a convins și 
am început să-1 ascult cu un 
real interes. A tălmăcit atunci 
compoziții proprii scrise între 
6 și 11 ani. M-am interesat de 
acest tînăr element și am aflat 
că este din Orașul Stalin, că 
nu a studiat cu nimeni com
poziția și armonia, că pianul îl 
învață la școala populară de 
artă cu profesoara Busuioceanu. 
Am mai aflat că talentul său a 
fost confirmat de aprecierea 
unor maeștri ai muzicii noastre 
ca George Georgescu, Florica 
Muzicescu ș.a.

Și iată că zilele trecute, 
„Scînteia tineretului" și „Pala
tul pionierilor" au organizat 
un concert al micului compo
zitor în care am putut auzi 17 
piese scrise între 6 și... 11

FR. SCHAPIRA

avea să culmi- 
august 1944...

de aflat despre 
viața și lupta 
Ia Atelierele

★

Sînt încă multe 
trecutul, despre 
muncitorilor de
C.F.R. „Ilie Pintilie4* din Iași.

Comitetul U.T.M. de aici a tre
cut Ia organizarea unei vaste ac
țiuni de strîngere a mărturiilor 
contemporanilor istoricelor lupte 
ale ceferiștilor ieșeni, a documen
telor inedite privind trecutul de 
luptă al ceferiștilor de la atelie- 

Pentru această, comitetulre.

I. MIHUȚ

ficacitatea studiului 
fără frecvență presupu
ne o serie întreagă de 
acțiuni organizatorice și 
didactice susținute, care 
să asigure posibilități 

reale de pregătire a cadrelor. Stu- 
‘ denții așteaptă din partea facultă- 
! ților la care s-au înscris o îndru- 
i mare precisă și multilaterală, care 
1 să-i ajute să dobîndească cunoștin

țele atît de ne
cesare în mun
ca lor. Din pă
cate la 
institute, 
mîntul 
frecvență 
ceput să 
— pentru 
în preocuparea 
cărora ar trebui 
să intre — lo
cul cenușăresei.

Lucrul este cu 
atît mai curios 
cu cît în ulti
mul timp, Mi
nisterul învăță
mîntului și Cul
turii a luat mă
suri importante 
pentru îmbună
tățirea învățămîntului fără frecven
ță. Au fost lărgite posibilitățile de 
cuprindere a studenților la consul
tații, s-a instituit un număr mai 
mare de sesiuni de examene, a fost 
elaborat un sistem mai activ de 
îndrumare a studenților, s-au îm
bunătățit mijloacele de aprovizio
nare cu material bibliografic. Mul
te din aceste măsuri nu și-au ară
tat însă destul de evident roadele, 
pentru că...

Exemplele care ilustrează aceas
ta nu sînt greii de găsit. Studenții 
înscriși la cursurile fără frecvență 
ale Universității „C. I. Parhon“. 
de pildă, mai așteaptă și acum să 
primească — deși anul școlar a 

'început de mult — programele și

unele 
învăță- 

fără 
a în- 
ocupe 

cei

(Continuare în pag. 3-a)

Pionierul RADU LUPU, ascul- 
tîndu-și atent compozițiile im
primate pe bandă de magneto- 
fon, își verifică interpretarea.

La întreprinderea „N. Bălcescu“ 
din Zărnești au fost terminate 
lucrările de construcție la secția 

de celuloză „Ălfa“
ORAȘUL STALIN 20 (Agerpres). -— In cinstea aniversării a 10 

ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne, muncitorii trus. 
de 
de 
de

tulul 5 construcții din Orașul Stalin au terminat lucrările 
construcție a unei secții de celuloză „Alfa", la întreprinderea 
hîrtie și celuloză „Nicolae Bălcescu" din Zărnești, prima secție 
acest fel din țara noastră.

Noua secție al cărui proces de producție va fi automotlzat 
avea o capacitate anuală de producție de 8.500 de tone celuloză 
,Alfa“ pentru industria chimică.

temele lucrărilor de control. Si
tuația este edificatoare îndeosebi 
pentru cei înscriși la facultățile în 
care sesiunea de examene începe 
la 2 ianuarie. E clar că la această 
sesiune nu se vor prezenta decît 
restanțieri, că deși au rămas nu
mai 2 săptămîni pînă la sesiunea 
de examene, programele și temele 
lucrărilor de control încă mai stau 
pe mesele secretariatului Facultă
ții de matematică și fizică și ale

va

>«•

lucrărilor de control n-au fost pre
date la secretariatul Facultății de 
matematică și fizică și la majori
tatea celorlalte facultăți, decît la 
începutul acestei luni. Iar la Fa
cultatea de filologie a Universită
ții „C. I. Parhon44 o serie de ca
tedre n-au dat nici pînă azi nimic. 
Aceasta este situația la catedra de sau n-au fost elaborate nici pînă 
istorie a R.P.R. (programa de a- acum.
nul V) și la catedra de economie Greutățile de ordin administra- 
politică (programa de anul III) tiv nu pot fi trecute desigur cu 

vederea. Facul
tățile întîmpină 
jî«:—i.x*i geri-

multi
mate- 

pentru

ca : colecția revistei „Vitta Nuo- 
va“, (fără număr sau dată), 
„Congresul 1 al Internaționalei 
comuniste4* (Ed. socialistă 1920) 
etc. Iar toate acestea în condiții 
în care catedrele n-au elaborat 
programe amănunțite, iar cursuri
le de bază sînt date cu întîrziere,

Mai multă atenție
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
FĂRĂ FRECVENTĂ

altor facultăți, așteptînd abia 
multiplicarea.

La prima vedere s-ar spune — 
cel puțin pentru Facultatea de 
matematică și fizică — că vina e 
numai a contabilității rectoratului 
care n-a alocat suma necesară 
multiplicării. Ar fi și „tipic" : 
cauza lipsurilor e birocratismul ! 
Și unde poate fi birocratism, dra 
gă doamne, dacă nu la contabili
tate ?

Dar problema este mai com 
plexă. Desigur că poate fi vorba și 
de lipsuri administrative, organiza
torice. însă realitatea este că a- 
cestea nu s-au putut ivi decît de 
foarte curînd, căci înainte n-ar li 
avtit obiect : programele și temele

ca și la alte catedre. Sînt și ca
tedre care n-au elaborat decît te
mele lucrărilor de control, fără 
programe de curs (cursurile de 
introducere în literatură. Istoria 
R.P.R. — epoca medie. Istoria mo
dernă și contemporană etc.).

De altfel chiar în programele și 
bibliografiile elaborate, multe ca
tedre au admis o tratare supeifi- 
cială, dîtid indicații care nu țin 
seama de cerințele de bază : indi
carea ediției lucrărilor, a pagini
lor etc. Catedra de Istoria univer
sală medie, modernă și contempo
rană a înșirat de pildă 56 de ti
tluri de lucrări, fără nici o altă 
indicație Și unde va pvt**a găsi 
studentul din piu. învie lucrări

dificultăți 
oase în 
plicarea 
rialelor 
învățămîntul fă
ră frecvență.

Este de la 
sine înțeles că 
în asemenea 
condiții studiul 
fără frecvență 
nu se poate des
fășura Ia un ni
vel destul de ri
dicat. De alt
fel, lucrul acesta 
este recunoscut 
atît de rectora
te, cît și de Di
recția generală 

a învățămîntului superior diu 
cadrul Ministerului învățămîn
tului și Culturii. Aceștia sînt de 
acord că în studiu] fără frecvență 
„mai avem și unele lipsuri44. Cel 
mult se oftează cu regret că Ia 
examene cad cam muîți studenți. 
Ceea ce. e mai greu de înțeles e 
[aptul că nu a-a înțeles — p-* 
spunem de dragul calamburului 
— însemnătatea hotărîtoare a ri-

C. TRUTZER 
șl

V. SAPUNA



< Fiecare dintre noi are numeroși prieteni dragi, 
t sprijinitori și sfătuitori în viață, tovarăși de nă- 
, dejde, și la bucurii și la necazuri. Fără acești 
2 prieteni, viața ar fi mai searbădă, ar avea mai
> puțin farmec. De aceea spun vechile și plinele de 
s înțelepciune proverbe orientale că acela care are

mai mulți prieteni e mai fericit, și depling pe 
t omuZ singuratic și posomorit căruia — zic ele
> — nici pe lumea cealaltă nu-i va fi bine. Noi, 
? cei care iubim viața, prețuim prietenia și ne în- 
ț drăgim prietenii. Aceasta cu atît mai mult cu
> cit alături de acei prieteni cărora le strîngem 
2 mina cu căldură, întîlnindu-i, cu care ciocnim 
£ veseli un pahar de vin la o ocazie sărbătorească, 
? am căpătat cu toții în ultimii zece ani alți prie- 
f teni scumpi, prieteni care, deși nu le simțim 
t răsuflarea, nu le auzim bătăile inimii, nu-i
> avem deloc mai puțin aproape, nu ne sînt de- 
2 loc mai puțin de folos în momente însemnate
> ale vieții noastre. Acești prieteni sînt eroii cei

mai de seamă al literaturii noastre, eroii care 
ne dau exemplu în viață, de la care învățăm 
să trăim, la care ne gîndim atunci când avem 
de luat hotărâri de seamă. Oameni simpli, co
muniști, utemiști, patrioți fără de partid: An
ton Filip și Adam Jora, Lazăr Cernescu și An
drei Sabin, Spiridon Biserică din „Mielul Tur
bat" de Aurel Baranga și Pavel Arjoca din „Ce
tatea de foc" de Mihail Davidoglu, Ilie Barbu 
și Cerchez, activistul de raion Tănase din po
vestirea „Pe teren" de Eugen Mândrie și pio
niera Maria Boroș din poemul lui Victor Tul- 

sînt

\ Frumusețea
DEMNlfÂTII UMANE

bure, „Vară fierbinte" și mulți alții, toți 
prieteni de-ai noștri, pe care ni i-a dăruit lite
ratura noastră nouă, care ne sînt atît de dragi 
incit nici nu ne putem închipui lipsa lor din lu
mea noastră sufletească.

Prezența câtorva din acești eroi iubiți, am în
cercat s-o evocăm în această pagină.

BARDUL-EROU
de la Rusca

Pentru Ilie Barbu, eroul „Des
fășurări i“ lui Marin Preda, viața 
nouă, socialistă nu înseamnă intra
rea într-o lume necunoscută, fie 
chiar deosebit de atrăgătoare, ci 
o regăsire. Peste ani de umilințe, 
de tristeți, de nedumeriri, adoles
centul ager și dornic de lumină 
care n-a încetat să trăiască în su
fletul țăranului sărac, hărțuit de 
griji, ajunge în sfîrșit acasă, în lu-

din tot*

Vor trece ani și secole dar umanitatea nu va uita niciodată pildele 
mari care i-au dat speranță și tărie ; povestea eroului Danko al 
lui Gorki ce și-a smuls inima din piept și a luminat cu ea calea 
oamenilor spre un liman mai bun, va fi citită și povestită totdeauna 
cu emoție și respect. Danko este atît de măreț tocmai fiindcă, deși 
în realitate nicicînd n-a arătat ca în poveste, a existat și există în 
tot locul pe pămînt unde se duce lupta pentru fericire. Fiecare 
popor, fiecare colectivitate îl are pe Danko al său și ce sînt altceva 
comuniștii adevărați, luptătorii de pretutindeni pentru pace și so
cialism decît Danko ai zilelor noastre ? Ce este altceva decît un 
asemenea Danko frumos și no bil în simplitatea și puritatea lui 
țăranul muncitor Lazăr Cernescu, eroul poemului „Lazăr de la 
Rusca** al lui Dan Deșliu ? Lazăr Cernescu este prietenul oamenilor 
în dublă calitate ; e comunist și e artist, luptă pentru o viață mai 
bună a țăranilor muncitori și le înfrumusețează viața eu viersul 
său :

„Vorba, struna, zări deschid 
luminate de partid : 
„Din măruntele ogoare 
să-ntărim ogorul mare I 
în dreptate să muncim 
și cu țara să-nflorim !“

Iar poporul iubește cîntecul lui și-l iubește pe Lazăr oare le dă 
cu o neasemuită dărnicie tot ce are mai bun spre a-i vedea fericiți.

Dar cine-1 urăște pe Lazăr, cine-i vrea răul ? Iată. Cei „ce stau 
s-asmută / haite de jivini turbate / peste lege și dreptate**, cei 
ce vor

„să sugrume cîntecul 
ca să-și umple pîntecul, 
să ucidă bucuria 
ca să-și lăfăie moșia 
și să fure omului 
munca și aîngele

Ei urăsc pe țăranii simpli care-și 
făuresc o nouă viață la îndemnul 
partidului unindu-se în munca har
nică, îl urăsc pe Lazăr agitatorul 
pentru colectivizare, dar mai pre
sus de toate urăsc cîntecul lui ce 
are putere de a se ridica spre vii
tor, de a vedea ce va fi belșugul 
celor mulți și pieirea celor haini, 
urăsc acest cîntec ce le vestește 
sfîrșitul. Ei cred că dacă-1 omoară 
pc Lazăr vor omorî și cîntecul dar 
nu știu, proștii, că bardul popular 
nu e decît unul din răspînditorii 
acestui cînt, doar unul din cei ce 
se adapă la izvorul cărții celeia 
„mai dragă fraților din lumea-n- 
treagă

cartea unde orice rind 
luminează sîngerînd 
și-n orice slovă din toate 
inimă de om viu bate 
armă, flamură și zid 
Cartea Marelui Partid.

II prind lașii și-l masacrează 
cruzime, dar cîntecul lui Lazăr 
poate fi înăbușit. Noi cei de 
știm aceasta bine acum cînd
cialismul a prins deja rădăcini pu
ternice în satele patriei noastre. 
Noi știm aceasta, dar nu uităm 
că în zilele de început ale tran
sformării socialiste a agriculturii 
a fost ucis de dușmanii poporului, 
un erou a cărui jertfă n-a fost în 
zadar. Căci :

lui“.

Dîrectorul-muncstor

cu 
nu 
azi 
so-

„în sudoarea muncii lor, 
în 
în 
în 
în 
în
ce
Lazăr e, Lazăr zîmbește.

rîsetul pruncilor, 
șoapta frunzarelor, 
plinul șiștarelor, 
clocotul tinereții, 
toată lumina vieții, 
din mustul trudei crește,

Experiența trăită de eroul cărții 
lui Nagy Istvan „La cea mai 
înaltă tensiune", Bucși Karoli, re
petă — la o scară redusă — toate 
greutățile pe care le-a avut de 
înfruntat clasa muncitoare în mo
mentul în care i-a expropriat pe 
exploatatorii capitaliști. Venit în 
fabrica fostului patron Kolesi, 
strungarul Bucși Karoly aduce cu 
sine numai experiența muncii de 
partid și hotărîrea nezdruncinată 
de a răspunde cu cinste încrederii 
arătate de clasa muncitoare. In 
fața sa stătea un întreg aparat 
funcționăresc, ale cărui vîrfuri au 
fost corupte de către Koleși, în
dărătnicia social — democratu
lui de dreapta Berecszki, sabota
jul organizat de către un criminal 
de război care se ascunde sub 
numele de Beke și, în sfîrșit, situa
ția generală a fabricii pe care pa
tronul a avut grijă s-o gospodă
rească cît mai prost în anii de 
după 23 August 1944. Felecan, 
cel mai apropiat sprijin al noului 
director, secretarul organizației de 
partid, îl familiarizează cu pro
blemele specifice întreprinderii. 
Cu toate acestea lucrurile merg 
destul de greu. Noul director 
poartă în permanență la el în bu
zunar un carnet, în care își no
tează, în afară de problemele zil
nice, și nenumăratele expresii teh
nice sau din domeniul economiei 
pe care el nu le înțelege încă. A 

i învăța a devenit pentru eroul

Noile realizări nu repre
zintă numai succese obținute pe 
frontul producției. Agitația națio
nalistă inițiată de către Beke este 
înăbușită. Muncitorii fabricii 
prind dragoste pentru conducă
torul lor, ei, se străduiesc să-1 a- 
j-ute în muncă. Autoritatea direc
torului este de netăgăduit. Carac
terul său integru, munca și con
știința sa partinică, spiritul său 
internaționalist au impus-o tutu
rora.

mea lui, rîvnită de fapt, 
deauna, unde „oamenii se vor băga 
în seamă și se vor împrieteni nu 
după oițe pogoane are fiecare, 
după cîți cai, boi sau porci au în 
bătătură, ci după cum au să mun
cească și să se poarte în viață cea 
nouă care începea'4.

Blajin și răbdător, întristător de 
răbdător a îndurat Ilie Barbu ne
dreptățile trecutului, de la neru
șinarea cu oare-1 jefuia ohiaburul 
pînă la desconsiderarea venită 
chiar din partea colțoșilor săi prie
teni, oameni de treabă dar mărgi
niți, ridicoli în ifosele lor de supe
rioritate. Dar e oare aceasta in
tr-adevăr dovada slăbiciunii lui, a 
unei firi neajutorate, cum socotesc 
oamenii din sat ? Nu e mai cu
rînd rezultatul intuirii adevărului 
că în societatea în care trăia atun
ci, cu raporturile între oameni de
terminate de avuție, valoarea reală 
a individului nu putea avea vreo 
însemnătate („numai într-o altfel de 
viață poți să fii ceea ce ești") că 
încercarea de a afla dreptate în
tr-o asemenea întocmire era lipsită 
de sens ? O natură ca a lui Ilie 
Barbu, însetată de frumos și de a- 
devăr nu-și poate manifesta forța 
atîta timp oît are de apărat numai 
interesele sale materiale. Instinctiv, 
el jinduiește după certitudini, 
după o cauză în numele căreia 
să vorbească. Singur, cu gîn- 
durile lui neluate în seamă, 
într-o lume pe care n-o pri
cepe, care-i jignește omenia, Ilie 
Barbu, firesc, nu va găsi un 
reazim pentru o împotrivire ac
tivă (el nu are temperamentul unui 
răzvrătit). Dar forță există în el, 
o forță care are nevoie doar de 
siguranța că țelul pentru care lup
tă înseamnă răsturnarea a tot ce 
era strîmb, urît, contrar bunului 
simț. Cînd este propus ca socoti
tor al viitoarei gospodării colec
tive, atrăgîndu-i-se atenția să fie 
mai energic decît de obicei, omul 
gîndește, de astă dată cu conștiin
ța puterii lui, trezită la viață de 
încrederea care i s-a arătat: „Fra
ților, păi dacă așa stau lucrurile, 
trebuie să vă spun că voi nu prea 
mă cunoașteți**. Acum, cînd nu se 
mai simte descumpănit, stingher 
căci valorile autentice au fost res
tabilite și legile noii orînduiri îi 
sînt apropiate, sînt legile lui, Ilie 
Barbu redevine ceea ce este, ade
văratul Ilie Barbu, cu pătrunderea 
sa, cu îndrăzneala, eroismul chiar, 
nebănuit de nimeni care se vă
desc cînd pentru a împiedica des
trămarea gospodăriei colective in
tră în mijlocul grupului de chia
buri furioși, comportîndu-se cu un 
uimitor sînge rece deși nu lipsește 
mult să fie înjunghiat. E aceasta 
o transformare surprinzătoare a 
omului potolit, nedescurcăreț, „cu 
capu-n nori", care șochează bu
nul simț practic al consătenilor, 
venind să se „desfășoare" fără a 
aduce cerere de înscriere și fără a

M fi gfndit cine trebuie propus 
ca președinte al gospodăriei ? 
Fără îndoială că numai pentru 
observatorii superficiali, de felul 
celor care înainte vedeau în en
tuziasmul lui Ilie Barbu pentru 
ideea colectivizării naivitate și o 
lamentabilă credulitate (cînd de 
fapt, el dovedea nu numai gene
roasa năzuință spre o viață fău
rită pe alte temelii ci și luciditatea 
omului cu mintea deschisă înnoi
rilor). E o aparență de dreptate 
în dezaprobarea tacită pe care o 
trezește aerul lui, cam năuc, în 
momentul desfășurării". Dar nu
mai • aparență. Față de ceea ce 
înseamnă pentru Hie Barbu (pen
tru toți țăranii muncitori deci) tre
cerea la gospodărirea socialistă, a- 
ceastă uriașă revoluție, complecta- 
rea unui act sau chiar alegerea 
președintelui pot părea în clipa 
aceea simple amănunte tehnice. 
Ilie Barbu simte ca în clipa acea
sta în micul sat Udupu se petrece 
un act istoric (pentru el aceasta în
seamnă îndeosebi instaurarea unei 
etici noi, a adevăratei etici... „se 
vor schimba obiceiurile, ticălosul 
nu va mai fi lăudat, hoțul va fi pe
depsit, iar cel învățat să trăiască 
din munca altuia va fi silit să în
vețe ce înseamnă cinstea"). Și de 
aceea tocmai sensibilitatea lui Ilie 
Barbu înregistrează ca pe o clăti
nare din temelii a pămîntului obiș
nuita bruschețe cu care falsul co
munist, închiaburitul Voicu Ghio- 
ceoaia îl trimite să-i ia țigări de la 
„meateu (gestul nu e mai groso
lan ca în alte dăți, dar Hie Barbu 
îi simte dureros inadvertența a- 
cum, în noile condiții): „Voicu se 
înscria și el în colectiv. Cum de 
nu înțelegea că nu mai avea 
dreptul să se poarte așa ?“ Ceea 
ce n-au izbutit să descopere frații 
Ciobanu sau alți oameni de loc 
exaltați, preocupați gospodărește de 
candidatura președintelui sau a so
cotitorului, anume fondul dușmă
nos al lui Ghioceoaia etc. a sezi- 
sat Ilie Barbu, el însuși destul de 
nepregătit ideologicește dar înar
mat cu intransigența credinței lui 
în dreptatea și adevărul lumii noi.

Omul Ilie Barbu își dezvăluie 
în fiecare din momentele cărții su
fletul lui limpede, de o prospețime 
copilărească dar cu mari adîncimi, 
fermecătoarea lui personalitate, și 
cu atît mai viu, mai unic e chipul 
comunistului Ilie Barbu.

GENERAȚIA
lui 23 August

Cine este acest tînăr înăltuț yi 
slab, cu ochii sfredelitori, cu pă
rul căzîndu-i pe frunte, acest tî
năr care se simte atît de stingher 
și străin în lumea școlii burghezo- 
moșierești viciată de conformism 
patriotard, îmbîcsită de platitu
dine, suficientă, aservită ideolo
giei fasciste antipopulare ? E An
drei Sabin, „străinul" în lumea 
celor împăcați cu nedreptatea și 
prostia lustruită, e tinărul care, 
dotat cu o inteligență deosebită, cu 
un bun simț de esență populară, 
simte că se înăbușe într-o lume 
învechită a cărei fibră se descom
pune tot mai mult. Andrei Sabin 
nu se mulțumea cu explicațiile de 
suprafață, cu cuvintele mari și 
goale, el voia esența, adevărul, 
tot adevărul, cel mai profund și 
rezistent. Acest adevăr el îl bănuia 
numai și a avut curajul să spună 
atât cit a întrezărit, într-o lucrare 
școlară asupra războiului. A de
monstrat cu un teribilism infantil 
dar cu sinceritate și îndrăzneală 
că războiul antisovietic este o ab
surditate și o crimă și a plătit

ne cu-

principal al romanului „La cea 
mai înaltă tensiune", o problemă 
de înaltă conștiință cetățenească. 
Burghezia trebuie înfrîntă cu pro
priile ei arme. Ceea ce izbește de 
la bun început în purtarea lui 
Bticși Karoly este consecventa și 
certitudinea pe care el o are în 
dreptatea cauzei pe care o slu
jește. Cu toate greșelile pe care 
noul director le face la începutul 
activității sale, cu toate stîngă- 
ciile de care dă uneori dovadă, 
cititorul înțelege că are de aface 
cu un om deosebit care mai. de 
vreme sau mai tîrziu va învăța 
să conducă. Dîrz, hotărît și cin
stit eroul lui Nagy Istvan
cerește de la bun început. Greșe
lile pe care el le face la început 
nu se vor mai repeta. Poate toc
mai din cauză că ele se petrec la 
înalta tensiune care nu permite 
repetarea lor.

Eroul lui Nagy Iștvan este 
preocupat de o singură pro
blemă : cum poate Ii pusă fa
brica pe picioare, cum pot fi mul
țumiți muncitorii ? Rebuturile de 
la turnătorie, hainele de protec
ție necesare muncitorilor, activi
tatea culturală a fabricii sau ne
răbdarea cu care este așteptat 
primul plan de producție alcătu
iesc un singur tot. Lozinca parti
dului : „Totul pentru reconstruc
ția țării" a galvanizat voința e- 
roului.

Unul din cei
ce înfrînq furtunile

AdMslul dc la Lespezi
Neuitată ne-a rămas figura lui Anton Filip per

sonajul principal al romanului „Bărăgan** de V. 
Em. Galan. Muncitor, plecat de la strung, călit de 
partid, el a primit sarcina de a conduce o gospo
dărie agricolă de ftat în plin Bărăgan, înfruntînd 
împotrivirea chiaburilor dușmănoși și a foștilor pro
prietari ai fermei. Portretul lui, pe care-1 încheagă 
scriitorul succesiv în paginile cărții, este portretul 
unui activist comunist a cărui abnegație și devota 
ment se verifică în practica muncii politice de toate 
zilele. Trăsătura principală a caracterului lui An
ton Filip care-1 urmărește pe cititor mult după ce 
a terminat de citit cartea, este fermitatea. Atmo
sfera care caracterizează lumea sa lăuntrică nu este 
nici pe departe senină sau lipsită de sbuciumări și 
zguduiri profunde. Cu toate acestea, echilibrul lui 
sufletesc se fundamentează pe convingeri morale 
și ideologice temeinice, pe convingerea lui de neclin
tit că mai tîrziu sau mai curînd împotrivirea dușma
nului va fi înfrîntă, că în această luptă în care el s-a 
angajat trebuie să-și facă datoria în mod exemplar 
ca un ostaș al partidului, ca un slujitor credincios al 
intereselor poporului. Există în romanul lui Galan 
un episod de o mare intensitate dramatică. Este 
momentul cînd trebuie rezolvată problema hranei 
oamenilor aduși la fermă în ciuda uneltirilor celor 
care încearcă să saboteze însămînțările. Eroul nostru 
este conștient că răspunde de aplicarea justă a liniei 
partidului, dar în același timp își dă seama că 
trebuie să recurgă la mijloace specifice, la metode 
de muncă originale. II urmărim cu înfrigurare pe 
Anton Filip cum se zbate și se frămîntă pentru a 
găsi calea cea mai bună, stăpînit mereu de conș
tiința răspunderi sale de comunist. Ritmul trepi
dant, maxima tensiune a conflictului dintre Filip 
și banda lui Răghină (fostul proprietar al fermei), 
reliefează mai evident forța sufletească remarcabila 
de eare dă dovadă eroul nostru.

întregul roman ne aduce înainte cu o uimitoare 
vioiciune imaginea unui activist pătruns de senti
mentul unei inalte răspunderi pentru misiunea 
care i-a fost încredințată. In rapida succesiune de 
fapte și episoade din primele săptămîni ale lucrului 
la fermă cînd se îngrămădeau pe capul proaspătu
lui director cele mai diferite și mai încurcate pro
bleme, de care habar n-avusese pînă atunci, senti
mentul responsabilității de comunist apare persi
stent, obsedant aproape în conștiința lui Anton Fi
lip. Atunci cînd trebuiesc începute arăturile de 
toamnă și cînd el însuși încearcă să determine, fără 
a reuși, natura solului („Argilos ? Nisipos ?“) sau 
cînd cere muncitorilor să are mai adînc cu cîțiva 
centimetri fără a le putea da totuși o indicație teh
nică concretă, în sufletul lui se desfășoară un zbu
cium adînc. „Se ciocnea ca un berbec de oameni, 
de probleme, începea o mulțime de lucruri dintr-o- 
dată și nu era în stare să ducă nimic pînă la ca- 
păt“. Dar de fiecare dată Anton Filip găsește pînă 
la urmă soluția justă și depășește greutățile înce
putului.

Format în împrejurările grele ale construcției 
fermei socialiste de la Lespezi, un asemenea ca
racter de comunist cum este cel al lui Anton Filip 
ni se întipărește pentru totdeauna în minte. In per
sonalitatea unui asemenea erou care la prima ve
dere n-are nimic deosebit în înfățișarea lui exte
rioară, dragostea și sentimentul răspunderii față de 
cauza comună, care-i caracterizează în genera- pe 
comuniști, capătă o anumită transfigurare perso
nală prin activitatea lui socială. Umanismul pa
siunii lui Filip, modul său specific de a reacționa 
și a se manifesta în contact cu prietenii ea și eu duș
manii, își găsește expresia într-un mod de viață tu
multuos și entuziast propriu unui activist comu
nist.

Poate că lui Adiam Jora — e- 
roul din „Pasărea furtunii" de 

Petru Dumitriu — i-a fost scris 
să fie un splendid vagabond 
peste întinsurile mărilor. Poate 
că soarta i-a fost legată d'e 
cherhanaua Danilovilor. In sfîr
șit, poate că ursitoarele s-au ho- 
tărît să-1 amăgească cu un pos
pai de fericire. Dar din toate ci
te au fost scrise și hărăzite ni
mic nu s-a ales. Dialogul lui 
Adam Jora cu destinul său s-a 
transformat într-o autentică dis
pută. 12 ani a durat încleștarea. 
Cînd i-au mijit tuleele pe față, 
Adam Jora a lansat prima provo
care la adresa destinului. A fost 
un gest clar, deslușit. Flăcăul a 
iubit-o pe Uliana. A iubit-o, în 
ciuda sărăciei lor. Apoi și-a în
fruntat moartea și a biruit-o. E 
drept că a fost victorios de unul 
singur. Doi dintre tovarășii săi 
nu au mai ajuns la mal. Năpraz- 
nicei cosașe i-a scăpat totuși un 
om printre degete. Omul era tî
năr și promitea să fie un mort 
frumos.

De atunci încolo viața lui Adam 
Jora s-a complicat. Ursitoarele 
și-au găsit niște complici pămîn- 
teni. Portărei sau vătafi ai soar- 
tei. în orice caz, judecata lor se 
dovedise a fi mai crudă, mai de 
neînlăturat. Drumurile lui Adam 
Jora au prins să se învălmășeas
că. Flăcăul nu se răzvrătise nu
mai împotriva destinului ci și 
împotriva oamenilor hulpavi. Iar 
oamenii nu uită prea ușor. In 
special cînd sînt neoameni, ca 
cei din neamul Danilovilor, bo
gătani hapsîni. Familia chiabu- 
rească l-a băgat pe Adam Jora 
în pușcărie. Simplu. Ca și cum 
ai înlătura din cale o bîrnă care-țj 
încurcă drumul. Numai că bîrna 
în cauză era un tînăr dîrz de 
17 ani. Iar drumul Danilovilor 
nu mai avea înaintea sa nici o 
răscruce.

Nu cunoaștem mai nimic despre 
zilele pe care Adam Jora le-a

oferi — cel mult — o ciornă. De 
fapt prologul alcătuiește aproape 
o treime din romanul „Pasărea 
furtunii". Trebuie să mărturisim 
că nici nu ni4 putem închipui 
cum de a putut o celulă să-1 cu
prindă pe fiuil mărilor. Oare ma
rea încape în paharul de celuloid 
al unui turist ? Cu toate acestea 
avem certitudinea că Petru Du- 
mitriu nu a omis niciuna din 
coordonatele esențiale ale vieții 
lui Adam Jora dintre care cea 
mai de seamă este întîlnirea cu 
partidul. Saltul pe care narațiu
nea îl face peste vreme nu este 
decît un mijloc de a ne apropia 
de momentul ei culminant: ră
fuiala lui Adam Jora, a comu
nistului Jora cu destinul care 

i-<l pregătiseră foștii stăpîni.
Actul se consumă în fața în

tregului areopag al istoriei. E- 
roul lui Petru Dumitriu își ple
dează cauza. Un tînăr a fost je
fuit de tinerețea sa. Capitalismul 
a ridicat monstruozitatea la ran
gul unei întîmplări banale, coti
diene. In anumite societăți etica 
are un domeniu de existență des
tul de redus. In special cînd ea 
se referă la raportul dintre stă- 
pîn și acei ce nu vor să se supu
nă. Rechizitoriul lui Adam Jora 
este simplu și dur. Destinul tra
gic a fost înÎTÎnt. Acum a venit 
rîndul acelora care s-au folosit 
de el. Oamenii care l-au azvîr- 
lit în ocnă. Alde Danilovii și 
toți cei de o teapă cu ei. Foștii 
stăpîni ai pămînturilor și 
rii. Nu este vorba de o 
răzbunare. „Vendetta" 
este străină conștiinței 
membru de partid. Adam

■
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pentru ce a spus ți a crezut, cu 
eliminarea din școală și cu boico
tul „lumii bune" care cocheta 
înainte cu tinărul inteligent și 
cult.

Aceasta sancțiune însă, în loc 
să-l dărîme, l-a ridicat pe Andrei 
Sabin, eroul romanului „Străinul" 
de Titus Popovici. Andrei s-a în
depărtat de cei puțini, de paraziți 
și s-a apropiat de popor, Andrei Sa
bin i-a cunoscut pe comuniști și 
a aflat adevărul, întreg adevărul 
A aflat ce este războiul, împotri 
cui e îndreptat, cine profită de , 
urma lui, ce trebuie să facă oa
menii cinstiți pentru a-l i 
A aflat care este locul \ 
marea luptă a poporului j 
eliberare.

S-a schimbat ceva în 
lui Andrei. Andrei a î 
să fie mai fericit. Nu-i 
era silă de viață, nu se 
simțea de prisos, străin, 
mod simbolic, eroul cărții care în 
prima parte a vegetat chinuit de 
întrebări, devine activ, începe o a- 
devorată epopee călătoare de-a 
lungul țării. Andrei începe să 
lupte cu arma în mîini împotriva 
cotropitorilor fasciști alături de 
muncitori, de elevii 
militare. Luptă alături de ei, mă- 
nîncă cu ei la cazan și doarme pe 
lăzi de obuze, 
tează : _ 
cătărie de campanie, le împărți o 
supă chioară, fierbinte. Lui An
drei i se păru că niciodată js- 
mîncase ceva mai bun"... „A 
odată lui Andrei nu i se păruse 
mai moale un pat, decît lada de 
seînduri neșlefuită care adăpostea 
obuzele".

De ce ? Fiindcă pentru prima 
dată în viața lui, Andrei Sabin 
se simțea necesar, se simțea de 
folos unei cauze mari, drepte, ade
vărate. Ca militant al acestei 
cauze, Andrei este martor și par
ticipant la o seamă de acte istorice 
care determina trecerea puterii în 
mîinile celor ce muncesc, care 
determină instaurarea unei orîn- 
duiri cu adevărat populare în 
țara noastră.

,Străinul" lui Titus Popovici 
este romanul generației de la 23 
August, a generației de tineri care 
și-au făurit concepția despre lume 
și societate în zilele de după eli
berare și care au devenit, odată 
cu primii lor pași maturi în vi 
ță niște ostași avîntați ai cauzt.. 
socialismului.

stăvili, 
lui în 
pentru

i viața 
început 
i mai 

mai 
Și, în

unei școli

Iar scriitorul no- 
,Pe la unu noaptea o bu-

Pasionatul ziarist comunist
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Frumusețea chipului 
lui Cerchez stă în neîn
durătoarea lui vigilență 
față de aparențe, în pa
siunea demascatoare pe 
care o pune în luptă 
împotriva oportuniștilor. 
El nu uită că sînt oa
meni cărora ideile no
bile ale comunismului 
nu le sînt organice. El 
știe că la aceștia opinii
le politice nu sînt re
zultatul unei experiențe 
proprii și a unor con
vingeri intime ci rezul
tatul unei desăvîrșite ca
pacități de adaptare și 
simulare. Oricît de mari 
ar fi progresele simulan- 
ților — și ele sînt reale 
și incontestabile — im
postura nu rezistă multă 
vreme. In polemică cu 
devotamentul demage 
afișat cu ostentație, cu 
acei care au mai mult 
conștiința rentabilității 
devotamentului și mai 
puțin pe cea a valorilor 
țtice pe care le procla
mă, a apărut întîi în via
ță, apoi în literatură, fi

lai

ai mă- 
simplă 
clasică' 

unui
. _ _ r____ Jora a-

pără adevărul clasei sale și îl 
impune.

Pe. lespedea timpului, pasul lui 
Adam Jora a răsunat la început 
stingher și neajutorat. Fără să 
știe nici cum, nici în ce fel poate 
să-i găsească, Adam Jora a por
nit către oameni. Și i-a găsit.

____ r_ __ T _ __ Partidul l-a legat de oameni și 
trăit în închisoare. Petru Dumi- -l-a învățat să le fie de folos, 
triu e foarte zgîrcit în amănunte. Adam Jora trăiește și el • viață .
Cele cîteva indicații ale sale pot nouă. j gura cuceritoaxa a

Cerchez, redactorul șef 
al ziarului „Viața tinere- 
tului“, eroul piesei „Zia- 
riștii** de Al. Mirodan.

Cerchez e comunist, nu 
poate fi altceva decît 
comunist, și sigur pe sen
timentele lui intime, nu 
cunoaște nici un fel de 
teamă, nici un fel de re
ținere sau crispare. Cer
chez ascultă cu ironie 
teoriile lui Tomovici de
spre puternicia nu știu 
cărei persoane. Pentru 
Cerchez nu există alt ju
decător decît partidul, de 
aceea strategiile mic 
burgheze îi sînt străine.

Și ziarist talentat, și 
comunist talentat, Cer
chez luptă pentru trium
ful adevărului nu nu
mai cu un nobil fanatism 
dar și cu o admirabilă 
pricepere. El știe, mai 
bine spus, el simte că 
luptînd pentru dreptatea 
lui Ion Gheorghe, co
respondentul cinstit, per
secutat pe nedrept, își 
îndeplinește obligația de 
membru de partid, și 
deci, față de sine însuși

Cerchez activează rapid 
și sigur, fără să-i pese 
de lamentările lui To
movici și de insalubrele 
lui invitații la cumințe
nie și resemnare. Avînd 
conștiința superiorității 
sale de luptător Cerchez 
își bate joc de prostia 
șefului de cadre, care 
materie de oameni 
prioritate hîrtiilor, 
simpatica lenevie a 
ministratorului Leu. 
aici, din aderența inti
mă la idealurile comu
niste vine senzația de 
libertate și tinerețe pe 
care o degajă Cerchez, 
de aici vine dreptul lui 
de a spune lozinci și a- 
devăruri fără riscuri de 
a fi suspectat. A spune 
adevăruri inari este deci 
dreptul celor cinstiți și 
puternici.

Cerchez nu iubește pla
tonic socialismul, el 
știe să-1 apere, să lucre
ze cu inteligență. Cer
chez își iubește meseria, 
mirosul 
intrat 
gazetar 
ceea îi detestă pe aceia

în 
dă 
de 

ad- 
De

de tipografie i-a 
în sînge, e un 
priceput, de a-

care-și ascund incapacita
tea cu fraze agramate 
despre devotament.

El se ocupă de viața 
personală a celor din jur 
într-un fel simpatic deși 
puțin cam extravagant, 
îi trimite să gîndeaseă 
pe o bancă într-o 
grădină publică, îi si
lește aproape să se 
ducă la teatre și concer
te. Dar Cerchez nu vrea 
să facă din tovarășii săi 
de muncă pe care-i con
duce niște salari ați slu
garnici, niște subalterni 
cu frică de șef. c: oa
meni liberi, stăpîni pe 
capul lor, devotați co
munismului. Libertatea 
interioară care dă atîta 
farmec personal comuni
stului Cerchez nu poate 
să nu sperie pe unii, dar 
celor mai mulți le de
vine, tocmai de aceia, 
atît de aproape. Cerchez 
apără cu inteligență, cu 
delicatețe și fanatism 
ideile comunismului. In 
asta stă puterea lui Cer
chez, în asta stă farme
cul său, asta explică sixm» 
patia noastră»
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Demnitatea tinereții
Fără pasiune se poate munci?

Nu aș fi scris articolul de față 
dacă nu aș fi fost martorul cî- 
torva scene penibile și dureroase 
pentru mine.

Mă aflam in librăria nr. 17 de 
pe Bulevardul Magheru, în fața 
raftului cu cele mai noi lucrări de 
literatură. înaintea mea, o femeie 
cu un copil de mină cerceta ștan
dul de cărți pentru copii, pregă
tind probabil micuțului — în nu
mele lui Moș Gerîlă — un cadou 
plăcut și instructiv.

La început m-a impresionat 
bucuria sinceră cu care copilul 
privea cărțile.

In mîna femeii s-a oprit și car
tea „Șoareci și lacrimi“ cu o co
pertă frumoasă și atrăgătoare. Car
tea te îndemna s-o răsfoiești. Și 
așa s-a și întîmplat.

Numai că figura pînă atunci 
veselă a copilului s-a întristat, iar 
buzele i s-au strîns gata de plîns. 
Șoricelul avea 4 ochi și două cozi, 
una de-o culoare, cealaltă de alta, 
paginile erau pătate și în locul 
desenelor vii și vesele, te priveau 
niște monștri, care justificau cu 
prisosință mutrișoara acră a copi-

Și cartea fusese tipărită la noi. 
Dar nu, lucrurile nu s-au oprit 
aici. In ștandul alăturat sub firma 
de „noutăți", trona Boccacio cu 
coperta atîrnînd într-o parte, strîm- 
ba, dizgrațioasă.

Pentru astfel de greșeli noi am 
mai fost criticați în presă.

In Combinatul nostru lucrează 
majoritatea tineri. Prin mîna lor 
trec aproape toate lucrările de artă 
și literatură destinate marelui pu
blic. Ei sînt cei chemați să rea
lizeze practic o concepție sau 
alta grafică. De atenția lor, de pa
siunea pe care o pun în această 
muncă nobilă și deosebit de im
portantă depinde aspectul grafic
— lucru nu lipsit de importanță
— a unei cărți, broșuri afiș etc. 
Și nenumăratele cărți apărute în 
condiții grafice excepționale, care 
au îneîntat ochiul cititorului, care 
au răspuns gustului Iui, sînt tot a- 
tîtea cuvinte de laudă aduse și 
muncitorilor noștri care și fac cu 
pasiune meseria. Mai sînt însă și 
tineri cărora acest sentiment le 
lipsește.

Unii dintre ei consideră că a 
fi un simplu meșteșugar e sufi
cient pentru a justifica salariul 
încasat la sfîrșitul lunii.

Tudor Iorgulescu, mașinist la ti
par înalt, a avut încredințat și 
poate i se vor mai încredința, ti
părirea multor cărți pentru tinerel

și copii, așteptate cu nerăbdare, 
cu drag. El este acela care, multi
plică în zeci de mii de exemplare, 
gîndul, ideile și truda scriitorului, 
le face accesibile maselor largi.

Munca sa, aparent mecanică, a 
devenit astăzi indispensabilă și 
însoțește întotdeauna, într-o strîn- 
să împletire, munca creatoare a 
scriitorului. Că misiunea lui e no
bilă, importantă și frumoasă cred 
nă nu mai încape nici o îndoială. 
Și cu toate acestea Tudor Iorgu- 
lescu se poartă mai rău ca un meș
teșugar. I s-a dat să tipărească 
printre altele și „Basmele marii" o 
lucrare adresată copiilor. Și „meș- 
teșugarul“ a primit forma, a tur
nat cernelurile și... a dat drumul 
Ia mașină. Rezultatul: 4 pagini în 
7000 de exemplare au fost înne- 
cate de cerneală, pătate, aruncate 
în ultimă instanță la rebut.

Boccacio... coperta strîmbă, cu 
chenarul răsturnat într-o parte, 
m-a urmărit mult timp. O carte 
atîț de valoroasă a trecut prin 
mîinile lui Ana Avramescu și Va- 
lerica Popescu. Paginile ei au fost 
încredințate acestor fete și altora, 
pentru a fi legate. Mecanic și fără 
să se gîndească, urmărite doar de 
gîndul de a mai adăuga o cifră pe 
statul de salariu, la sfîrșit de lună, 
ele au tăiat coperta greșit și au 
trimis cititorului cartea cu un as
pect grafic neplăcut.

De ce ? Cauzele și aici se pot 
ține lanț. Una dintre ele poate fi 
și faptul că rar, sau foarte rar se 
întîmplă să știe ce comoară, ce

bogăție stă strînsă în paginile căr
ții date spre legat. Aceasta justi
fică într-un fel sau altul și lipsa 
lor de pasiune pentru meserie.

Exemple de acest fel pot da 
multe, fiindcă la noi se mai gă
sesc încă tineri cărora le este in
diferent ce muncă fac și mai ales, 
cum o fac. Dacă astăzi stau la le- 
gătorie și mîine sînt mutați la ze
țărie, pe ei îi interesează acest 
lucru numai în măsura în care 
este vizat și salariul lor. încolo...

Sînt șl unii tineri care, atunci 
cînd discuți cu ei această temă, 
îți răspund că nu în oricare me
serie poți munci cu pasiune. Ca 
un astfel de sentiment, de stare, 
nu poate lua naștere decît atunci 
cînd ai o meserie care să-ți soli
cite întreaga ta ființă, întreaga 
imaginație, putere de muncă etc.

Sînt oare meserii care să nu în
deplinească această cerință ? Ce se 
cere oare pentru ca să se reali
zeze ceea ce numim pasiune în 
munca de fiecare zi ?

Aș fi tare bucuros dacă la ru
brica noastră „Tinerețe, educație, 
răspunderi s-ar discuta și această 
problemă.

Eu cred că nu există muncă 
care să nu poată fi făcută cu pa
siune, că nu există meserie care 
să nu-ți reclame întreaga capaci
tate. Dar... poate că greșesc, poate 
că privesc lucrurile prea simplu.

IUSTIN BODEA 
secretarul comitetului orga
nizației UT.M. a Combinatu
lui Poligrafic „Casa Scînteii"

Biblioteca de casă nr. 10 din Orașul Stalin (bibliotecară tov. 
Maria Rucăreanu) deține distincția de bibliotecă fruntașă de casă

Întîmpinînd ziua de 30 Decembrie

La sfîrșit de deceniu

î
îI
î
I
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ad filele din calendar... 19... 20... 21... Pînă la 30 decembrie, 
cînd sărbătorim a X-a aniversare a Republicii noastre popu
lare au mai rămas cîteva zile. Mi-am propus să scriu un 

reportaj din toată (ara, în care să arăt cîteva din realizările oa
menilor muncii în cinstea acestei mărețe aniversări.
Pentru un asemenea material însă, 

mini de deplasare, ori eu 
zile. Ce să fac ?

Citind cu atenție plic cu 
această călătorie imaginară 
noștri voluntari.

In ca2ul acesta deplasarea „pe teren" va dura numai ctteva 
ore. Mai precis, cit voi citi teancul de scrisori sosite azi din toate 
colțurile patriei. 'Acum, nu mai e 
nesc la drum...

îmi trebuie ctteva 
nu mai am la dispoziție decît

săptă- 
cîteva

faceplic sosit azi la redacție voi 
împreună cu cîțiva din corespondenții

în cei zece ani de republică".
Multe sînt realizările satului 

enumerate de elevi. Am reținut 
doar două care mi s-au părut 
mai interesante. Tn sat s-au 
construit 56 de case noi. In sat 
existau înainte doar două apa
rate de radio. Unul la notar și 
altul la primar. Acum peste 30 
de țărani muncitori și-au 
parat aparate de radio.

cum-

timp de pierdut. Trebuie să por.
se

pără-
nu

î 
î

Ascultînd
u n m ■ c 
și talentat 
COMPOZITOR...

(Urmare din pag. l-a

ani (i-a împlinit între timp) I 
Am aflat că Radu Lupu nu 

scrie la pign ci la masă. Mu
zica sa, deci, nu este o crea
ție „a degetelor" care, hazar
date pe clapele pianului, au 
improvizat o melodie care i-a 
plăcut; el o aude mai întîi cu 

I „auzul lăuntric" și apoi o' așea- 
l ză pe hîrtie și o verifică la 
j pian. Pe baza acestui aparent 
i amănunt, de fapt de mare în- 
> semnătate, poți aprecia cu a- 
' tît mai mult auzul natural ar- 
* monic al lui Radu Lupu și 
i simțul proporțiilor (îndeosebi 
[ în piesele mici și în „Sonata" 
i de structură preclasică). Și mai 
I e un lucru : piesele lui Radu 
! Lupu sînt extrem de plastice, 
i pline de fantezie și cîntate cu 
i o mare concentrare și sobrie- 
] tate. Aș vrea să menționez în, 
i primul rînd „Veverița" — pie- 
1 să de un dinamism și o sugesti-' 
' vitate remarcabilă demnă de a , 
fi difuzată în școlile de mu-1 
zică și care-mi pare hotărîtoare 1 
pentru stabilirea faptului că, 
micul pionier pleacă în virtu-1 
ala sa carieră artistică cil o ] 
„zestre" de talent, cu premize j 
naturale pozitive indiscutabile. | 
Și s-ar mai putea menționa, la 
nivelul lor de piese scrise la 
6—8 ani „Cu trotineta", „Noc
turnă", „Floarea", sau ca pie
se mai recente „Joc", „în 
pădure", „Cîntec" și în sfîr
șit „1907“".

Radu Lupu nu studiază 
compoziția. Asupra acestui 
punct merită să insistăm pu
țin. Dacă un copil compune 
la 6 ani o piesă mică este un 
semn, dar nu unul „alarmant". 
Dar dacă un copil merge pe 
linia aceasta a compoziției și, 
ajuns la 12 ani, tot nu a stu- 
diat devine un lucru alarmant, 
fără ghilimele. Oare nu s-a 
putut găsi nimerii la Orașul 
Stalin care să-i dea această în
drumare ? Nu credem I Evi
dent că la București sau Cluj 
ar fi mai bune condiții de stu
dii și credem că ar trebui ca 
orice piedici să fie înlăturate 
pentru ca să poată studia în- 
tr-unul din aceste orașe, dar! 
începutul ar fi trebuit făcut' 
pînă acum, cu muzicienii, pe 
care noi îi prețuim, din Ora
șul Stalin.

Cert este că acum problema 
esențială este studiul temeinic. 
Am subliniat calitățile micului i 
muzician : sensibilitate, auzul J 
armonic natural, simțul pro- J 
porțiilor, fantezie, sugestivi
tate, muzicalitate, concentrare, 
sobrietate. Trebuie ca la a- 
ceste calități naturale să se 
adauge calități dobîndite prin 
studiu. Aceasta este „problema 
Radu Lupu" și nu încape în
doială că forurile de competen
ță vor contribui la rezolvarea 
ei spre a se crea cele mai 
bune condiții de dezvoltare a- 
cestui copil. Viitorul va dovedi 
dacă aceste eforturi au rodit 
sau nu. Nu avem voie să nu , 
încercăm totul ca acest viitor ] 
să fie bogat în succese. i

Un colț din expoziția „Aspecte dintr-un deceniu de activitate 
a I.R.R.C.S."

ÎN VIZITĂ LA COLECTIVIȘTII
DIN COMUNA ZIDURI

(Urmata din pag. I-a) 
lectiviștii și-au cumpărat vaci cu 
lapte, oi, porci și cresc în curțile 
lor cîrduri de păsări. Imaginea a- 
ceasta poate fi complectată cu ur
mătoarele exemple. 35 de colecti
viști și-au durat case noi, alți 30 
și-au cumpărat aparate de radio și 
81 de săteni au difuzoare. Lumina 
electrică a și ajuns în casele unui 
număr de 30 colectiviști, iar 27 
de fete și băieți și-au cumpărat 
mașini de cusut și mobilă. Din 
rîndurile tinerilor colectiviști s-au 
ridicat 4 învățători, 37 mecaniza
tori și 28 muncitori' calificați în 
diferite branșe.

— Nu putem însă vorbi numai 
de realizări, fără să nu vă pove
stim și unele neajunsuri din mun
ca noastră, a 9pus Grigore Stanciu, 
președintele gospodăriei colective. 
Am făcut pînă acum o greșala de 
netăgăduit, care ne-a costat mult, 
aceea că n-am făcut rețineri pentru 
fondul indivizibil și fondul cultu
ral și din produsele naturale. A

existat apoi tendința ca sa impar* 
țim cantități din ce în ce mai 
mări de furaje în dauna dezvoltă
rii sectorului zootehnic. Am aban
donat două culturi rentabile prin
tre care prin partea locului cînepa 
pentru fuior și cultura tutunului.

Venituri mari am fi putut să 
obținem de la balta gospodăriei, 
dacă am fi creat o ramură pisci
colă. Aici s-ar putea crește un 
mare număr de rațe, gîște și 
porci. Nu ne-am gîndit la în
ființarea unui atelier de croitorie 
și cojocărie, deși avem 4 cojocari 
și 6 croitori. Vom lua de-acum 
măsuri ca să lichidăm aceste lip
suri.

★
Tinerii sălcioreni au ascultat 

cu răsuflarea întretăiată po
vestea dezvoltării economice a 
gospodăriei colective din Ziduri, 
au ascultat cu urechile oamenilor 
care se interesează de viața lor vii
toare.

Tradițiile revoluționare
ale ceferiștilor ieșeni

— Asta-I tot ?
— Apăi, vorba lungă-l sără

cia omului. Dacă stați pînă di- 
seară, cînd ies băieții din șut, 
veți afla rezultate mult mai 
mari.

ne-

î

$

Trecuse de miezul nopții cînd 
am ajuns la Suceava. Ora
șul părea cufundat într-o 

liniște adîncă.
—• Haide mai iute că pierdem 

trenul — îmi spune primul meu 
tovarăș de drum, funcționarul 
Berthold Sponder din Suceava.

— Care tren ? întreb eu 
dumerit.

— Nu va fi prea comod, dar 
oricum... va fi interesant.

Am alergat într-un suflet la 
depoul de locomotive C.F.R. din 
Ițcani.

Trenul de marfă 5.681 era gata 
de plecare. Ne-am ghemuit a- 
mîndoi în marchiza mecanicului 
și am pornit spre Cîmpulung- 
Moldovenesc. Paul Tănase, secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
al depoului C.F.R. Ițcani. căci 
el era mecanicul, ne spune că 
de data aceasta va remorca un 
tren cu suprabrut. Vagoanele

Aș fi primit bucuros propu
nerea, dacă un alt tovarăș 
de drumeție nu mi-ar fi 

atras atenția că mai sînt multe 
lucruri de văzut și la uzinele 
„Ghiorghi Dimitrov" din Arad. 
Fiecare secție își are realizările 
ei. Contabilul Gh. Roșea a ținut 
neapărat să-mi facă un mic cal
cul. Ce să-i faci : deformară pro-

0 aniversare
S-a dovedit că daruri ca stocuri 

de arme nucleare și baze de lan
sare a rachetelor cu rază de ac. 
țiune mică, mijlocie etc. cu focos 
atomic etc, nu prea pe plac nici 
măcar conducătorilor unor țări vest- 
europene. Sînt sigur însă că, dacă 
diplomații de peste ocean ar lua 
obiceiu să trimită prietenilor 
lor, în loc de proiectile cu focos a. 
tomic, delegații culturale, cărți, 
ansambluri artistice, violoniști, 
pianiști, balerine, pictori etc., nu 
ar fi nicicîtid refuzați. Sînt foar
te sigur că lumea n-ar intra în 
adăposturi în fata acestor „pro
iectile"...

Ce înseamnă un institut pentru 
relațiile culturale cu sirăinăta. 
tea ?

Uneori trecem negllfenți pe lîngă 
această temă. Mi-a subliniat-o însă 
aniversarea a 10 ani de activitate 
a I.R.R.C.S.-ului: el îndreaptă o 
mină care strlnge călduros pe a- 
ceea a savantului din Londra, a 
pictorului din Mexico-City, a bale
rinei din Leningrad, a scriitorului 
din Suedia.

Tn fața dorinței de cunoaștere 
reciprocă, de schimb de artă dis
par anumite bariere impuse de po
liticienii războinici.

Nils Holgerssons a venit din în- 
depărtata Suedie la București. 
Cine poate uita peripețiile băiatu
lui care a văzut o lume fantastică 
călătorind pe spinarea unei gîște.

Tn Germania „Sturmvogel" a 
plecat să facă cunoscută „Pasărea 
Furtunii" a lui Petru Dumitriu; 
„Mitrea Cocor" poartă pe copertă 
,,Die Heimkcher" iar „Nlcoară 
Potcoavă" ,,Nicaara fer ă cheval". 

...In patru ani de zile Editura 
tn limbi străine a tipărit 824 de 
titluri; aproape 5 milioane de 
exemplare, — iată o cifră cu care 
ne putem mîndri.

...Theodor Aman e prezentat en- 
glezilor : „Masters of Roumanian 
Pointing"; N. Grigorescu ti ui
mește pe francezi, Creangă devine 
deliciul rușilor. Car agi ale cu a 
lui „Scrisoare pierdută" pătrunde 
tn Chile...

Muzica simfonică romtnească • 
cunoscută la Tel-Aviv..

...Tauno Hanikainen, dirijor fin
landez, Muir Mathieson dirijor en. 
gliez, artiștii parizieni de la „L‘Ate
lier", Filarmonica din Belgrad și 
colegii lor din Dresda, au venit 
și ei in Romînia la stYîngerea căi- 
duroasă a acestei mîini întinsă 
peste hotarele țării — și care se 
cheamă — I.R.R.C.S,

La 10 ani de activitate, se cu 
vine să dăm un scurt bilanț: 6H 
F.STF NUMĂRUL ȚARILOR CU 
CARE AVEM RELAȚII CULTU. 
RALE: 10 ESTE NUMĂRUL ÎN
ȚELEGERILOR. ACORDURILOR Șl 
CONVENȚIILOR CULTURALE 

ALE ROMI NI El CU AI.TE ȚARI: 
APROAPE 100 DE EXPOZIȚII DE 
ARTA PLASTICA. ARTA POPU- 
LARA. DECORATIVA. EXPOZIȚII 
DOCUMENTARE, ETC. DE-A 
LUNGUL ÎNTREGULUI GLOB; 
iar 80 de expoziții de peste hotare 
la București.

Am străbătut ieri expoziția ..As
pecte dintr-un deceniu de activi
tate a I.R.R.C.S.". Panourile cu 
fotografii, darurile și albumele cu 
impresii sînt documente de necon
testat ale activității incalculabil de 
prețioase a acestei instituții.

La 10 ani de activitate, de nobilă 
activitate pentru cauza păcii și a 
cunoașterii între țări, a schimbului 
de valori culturale între popoarele 
globului, urăm I.R.R.C.S. să nu-șl 
desmintă activitatea nici pe vil. 
tor.

M. ZONIS

t
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■
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î erau încărcate cu mărfuri pentru
• sezonul de iarnă. Nu știu cît a 
: durat drumul. Am trecut fără să 
: observăm urcușul de la Strigoaia, 
: am coborît apoi spre Ilișești, 
j și din nou urcăm dealurile sub-
• carpatice între Păltinoasa și Gu- 
j ra Humorului. Am ajuns însfîr-
■ șit în gara Cîmpulung est. în pri- 
ț mul rînd transportul cu supra* 
ț brut a decurs cît se poate de 
j bine și totodată, numai la acest 
î drum, Paul Tănase a realizat o 
ț economie de 1.500 kg. combu-
• stibil.

— Să-ți mai spun
■ îmi șopti tovarășul meu.
, Tănase a realizat anul acesta o 
( economie de 136 tone conibusti- 
: bil convențional, adică 29.920 lei

fesională. Calculul însă este ex
trem de simplu. Iată-1. In anul 
acesta la biroul tehnic al uzinelor 
de vagoane s-au prezentat peste 
260 de inovații dintre care 158 

Eco- 
peste

Ora de dirigenție încă 
terminase cînd am 
sit satul.

Oricît ar părea de curios, în 
numai cîteva secunde am ajuns 
în comuna Oteșani din regiunea 
Pitești.

— Vasăzică vă interesează ul
tima noutate din satul nostru 
spune tovarășul Dumitru Lungu. 
li cunoașteți pe utemiștil Nico- 
lae Margine și Eugen Dlță ?

— Nu ! am mărturisit eu.
— Nu-i nimic, îi veți cunoa

ște acum. Și ei au intrat în în
tovărășire.

— Foarte bine, doar nu era 
să rămînă tocmai el pe din
afară.

— Bine... dar știți cum se 
chiamă întovărășirea pomicolă 
din satul nostru în care au in
trat și cei doi utemiștl ?

— ?
— „30 Decembrie" și a fost 

Inaugurată acum cîteva zile. 
Acum e în perspectivă crearea 
unei alte întovărășiri pomicole. 
Și asta foarte curînd. Am să vă 
anunț eu.

i

(Urmare din pag. l-a

U.T.M., cu sprijinul organizației 
de partid, a identificat cîțiva din
tre muncitorii mai vechi, ilegaliști 
care au luat parte la mișcarea 
muncitorească sau au participat a- 
lături de Ilie Pintilie, la luptele 
din 1933. Desigur, acțiunea între
prinsă de comitetul U.T.M. este 
deosebit de importantă și ea va 
trebui continuată cu perseverență 
pînă se va putea redacta o adevă
rată monografie a luptei ceferiști
lor ieșeni. Aceasta, va contribui 
pe deoparte la educarea patrio
tică, revoluționară a tineretului, 
iar pe de altă parte, la întregirea 
istoriei mișcării muncitorești din 
țara noastră. Paralel cu aceasta, 
în cadrul clubului, și în cercurile 
politice se organizează expuneri, 
întâlniri ale tinerilor cu tovarășii 
Gheorghe Ișoveanu, Vlad Gavri- 
lenco și alții, avînd ca temă „Să 
ne cunoaștem trecutul glorios de 
luptă al atelierelor noastre**.

în planul comitetului U;T.M. de 
la ateliere sînt prevăzute, printre

alte acțiuni, vizite în colectiv la 
casa în care a locuit Ilie Pintilie, 
la Perjoaia — unde se întruneau 
muncitorii de 1 Mai — precum și 
la alte locuri care evocă trecutul 
istoric.

Aceste lăudabile inițiative con
stituie doar începutul. în fața ti
nerilor de la Atelierele „Ilie Pin
tilie" stă o frumoasă, o pasionantă 
misiune : aceea a identificării, a 
adunării celor mai felurite date 
în legătură cu istoria, cu trecutul 
locului lor de muncă. 1

în atelierele unde cu ani în 
urmă trona despotic mizeria, ex
ploatarea, astăzi brigăzi fruntașe 
de tineret se întrec în muncă adu- 
cîndu-și prinosul lor la zidirea 
vieții noastre libere.

★
De undeva, dinspre club, răzbat 

în puterea serii, cîntece, veselie, 
muzică.

— E o întrunire la oare ne-a 
vorbit tovarășul Ișoveanu despre 
ceea ce nu trebuie să uităm — 
îmi spuse un tânăr.

J
La săniuș în Dumbrava Sibiului

Mai multă atenție 
învâlămîntului 

fără frecventă
(Urmare din pag. l-a) 

dîcărîi nivelului profesional al ca
drelor pentru pregătirea viitorilor 
constructori ai socialismului. Și în 
timp ce studenții continuă să aș
tepte un sprijin efectiv, calificat, 
problema învățămîntului fără 
frecvență este lăsată, de către 
decanate aproape exclusiv în sea
ma secretariatelor de facultăți. A- 
cestea au trebuit să rezolve chiar 
și problema complicată a interpre
tării instrucțiunilor asupra admite
rii celor care au profesii „înrudi* 
te" cu specialitatea facultății res
pective. Decanatele, rectoratul con
sideră în continuare învățămîntul 
fără frecvență ca pe o rudă să
racă. Iar organele de resort din 
minister — cît am putut afla din 
relatările smulse între nesfârșitele 
telefoane și audiențe în legătură 
cu reexaminări, reînscrieri, reîn- 
matriculări și alte revendicări care 
consumă o bună parte din timpul 
organelor în cauză — recunosc 
toate că problema controlului în
vățămîntului fără frecvență le-a 
scăpat...

Noi măsuri pentru îmbunătățirea 
situației învățămîntului fără 
frecvența sînt în curs de elaborare. 
Ele vor rezolva multe dacă nu 
pentru sesiunea de examene din 
ianuarie, cel puțin pentru urmă
toarele. Studenții așteaptă. Și dacă 
ținem seama de importanța — re
cunoscută — a cursurilor fără 
frecvență se poate cădea de acord 
că nu numai ei le așteaptă.

ceva '!
Paul

In reportajul meu pot să nu 
vorbesc și despre mineri? Și 
cum tovarășul tehnician N. 

Rovența vrea să-mi fie călăuza 
am pornit spre Valea Jiului, 
mai precis la Petrila.

— Fără îndoială că vă inte
resează ultimele realizări, îmi 
spune tovarășul Rovența. Deo
camdată vă pot spune că bri
găzile de tineret au dat în nu
mai 15 zile 1.764 tone de căr
bune peste plan. în frunte se 
află brigăzile de producție ale 
tineretului conduse de Francisc 
Bartha și Panaif Bogoș.

>•«

de vagoane s-au pi
260 de inovații aii 
au fost puse în aplicare, 
nomiile realizate sînt de 
1.500.000 lei.

Fața satelor noastre s-a 
schimbat. Unele sînt chiar 
de nerecunoscut. Pe lunca 

de lîngă comuna Gurahonț din 
regiunea Oradea am întîlnit o 
clădire mare cu două etaje. De 
Ia funcționarul Pavel Bîndea am 
aflat că aici va fi noul spital. 
Am vizitat apoi împreună cu 
Cornelia Cosma profesoară de 
limba franceză, căminul cultural, 
școala și localul sfatului popular 

e la învățătorul Ion Jura din comuna Călăraș din raionul 
din comuna Lăpușnicul 
Mare din regiunea Timi

șoara. trebuie să aflu ceva. De
altfel i-am și promis că voi tre
ce pe la el. In curtea școlii 
elementare din Lăpușnicul Ma
re. nu era nici țipenie de om 
Elevi' erau la clasă.

— Bine ați venit I — mă în- 
tîmpină tovarășul Ion Jura. Să 
mergem la ora de dirigenție a 
clasei a Vil-a.

— Iartă-mă, îndrăznesc eu, dar 
nu o oră de dirigenție mă inte
resează ci...

— Foarte bine, nici aici nu 
se discută altceva.

In clasă, eleva Ana Ivănel și 
alți elevi, răspundeau la urmă
toarea temă: „Satul nostru

P entru reportajul meu însă 
am nevoie și de unele rea
lizări din satele patriei 

noastre, ori pînă acum nu am 
vizitat decît uzine, fabrici și 
mine.

Gura Jiului, construite în anii 
Republicii noastre.

I

1

Am văzut de asemenea piesa • 
„Tragedia optimistă" de • 

V. Vișnevschi. la teatrul j 
de amatori „Țapina" din Nehoiu.

a
a- , 

___  de • 
pot fi și «

•
Am călătorit și prin alte orașe • 

și sate. La tot pasul, am întîlnit • 
lucruri noi. S-a schimbat fața « 
orașelor și satelor. S-au schimbat • 
și oamenii. Corespondenții vo- • 
luntari ai ziarului nostru prin • 
scrisorile lor m-au ajutat să fac • 
această călătorie în numai cîte- • 
va ore. •

Tovarășul Ștefan Obrăceanu 
ținut cu tot dinadinsul să-mi 
rate că muncitorii forestieri 
la I.F.E.Ț. și U.I.L. 
pricepuți actori.

GH. NEAGU i

Din „Lumea Romîneas- 
că“ — 1937

O creangă de liliac mi-a bătut 
în fereastră. Azi, în cea de a treia 
săptămînă. Trei săptămîni... Trei 
luni... Trei ani? îmi pipăi fața 
suptă de boala și gîtul uscat. Dar 
degetele îmi tremură, speriate.

La căpălîi, pe harta mare de 
carton, o rază de soare își încurcă 
dunga de aur printre liniile frînte 
și în zig-zag ale febrei, tn dreapta, 
pe măsuța de noapte, o sticluță cu 
doctorii abia începută, înalță 
stingheră și timidă, capul de plu
tă... E atît de amară 1

Cobor încet, cu teamă, neîncre
zătoare în picioarele slăbite. Mă 
îndrept sprijinindu-mă de pat și 
perete, spre fereastra pe care o 
deschid. Un val de aer proaspăt 
năvălește înăuntru, se îmbină o 
clipă cu izul de medicamente ce 
plutește în odaie, ca apoi să-l iz
gonească.

Privesc în curtea imensă și pus
tie și-apoi scările largi, de piatră, 
de la intrare. Revăd, sala de con
sultații cu tavanul plesnit și dușu
meaua cocoșată. Dulapul masiv, cu 
două lacăte, dar fără geamuri. Pe 
rafturi stau îngrămădite, svîrlite 
ca din sac, instrumentele unei 
truse de chirurgie, descomplectate 
și ruginite de neîntrebuințare 
(doctorul lucrează cu „sculele^ 
proprii). Cîteva pachete cu vată și 
o sticlă mare cu un dezinfectant 
rubiniu.

Masa de operații e un animal 
apocaliptic. Are un picior amputat 
înlocuit printr-un schelet de 
scaun. Spinarea de mușama 
plesnită cu mii de zbîrcituri pe 
pielea-i jupuită.

Doctorul: un munte de om. Ro
tund la față, cu trei rînduri de 
guși. Nervos și cu ochelari. Abia 
vorbește, dîndu-și aere de „maes
tru** :

— Dumneata ? mi se adresează, 
el, examinîndu-mă pe furiș dina- 
poia enormelor lentile care-i aco
peră ochii.

— Apendicită ! i-am răspuns, 
tot atît de scurt.

— Operație ?
— Dacă e cazul...
— Cu plată, nu ?

— Trebuia să treci întîi pe la

mine acasă. Să te consult și să stăm 
de vorbă. Să fixăm onorariul care...

— Nu am bani domnule doctor.
— -7— Sînt foarte săracă și nu pot 

plăti.
— Plătește corporația ? — zise 

el și zîmbi ironic.
— Dar n-am plătit timbrele. 

Sînt șomeră de aproape doi ani. 
Lucrez cu ziua pe unde găsesc.

Rămase o clipă nedumirit. Apoi 
izbucni :

— Păi atunci cum vrei să te o- 
perez ? în contul cui ? Bani n-ai, 
slujbă n-ai, ce ai atunci ? Apendi
cită ? îți închipui că noi sinlem 
aici să... Cum înțelegi dumneata 
că s-ar putea ca eu... Ca noi...

A tăcut. Gîfîia, roșu de ciudă 
că am îndrăznit să mă prezint 
înaintea lui fără bani, fără slujbă, 
doar cu o simplă și mizerabilă a- 
pendicită. Ce îndrăzneală din par
tea mea !

S-a potolit însă cînd i-am pro
mis că, totuși, nu voi lăsa munca 
lui de „apostol** neplătită, vînzind 
din ce brumă mai aveam pe acasă.

— înțeleg, domnișoară, situația 
dumitale... Dar eu... Noi care 
ne-am tocit coatele pe băncile fa
cultăților și... Mai ales... Cu atîta 
cheltuială... în ziua de azi fie
care...

★
îmi trag un scaun lîngă fereastră 

și mă trîntesc în el cu coatele re
zemate de pervaz. Vecina mea de 
pat mă privește curioasă. E galbe
nă la față cu pielea obrajilor în
tinsă și lucioasă prin care nasul 
ascuțit împunge în afară ca un cui. 
Sub pătura trasă pînă la bărbie, 
trupul abia i se conturează. A ve
nit numai de trei zile. Și tot de 
atîta timp n-a mîncat, refuzînd 
combinația de coji de fasole cu 
apă caldă pe care sora Dusia, din-

tr-un exces de modestie, o numește 
„ciorbă**.

Sîntem numai noi amîndouă în 
„salon**.

— Ți-e mai bine ? o întreb în
tr-o doară, deși știu că toată 
noaptea s-a văitat.

Nu-mi răspunde. Se căznește 
să-mi zîmbească, clătinînd din cap.

Pe chipul ei de ceară, zîmbetul 
ia înfățișarea unui rînjet sinistru. 
Mă ridic cu greu de pe scaun, a- 
proape tîrîndu-mă. Cotrobăiesc în 
sertarul măsuței mele și trec lîngă 
patul ei ca să-i ofer o bopiboană 
acrișoară pe care o suge cu poftă.

Revin iarăși la fereastră.
Pe trotuar, un copilaș cu picioa

rele goale și mîinile în buzunar,

I T 
no v i

merge fluierînd.
Un copil.
Cu picioarele goale, mîinile în 

buzunarele fără funduri, și fluie
rînd în strașinea buzelor.

Ce bine-i să fii sănătoasă... Ce 
bine-i să trăiești !

Mi se umezesc ochii.
★

Deseară am să-mi vînd pardesiul 
și perechea de pantofi sorei Dusia. 
Voi putea astfel să-mi plătesc „în
treținerea**, și să plec. Trebuie să 
plec, căci mi-a bătut o creangă de 
liliac în fereastră.

Azi, în a nouăsprezecea și cea 
din urmă zi de spital...

Din trecut și din reali
tatea 1957

Timoftei Action sau Archium, 
cum îl cunosc cei din cartierul 
Cărămidarii Vechi are 59 de ani 
și 6 copii. Meseria ? Vidangeur. 
Așa o numeau boierii, atunci cînd 
în miez de noapte însoțit de sa
caua cu trei butoaie, gălețile și 
calul cel șchiop, Archium le golea 
haznalele.

Vidangeur, termen franțuzesc. 
Spirtari spun cei din cartier ce- 
lora care se-ndeletnicesc cu acest 
soi de muncă destul de grea și 
de dificilă.

Cînd se tocmeau cu el pentru 
atâtea sau atâtea butoaie, domnul 
avocat, domnul inginer, negustor, 
ori funcționar cu grad, îl ținea Ia 
distanță.

— Stai mai departe că puți, tă- 
tarule. Nu-ți dau decît jumătate. 
Ți-e deajuns.

Și doamna dinapoia ferestrei:
— Termină cu ăsta odată că 

vreau să ies în grădină.
Și Archium tăcea. Tăcea și-nghi- 

țea. Șase copii. Muncea noaptea 
și dimineața se-nb&a în apă fier

binte. Se freca cu săpun și sodă. 
Dar seara trebuia s-o ia de Ia 
început. Șase copii. Și prețul mic. 
Și taxele mari. Și boierii plătesc 
pe jumătate iar restul pe datorie, 
atunci cînd nu se uită. Atunci 
cînd nu-I dă afară din curte ori 
asmut cîinii după el.

Odată i s-a infectat un picior. 
Dintr-o zgîrietură. N-a fost primit 
Ia dispensar. Altădată, reumatic, a 
îndrăznit, bărbierit, îmbăiat. în 
straie curate, să intre la consul
tațiile din spital.

— Ieși afară !
Sînt ani mulți de atunci. Anii 

dinaintea și-n timpul celui de al 
doilea război.

Dar în vara asta... Archium a 
plecat ca de obicei într-o noapte 
la desfundatul unei haznale.

Hazna veche, părăsită. A aprins 
o hîrtie la un capăt de sfoară 
și i-a dat drumul la fund ca să-i 
măsoare adîncimea. Și chiar în 
clipa aceea hidrogenul sulfurat a 
făcut explozie. Palele gazelor a- 
prinse l-au transformat într-o torță 
vie.

Urletele Iui au trezit locatarii

care, după ce i-au stins flăcările^ 
l-au dus cu trupul prăjit, la spi
tal.

★
Doctorul Iliescu, directorul spi

talului împreună cu dr. Froimovici 
și-au dat de ,îndată seama că șan
sele „spirtarului" de a scăpa, in
valid dar cu viață sînt minime. 
Istoria medicinei nu a înregistrat 
încă nici un caz de salvare a vre
unuia cu arsuri de gradul patru. 
Peste 75 la sută din suprafața pie
lei era atinsă.

Archium fusese adus într-o sta
re grava de șoc, aproape în comă.

Pericolul consta, după cum mi-a 
spus doctorul Iliescu, nu numai 
în afectarea cordului și a întregu
lui sistem nervos și circulator, ci 
în greutatea atunci cînd reușești să 
menții în viață bolnavul, pentru 
prevenirea și combaterea infecției 
și a septicimiei. Trupul plin de 
plăgi uriașe deschise sînt tot atâ
tea porți de intrare pentru mi
crobi.

Și tratamentul începu eroic. Cu 
devotament și pricepere. Multă 
pricepere și voința.

Transfuzii de sînge și plasmă 
repetate... Folosirea celor mai mo
derne antibiotice, ca penicilina și 
streptomicina, pansamente peste 
plăgi. Au venit la rînd medica
mente aduse de la Ministerul Să
nătății de un delegat special.

Și apoi cortizonul care a făcut 
se pare minuni. Medicamente cum
părate cu bani grei de minister 
pentru a fi folosite gratuit de ce
tățenii muncitori ai patriei spre 
a Ie salva și păstra sănătatea.

Citesc fișa Iui Archium. Costul 
tratamentului — lei 11.500. Un
sprezece mii cinci sute. Este o 
sumă nu ? Suportată de stat ca să 
se salveze viața unui om, viața 
„spirtarului" Timoftei Archium din 
Giurgiu.

★
Archium s-a făcut sănătos. Mai 

mult. Sub acțiunea binefăcătoarea 
celor mai bune și mai scumpe 
medicamente nu i-a mai rămas 
nici semne pe trup. EI muncește 
acum ca și mai înainte, vindecat 
gratuit în spitalul în care cu 20 
de ani în urmă o femeie a trebuit 
să plece desculță și dezbrăcată ca 
să-și poată plăti o operație de a- 
pendicită.

1957
MARIA ARSENE



LUCRĂRILE SESIUNII
Sovietului Suprem al U.R.S.S■

In Indonezia

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Deputății So
vietului Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S. au 
aprobat în unanimitate legea cu 
privire la planul de stat de dez
voltarea economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1958 și legea 
cu privire la bugetul de stat al

U.R.S.S. pe anul 1958. A fost 
aprobat de asemenea raportul cu 
privire la executarea bugetului 
de stat pe anul 1956.

După dezbateri au luat cuvîn- 
tul Iosif Kuzmin, președintele 
Comisiei de stat a planificării a 
U.R.S.S,, și Arseni Zverev, mi
nistrul de Finanțe.

Sovietul Naționalităților a a- 
probat decretele emise de Prezi
diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în perioada mahdecem- 
brie a.c.

La 21 decembrie sesiunea So
vietului Suprem își va continua 
lucrările. *

Un buget închinat construcției pașnice
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

TASS transmite: In ședința din 
19 decembrie a ~ 
prem al U.R.S.S. 
rev, '
U.R.S.S., w .
cu privire la bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1958 și cu pri
vire la executarea bugetului pe 
anul 1956. A. Zverev a declarat 
că în 1957 venitul național al 
Uniunii Sovietice a sporit față de 
anul 1956 cu 6 la sută, iar față 
de anul 1955 — cu 18 la sută.

Raportorul a comunicat că în 
1956 bugetul a fost îndeplinit la 
capitolul venituri în sumă de 
585.900.000.000 ruble și la capi
tolul cheltuieli — 563.500.000.000 
ruble. Excedentul veniturilor asu
pra cheltuielilor a însumat 
22.400.000.000 ruble.

Bugetul de stat pe 1958 pre
vede la venituri suma de 
641.900.000.000 ruble și la chel
tuieli 626.700.000.000 ruble.

Venitul național a! U.R.S.S. va 
spori în 1958 cu 8 la sută față 
de 1957

Guvernul sovietic a considerat 
posibil de a scuti de la 1 ia
nuarie 1958 de impozit pe celiba
tari, pe cetățenii fără familie și 
cu familie puțin numeroasă, toate 
persoanele care au copil, precum

Sovietului Su- 
,, Arseni Zve- 

ministrul Finanțelor al 
a prezentat raportul

Președintele Nassar a primit delegația 
Sfatului Popular al Capitalei

CAIRO. La 19 decembrie Ga- 
mal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Egipt, a primit la lo
cuința sa delegația Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, condusă de ing. Anton 
Vlădoiu. care vizitează Egiptul 
la invitația guvernatorului orașu
lui Cairo, generalul Bindary. De
legația a fost însoțită de guver
natorul Bindary și de, însărcina
tul cu afaceri adinterim al R.P. 
Romine la Cairo, 1. Beligăr.

Președintele Nasser s-a între
ținut cordial cu membrii delega
tei dînd o apreciere deosebită ati- 

. tudinii de solidaritate a guvernu
lui R. P. Romîne și a poporului 
romîn cu lupta poporului egip-

tean împotriva agresiunii impe
rialiste din anul trecut împotriva 
Egiptului.

Teroarea continuă 
la Little-Rock

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor presei ameri
cane, teroarea rasistă de la Little- 
Rock continuă, în ciuda prezenței 
soldaților chemați să facă ordine.

La Little-Rock, anunță presa. 
domnește „un echilibru nestabil". 
Cei nouă elevi negri de la școala 
medie centrală trăiesc cu teama 
permanentă de noi acte de vio
lență. Aproape în fiecare zi, ra
siștii le aduc injurii sau ii atacă.

Pentru interzicerea 
armelor nucleare
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La 20 noiembrie, Comitetul permanent al Con
siliului japonez împotriva bombelor A și H a luat 
hotărîrea să inițieze o campanie puternică avind 
drept scop interzicerea armelor nucleare — acea
sta atît pe scară națională cit și internațională. 

Consiliul, care cuprinde și organizații reprezen
tative de tineret și studențești, a hotărît să orga
nizeze o nouă și mondială acțiune împotriva ar

melor nucleare ; ea a fost stabilită în primăvara viitoare și 
va căpăta o amploare mult mai mare, decît cea care a avut 
loc la începutul lunii noiembrie a. c.

Consiliul a luat de asemenea în discuție pregătirea celei 
de a IV-a conferințe mondiale împotriva bombelor A și H — 
conferință care se va desfășura într-o țară afro-asiatică în 
luna august 1958.

Al V-lea Congres al F. 6. ].
7-8 decembrie a avut 
Viena al 5-lea Con- 
F.O.J. („Tineretul Li-

Intre 
loc la 
gres al 
ber Austriac”).

Acesta a fost primul con
gres al organizației după în
cheierea tratatului de stat cu 
Austria. In raport și în inter
vențiile delegaților s-a făcut 
analiza schimbărilor interve
nite în mișcarea de tineret, 
schimbări care au necesitat 
revederea muncii F.O.J.

99 la sută din membrii 
F.O.J. sînt muncitori. F.O.J. 
declară clar în programul său 
că luptă pentru socialism.

La

de asemenea și probleme care 
privesc revendicările imediate 
ale muncitorilor și studenților.

Lucrările congresului au a- 
rătat în mod limpede dorința 
tineretului austriac pentru 
pace și coexistentă pașnică. 
La congres au asistat peste 
300 delegați. Noul program a 
fost adoptat în unanimitate.

La congres au participat 
delegații de tineret din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R.P.F. 
Iugoslavia, Franța, Italia, 
Belgia. F.M.T.D. a fost repre
zentată prin C. Echard — se
cretar general al F.M.T.D. 
O. Gomez — secretar 
F.M.T.D.congres s-au discutat

Tineretul Popular din Mexic 
s-a afiliat la F. M. T. D.

Ș> 
al

1

s

Organizația Tineretului Popu
lar din Mexic a adresat 
F.M.T.D. o scrisoare în care se 
spune printre altele :

— Primul Congres național 
extraordinar al Tineretului 
Popular din -Mexic a hotărît 
următoarele : 1) aprobă inter
venția lui Rafael Estrada V. fă
cută la cel de al IV-lea Congres 
al F.M.T.D. ; 2) felicită cel 
de al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. pentru liotăririle im
portante pe care le-a luat în . 
vederea întăririi și lărgirii coo
perării între organizațiile na
ționale și internaționale de 'ti
neret. Aceste hotărîri vor adu
ce o contribuție însemnată la 
cauza păcii, independenței na
ționale și a coexistenței pașnice 
între toate popoarele ; 3) De
cide afilierea la F.M.T.D. — 
pentru ca în felul acesta să-și 
aducă aportul său la realizarea

în 
în

nobilelor sarcini care stau 
fața tineretului de astăzi și 
fața F.M.T.D.

Președinte, 
RAFAEL ESTRADA V. 

Secretar General, 
ROBERTO IARAMILLO 

FLORES
★

Cel de al IV-lea Congres
F.M.T.D. care a avut loc, după 
Festival, la Kiev, subliniind cu 
tărie caracterul larg al Fede
rației, chemind la cooperare 
organizațiile cele mai diverse 
de tineret din lume, a dat un 
nou impuls activității milioane
lor de tineri, a întărit hotărî- 
rea lor de a participa la acti
vitatea F.M.T.D.

Hotărîrea Tineretului Popu
lar din Mexic constituie una 
din mărturiile prestigiului și 
influenței crescînde a F.M.T.D. 
în rîndurile organizațiilor de 
tineret.

al

și femeile singure (necăsătorite 
și văduve) care nu au copii. Ca 
urmare a acestei măsuri aproape 
85 la sută din contribuabilii im
pozabili cu acest impozit vor fi 
scutiți complet de impozit.

Suma totală a cheltuielilor pen
tru economia națională crește fa
tă de 1957 cu 36.600 000.000 ru
ble sau cu 9,7 la sută, in aceste 
scopuri din toate sursele vor fi 
alocate 412.800.000.000 ruble in
clusiv din buget—257.100.000.000 
ruble.

Cheltuielile pentru măsurile so
cial culturale sînt prevăzute în 
sumă de 212.200.000.000 ruble — 
cu 23.800.000.000 ruble mai mult 
decît în 1957.

Pentru dezvoltarea tuturor ra
murilor industriei se alocă din 
buget 129.0C0.000.000 ruble. Su
mele cele mai importante se alo
că în industria chimică, metalur
gică și a combustibilului pentru 
accelerarea dezvoltării acestor 
ramuri.

65.200.000,000 ruble se alocă 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
inclusiv din buget 53.400.000.000 
ruble.

Cheltuielile statului pentru mă
surile social-culturale cresc sim
țitor. Pentru învățămînt, pregăti
rea cadrelor și cultură se alocă 
68.900.000.000 ruble. Pentru ocro
tirea sănătății — 39.700.000.000 
ruble

Pentru asigurările sociale și 
prevederile sociale se vor chel-

sau cu 
mult fa-

statului

tui 88.200.000.000 ruble 
16.800.000.000 ruble mai 
ță de 1957.

In 1958 cheltuielile 
pentru dezvdtarea științei spo
resc cu 1.800.000.000 ruble și vor 
însuma 18.200.000 000 ruble.

Cheltuielile suplimentare ale 
statului pentru mărirea salariu
lui,* îmbunătățirea sistemului de 
pensii, pentru măsurile legate de 
reducerea impozitelor asupra 
populației se vor cifra în 1958 la 
aproape 63.000.000.000 ruble. Ve
niturile muncitorilor și funcționa
rilor vor crește în 1958 aproxi
mativ cu 120.000.000.000 ruble 
față de 1955. Colhozurile și col
hoznicii vor avea în anul viitor 
aproximativ cu 40.000.000.000 ru
ble mai multe venituri decît în 
anul 
de
36.800.000.000

Cheltuielile pentru apărare în 
bugetul pe 1958 se prevăd In su
mă de 96.300 000.000 ruble față 
de '96.700.000.000 ruble aprobate 
pe 1957.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
raportorul, luptă cu consecventă 
pentru pace și cheamă la această 
luptă popoarele din toate țările. 
In ultimii ani U.R.S.S. a redus 
simțitor forțele sa'e armate șl a 
micșorat cu 15.800.000.000 ruble 
cheltuielile pentru apărare în 
comparație cu suma adoptată in 
1955.

DJAKARTA. — Agențiile da 
presă anunță că fn cadru! nul. 
surilor pentru asigurarea des
fășurării normale a vieții eco
nomice. guvernul Indonesian a 
hiat o serie de măsuri menite 
să stăvilească manevrele specu
lative ale comercianților olan
dezi șl ale unor elemente anti
patriotice care încearcă să ri
dice artificial prețul orezului — 
alimentul de hază al populației.

Concomitent cu acțiunea pen
tru normalizarea vieții econo

mice, In întreaga țară cont irit fă 
manifestații în favoarea acțiu. 
nii guvernului menite să elibe
reze Indonezia do sub tutela 
economică olandeză. După cum 
anunță agenția Associated 
Press, la Medan, capitala Stt- 
matrei de nord, a avut loc un 
mare miting in cadrul căruia 
s-a cerut ca Indonezia să rupă 
relațiile diplomatice cu Olan
da.

In fotografie : un grup de ti
neri indonezieni ard o păpușă 
reprezentînd colonialismul 
landez.

O declarație

1955. Pentru construcția 
locuințe bugetul prevede 

ruble.

„Să ducem tratative
Declarațiile unor senatori

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Intr-o convorbire avută la 19 de
cembrie cu un corespondent al 
agenției Associated Press senato
rul american Humphrey, membru 
al Comisiei senatoriale pentru A- 
facerile Externe, și-a exprimat pă
rerea că S.U.A. nu trebuie să 
refuze tratative cu Uniunea So
vietică.

„Sper, a spus el, că Eisen
hower și Dulles își vor revizui 
în curînd refuzul categoric de a 
studia mesajul lui Bu’ganin. Tre-

DELHI 20 (Agerpres). — După 
cum anunță Biroul indian de in
formații, J. Nehru, primul mini, 
stru al. Indiei, luînd cuvîntul la 
17 decembrie în Camera Populară, 
a vorbit despre problemele actuale 
ale politicii interne și externe.

Rcferindu-se la declarația preșe. 
dintelui Eisenhower la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O., Nehru a ară. 
tat că este greșită părerea cînd un 
grup de țări crede că va putea ob
ține ceva de pe urma războiului 
„rece”
turor țărilor, fie 
poporul Statelor 
nii Sovietice sau 
țări, doresc cu
spus Nehru. Atunci de ce să nu se 
permită acestei năzuințe uriașe 
spre pace să se dezvolte din- plin 
și de ce să nu se contribuie Ia 
realizarea unor acorduri între ță.

sau „cald". Popoarele tu- 
că este vorba de 

Unite, al Uniu- 
al oricărei alte 
ardoare pacea, a

a lui Nehru Memorandum al
rile de care- depinde această pace?

Examinînd 
N.A.T.O., de 
declarat: Nu 
trebuie să le 
am dat de înțeles în trecut că nu 
sîntcm de acord cu alianțe mili
tare de acest gen în zilele noa- 
stre.

conferința țări’or 
la Paris, NehiU a 
sînt eu acela care 

dau sfaturi, deoarece

DAMASC. Ministerul Afaceri
lor Externe al Siriei a remis re
prezentanților diplomatici a șapte 
țări membre ale N A TO, un me- 
morandum al guvernului sirian în 
care se atrage atenția asupra 
existenței unor planuri agresive 
ale Turciei împotriva Siriei. Acea
sta reiese, se spune în memo
randum, din cuvîntarea primului

guvernului s’rian
ministru al Turciei, Adnan Men- 
deres, rostită la sesiunea Consi
liului N.A.T.O. de la Paris.
• LONDRA. — Agenția France 

Presse anunță că în cadrul unui 
discurs rostit la 19 decembrie în 

Camera Comunelor, fruntașul la
burist Aneurin Bevan a criticat 
„caracterul vag" al propunerilor 
privind viitoare tratative cu 
U.R.S.S. cuprinse în comunicat

Gaillard
Franța

a spus

cu Rusia“
buie să fim întotdeauna gata să 
ducem tratative cu Rusia**.

Declarații similare au fost fă
cute de al'J doi membri ai comi
siei — sanatorii Fulbright și 
Sparkman.

„Cred, a declarat Fulbright, că 
trebuie să examinăm propunerile 
lui Bulganin... Nu ne putem aș
tepta la reglementări de ansam
blu, însă este posibil să realizăm 
anumite acorduri”. Senatorul 
Sparkman și-a exprimat speranța 
că guvernul S.U.A. va începe tra-

americani
htative cu U.R.S.S. cu privire 

dezarmare, ..fiind hotărite să de
pună toate eforturile pentru a 
realiza un acord". „Sper, a spus 
el, că guvernul va face o încer
care sinceră, întrucît este absolut 
necesar să se găsească o ieșire 
din cursa înarmărilor”.

In numele poporului și al guvernului 
vă transmit sincere mulțumiri dv. și o 
lare Romîne pentru profundele condoleanțe exprimare in legătură 
cu calamitatea naturală — puternicul cutremur — care a provo
cat mari pagube populației și economiei noastre naționale.

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Poptlare Romine 
Tovarășul CHIVU STOICA

București

vas spa-

al

lu-

Republicii Populare Mcngcle 
guvernului Republicii Popu-

Președintele Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare Mongole 
JUMJAGHIIN ȚEDENBAL

★
Republicii Populare Federative

Armate ale R. P. Romîne, general 
ad resat o telegramă de felicitări se-

Congresul național al Uniunii S.ulei ților Polonezi
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 

PAP transmite: La 19 decembrie 
la Varșovia au început lucrările 
celui de-al 3-lea congres național 
al Uniunii Studenților Polonezi.

La Congres participă peste 600 
de delegați reprezentînd toate in
stitutele de învățămînt superior 
din Republica Populară Polonă, 
aillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIilIlllllilINIIIilIIIIIIIIIIM^

La congres participă de asemenea 
oaspeți străini printre care re
prezentanți ai U.I.S., ai Komso- 
molului, Uniunii Tineretului Ce
hoslovac, Uniunii Tineretului Li
ber German și ai organizațiilor 
naționale studențești din Iugosla
via, Romînia, Franța și Dane
marca.

RABAT.—Ziarul „Al-Alam", 
organ al partidului „Istiglal**, 
anunță că miercuri un vas de 
război spaniol a bombardat po
zițiile răsculaților marocani din 
Ifni.

Vasul a tras 75 de proiectile 
dintre care unele au căzut pe 
teritoriul Marocului.

In fotografie : un . _ 
nio! in apele teritoriale ale Ma* 
rocului.

A doua zi după închiderea 
sesiunii N.A.T.O., e firesc ca 
principalele comentarii ale pre
sei pariziene să fie ponsacrate 
rezultatelor acestei conferințe.

Ziarele franceze constată că 
în linii generale conferința s-i 
terminat cu un compromis. El? 
înregistrează faptul că s-a a- 
juns la un acord asupra prin
cipiilor, dar nu ți asupra mă
surilor concrete, care au fost 
aminate pentru o dată ulteri
oară.

Cele mai reacționare ziare 
își exprimă dezamăgirea in 
legătură cu faptul că tirgul 
propus de Felix Gaillard na 
reușit. In timp ce el a ungăt al 
Franța, acceptind să se. insta
leze pe teritoriul ei rampe </d 
lansare și depozite de arme nu
cleare, comunicatul final nu 
pomenește nimic despre așa- 
zisele „interese*1 ale Franței iri 
Algeria. Această dezamăgire se 
poate constata mai ales în zia
rele de seară „Paris Presse" și 
„Aurore**. publicația miliarda
rului Boussac : .Francezii,
(cercurile conducătoare de 
dreapta — N.R.) scrie directo
rul acestui cotidian. își expri
maseră dorința ca o declarație 
solemnă să risipească orice 
echivoc în legătură cu aparte
nența Algeriei de Franța, așa 
cum acest lucru este, de altfel, 
înscris în tratatul Atlanticului 
de nord.

Să remarcăm deîndată (în 
ciuda asigurărilor oficioase pri
mite de reprezentanții lor ci 
48 de ore mai înainte), că 
francezii nu vor aprecia deloc 
mutismul comunicatului de In 
Chaillot asupra acestui punct**.

Nu scapă nimănui faptul că 
guvernul francez s-a dovedit a 
fi printre cele mai servile. îm
preună cu guvernul englez și 
cu delegații turci, el s-a grăbit 
să accepte propunerile america
ne referitoare la transformarea 
Europei occidentale intr-o plat
formă atomică de agresiune an- 
tisovietică.

va spune „NUSS
Pierre Courtade. în „PHuma

ni te“ observă în legătură cu 
aceasta că „punerea in aplicare 
a acestei hotărîri poate să adu
că cu sine o reluare fulgeră
toare a cursei înarmărilor... o 
agravare a tensiunii internațio
nale. iar pentru Franța, noi 
poveri financiare**.

Această ultimă concluzie, a 
putut fi verificată nu mai tir- 
ziu decît ieri noapte, atunci 
cind majoritatea deputaților

francezi au acordat votul de în
credere guvernului Gaillard. în 
legătură cu bugetul național pe 
anul 1958, care prevede o 
Creștere a cheltuielilor militare 
și, în consecință, o majorare a 
prețurilor la aproximativ 1.000 
de produse, chiar cu începere 
de la I ianuarie.

De altfel, unele comentarii 
ale presei, nu se sfiesc să-și a- 
rute deziluzia, 
urma urmelor 
despărțit, scrie 
bat**, cu un fel 
aceea a Congresului 
Una dintre acele moțiuni, nu
mite „de sinteză** și care de 
fapt lasă neatinse diversele 
tendințe.

In aparență fiecare a cedat 
cite ceva. Europa a acceptat 
principiul ca pe teritoriul ei 
să fie instalate rampe de lan
sare. Statele Unite au tolerat 
ipoteza umțjf convorbiri cu 
Moscova. Nimeni nu phte. spu
ne in ce măsură aceste acte de 
politețe reciprocă, implică o 
intenție profundă**.

Și un ultim motiv care ne 
face să ne indoim de sinceri
tatea acestei propuneri din 
urmă precum și de toate cele
lalte. Este vorba in special de

„Așa dar, la 
N.A.T.O. s-a 
ziarul „Corn- 

de moțiune ca 
radical.

un articol provocator, antisn- 
vietic, publicat de Dulles in 
revista „Life**. Secretarul de 
stat american nu face nici o 
mișcare, nu spune nici un cu- 
vini din care să nu se poală 
trage astfel de concluzii. Ab:a 
ieri seara 
onoare la un dejun oferit de 
Asociația 
munilatea
un discurs in întregime antiso- 
vietic. Aceasta, doar cu puțin 
timp înainte de a lua avion 4 
spre Madrid unde trebuie să 
se întilnească in cursul zilei de 
azi cu generalul Franco pe care 
îl va informa despre mers-tl 
lucrărilor conferinței N.A.T.O., 
cu toate că Spania nu face 
parte din acest pact.

Vigilența populară trebuie 
să fie trează acum, mai mult 
decit oricind, chiar dacă anu
mite aspecte ale conferinței da 
la palatul Chaillot pot inspira 
pe unii ziariști sâ scrie, cum 
face de pildă, ziarul „Combat'* 
că „N.A.T.O. continuă să exis
te. dar numai, ca să zicem așa, 
din principiu**.

Aresta este motivul pentru 
care. Consiliul pentru pace din 
departamentul Sena, după ce a 
salutat nenumăratele delegații 
care n-au încetat sâ aducă la 
cunoștința pârtieipanților con
ferinței, voința poporului fran
cez de a se opune măsurilor 
de război, lansează un apel 
către parizieni, chemîndu-i să-și 
dubleze sforțările pentru ti face 
să eșueze proiectele ale căror 
principii sînt expuse in comu
nicatul final al conferinței 
N.A.T.O.

fn aceste condițiuni, totul 
permite să se tragă concluzia 
în sensul indicat de fraza ur
mătoare care constituia azi di
mineață titlul ziarului „Libe
ration** : „Felix Gaillard a spus 
„da". Țara va spune „nu" ram
pelor de lansare și ea va avea 
ultimul cuvînt".

REGIS BERGERON

fiind oaspetele da

franceză pentru co- 
atlantică, el a rostit

★
Cu prilejul Zilei Armatei 

goslavia ministrul Forțelor 
colonel Leontin Sălăjan a 
cretarului de Stat pentru Apărarea Naționali a R. P. F. Iugo
slavia, general de armată Ivan Goșniac.

Secretarul de stat al Afacerilor Externe al R. P. F. Iugoslavia 
Kocea Popovlci a adresat o telegramă de mulțumiri ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. Romine, Ion Gh. Maurer pentru feli
citările adresate cu prilejul sărbătorii naționale iugoslave.

MOSCOVA. — La Moscova 
fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita în Uniunea 
Sovietică a delegației guverna
mentale a Republicii Siria în 
frunte cu Haled el Azem, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
In timpul șederii lor în ‘U.R.S.S. 
membrii delegației au dus trata
tive cu guvernul sovietic în timpul 
cărora, după cum se subliniază 
în comunicat, cele două părți

I SCURT

La o grădiniță de copii din Zagreb

s-au călăuzit de faptul că întări* 
rea continuă a relațiilor de prie
tenie dintre U.R.S.S. și Siria, pre
cum și lărgirea legăturilor lor eco
nomice și comerciale, vor contri
bui la întărirea păcii și securi
tății în Orientul Apropiat și' Mij
lociu.

TOKIO. — Declarația amiralului 
«american Stump cu privire la in
tenția S.U.A. de a pune la dispo- 
ziția Japoniei proiectile teleghi
date „Sidewinder" a provocat o

indignare vehementă ..în cercurile 
largi ale opiniei publrce japoneze, 
îngrijorată de încercările S.U.A. de 
a accelera militarizarea Japoniei.

WASHINGTON. - Agențiile a- 
mericane de presă anunță că gu- 
vernul chilian a trimis vase de pa 
trulare după un grup de vase de 
pescuit americane pentru a ie a- 
duce într-un port chilian. Vasele 
americane invadaseră apele terito- 
riale chiliene și refuzaseră să dea 
ascultare semnalelor de avertis
ment date de avioane chiliene.

PEKIN. — La 19 decembrie au 
sosit la Pekin artiștii romîni Ma
ria Șindrilaru, cîntăreață de ope
ră, violoncelistul Vladimir Orlov și 
pianista acompaniatoare Smaranda 
Atanasoff.

I O săpfămînă 
|a studenților greci

(Urmare din pag. ba)

țărănimea munci-în alianță cu
toare, sub înțeleaptă conducere a 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
călăuzit în acești ani și continuă 
să călăuzească cu pași siguri în
tregul popor pe calea construirii 
socialismului, chezășia .creșterii 
continue a bunăstării populației. 
Romînia nouă este un vast șan
tier unde te construiește o cul
tură la care participă toți. Un 
cetățean nou, un om nou se 
naște pe pămîntul R.P. Romîne

Intelectualul — spune în con
tinuare acad. Traian Săvulescu 
— este dator ca în știința și 
arta sa să ducă hotărît lupta îm
potriva ideologiei burgheze, în 
spirit partinic, să-și însușească 
ideologia proletariatului, ideolo
gia marxist-leninistă care-1 va

ajuta și în înțelegerea mal justă 
a specialității sale.

In lupta pe care clasa munci
toare de la noi, condusă de par
tid. o duce pentru construirea 
socialismului, oamenilor de știin
ță și cultuîă li se deschid imense 
perspective pentru o muncă rod
nică, pașnică.

La sfîrșitul ședinței, acad. C. 
D. Nenițescu a dat citire textului 
unei telegrame către C. C. al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri 
prin care Academia R.P. Romîne 
exprimă partidului și guvernului 
țării sentimentele de profundă re
cunoștință și dragoste ale oame 
nilor de știință din țara noas
tră pentru înțelegerea, grija și 
sprijinul permanent acordate 
științei și slujitorilor ei. Textul 
telegramei a fost subliniat cu vii 
aplauze de cei prezenți.

= In Grecia a fost organizată^ 
= o săptămînă studențească în-== 
stre 24-39 noiembrie a.c*.

Pe la mijlocul acestei săptă-|| 
H mîni, au început lucrările pri-ș 
șmului Congres al studenților 
g greci. Congresul a luai în dis g 
Hcutie problemele studenților || 
= programul de .activitate al a 
= cestora; el a oferit totodată^ 
= prilejul tineretului studios ding 
J Grecia să-și exprime senti• = 
H mentele sale de solidaritate r'U== 
= lupta poporului cipriot. g 
j La congres au participa! de = 
= legații organizațiilor studen-g 
H țești din toate facultățile ș: = 
gșcolile superioare d'n Grecia,= 
= deputați. reprezentanți aig 
j organizațiilor internaționale^ 
g studențești — U.I.S șig 
= C.O.S E.C. —, reprezentanți a’= 
s Uniunii Studenților iugoslavi.g 
g ai Uniunii Naționale a Stud n-§ 
= ților din Cipru.
g Rezoluția generală a pri s 
= mului Congres studențesc dins 
H Grecia cuprnde între altele ■ = 
g alocarea în bur»et a unei sume j 
==mai mari de bani pentru ne g 
H voile învățămîntului superior == 
g continuarea cooperării întreg 
j studenții greci și C.O S E.C și = 
g dezvoltarea contactelor cus 
gU.I.S,, organiza-ea regulată a§ 
gsăptămînii studențeși. în pri j 
gmăvara fiecărui an. organiza-s 
|rea de manifestări culluraleg 
= mai generale, cu participareag 
junor itivitați din alte țări. B 
SlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlllllll’IIMIIIIIlllilIIII^
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