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O prețioasă armă educativă
MULT A DISCUTAT meșterul Balș 

cu tînărul muncitor Theiss William 
din secția turnătorie a Combinatului Me

talurgic Reșița încercînd să-l aducă pe 
calea cea bună, să-l dezvețe de chiul, să-l 
învețe să nu mai dea rebuturi. Nu se 
poate spune că cuvintele bătrînului meș
ter i-au trecut pe lingă urechi lui Theiss. 
El înțelegea ceea ce îi spunea meșterul 
și-și dădea oarecum seama că acesta avea 
dreptate. Dar îl trăgeau înapoi priete
niile prost alese și îi lipsea voința și ho- 
tărîrea de a se abate de pe drumul greșit 
pe care apucase. Lui Theiss William îi 
trebuia o scuturătură, o critică făcută în- 
tr-un mod care să-l tulbure profund și 
să-l determine să se schimbe odată pen
tru totdeauna, așa cum îl învăța meșterul.

Iată că într-o zi a venit și această scu
turătură. In secția de tumătorie și-a fă
cut apariția brigada artistică de agitație 
a uzinei și tinerii artiști au cîntat printre 
altele un cuplet satiric adresat lui Theiss 
William. Critica a fost aspr,ă și Theiss s-a 
văzut luat în rîs nu numai de către artiști 
dar de toți muncitorii secției care se 
bucurau de felul în care a fost încondeiat 
tovarășul lor indisciplinat și neglijent. 
S-a frămîntat ce s-a frămîntat Theiss, a 
vrut chiar să plece din uzină, dar pînă la 
urmă a trebuit să recunoască că tovarășii 
au avut dreptate și a hotărît să mun
cească într-un chip nou, serios, în așa fel 
încît să-și îndrepte greșelile și să recîș- 
tige încrederea și prețuirea tovarășilor de 
muncă. Arma satirei și umorului își fă
cuse și de data aceasta efectul. In gene
ral se observă că atunci cînd tînărul 
simte oprobiul colectiv al tovarășilor săi, 
cînd este trezit din toropeala leneviei sau 
a apucăturilor învechite de către săgeata 
usturătoare a satirei, cînd hohotele de rîs 
ale prietenilor îi dovedesc că a persista 
în greșeală înseamnă a se rupe și mai 
mult de colectiv și a fi considerat de toți 
ca un om înapoiat, el cade pe gînduri; 
convingerea că greșelile sale „nu sînt de -------s -1---------- -’-1 ce 

se
fapt greșeli", că „ele nu sînt cine știe 
grave” se spulberă și e ajutat să 
schimbe.

Munca de educație comunistă a tineri
lor pe care organizațiile U.T.M. au sar
cina s-o desfășoare este pe cît de impor
tări ă pe atît de grea Nu va reuși nicio
dată să-și ducă la bun sfîrșit îndatoririle 
acea organizație care va aplica una și 
aceeași metodă în munca de educare, care 
va trata pe toți tinerii după același tipar, 
care nu va folosi forme și mijloace cît 
mai bogate, variate și interesante. Un suc
ces deplin obțin acele organizații, acei 
activiști care înțeleg să folosească în ac
tivitatea educativă toată complexitatea 
arsenalului de metode pe care-1 pot avea 
la îndemînă, ținînd seama de fiecare caz 
în parte. Satira și umorul reprezintă una 
din cele mai eficace arme din acest arse
nal a cărei valoare s-a verificat prin fapte 
de-a lungul timpului. Clasicii marxism- 
Jeninismului, care au arătat deseori im
portanța satirei în lupta împotriva vechiu
lui și pentru promovarea noului, au folo
sit ei înșiși în chip măiestru în operele 
lor această armă în fața căreia au căzut 
măștile multor falși prieteni ai poporului. 
Literatura universală cuprinde opere ge
niale pe tărîm satiric. In literatura 
noastră clasică ca și în îndelungata acti
vitate a presei democratice și comuniste 
există exemple strălucite de satiră mili
tantă.

Tocmai de aceea îmbogățirea mijloace
lor muncii educative a organizațiilor 
U.T.M. prin folosirea satirei și umorului 
poate aduce servicii de neprețuit. E ne
cesar ca satira și umorul să fie folosite

cu pricepere pentru combaterea lipsurilor 
din viața de toate zilele utilizîndu-se for
mele cele mai variate.

Satira și umorul trebuie să-și găsească 
loc în paginile gazetelor de uzină ca și în 
gazetele de perete și în foile volante care 
pot să publice caricaturi, epigrame, ghici
tori, foiletoane etc. Se pot edita gazete 
satirice — îndeosebi de către posturile 
utemiste de control —• ca și expoziții de 
caricaturi sau afișe cu anumite teme. Bun 
rezultat a dat, spre exemplu, o asemenea 
expoziție închinată combaterii birocratis
mului și formalismului organizată cu in
geniozitate și pricepere de către o brigadă 
de funcționari ai Ministerului Construc
țiilor ~ ■

Nu mai puțin folositoare poate fi vizio
narea filmelor și pieselor satirice, difuza
rea cărților de acest gen, audiții colec
tive ale emisiunii „Radio-Magazin", folo
sirea satirei și umorului în cadrul reu
niunilor tovărășești, al festivalurilor și 
șezătorilor. Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. procedează foarte bine însă 
cînd nu se mulțumesc cu aceasta și încu
rajează crearea de materiale de satiră și 
umor originale, legate de problemele spe
cifice locului respectiv de muncă, de oa
menii de acolo. Trebuie ajutați și stimu
lați acei tineri care se pricep să scrie ar
ticole satirice, să deseneze caricaturi, să 
compună cuplete. O mare însemnătate 
are în acest sens sprijinul pe care organi
zațiile U.T.M. sînt datoare să-1 dea extin
derii și întăririi brigăzilor artistice de 
agitație, mobilizării utemiștilor și tineri
lor din aceste brigăzi în cadrul concursu
lui pe țară ce se desfășoară. Foarte inte
resantă în acest sens este experiența bri
găzii artistice de agitație de la Combi
natul Metalurgic din Reșița, brigadă care 
se poate lăuda că a ajutat pe mulți mun
citori tineri și vîrstnici să-și lichideze 
năravurile proaste și să pășească înainte.

Activiștii utemiști ocupîndu-se de felul 
cum sînt folosite satira și umorul, nu tre
buie să se mulțumească a da indicații ge
nerale de ordin organizatoric, ci, pe baz? 
experienței organizațiilor fruntașe, a pre
gătirii lor culturale și politice, trebuie să 
vină și cu idei noi, cu inițiative,*indicînd 
teme de caricaturi și cuplete, propunînd 
înființarea de emisiuni satirice la stațiile 
de radioamplificare

Problema principală în folosirea satirei 
și umorului ca armă educativă este neîn
cetata ridicare calitativă a acestei forme 
de activitate. E necesar să se accentueze 
asupra necesității satirizării chipurilor 
hidoase ale dușmanilor de clasă din in
terior și ale ațîțătorilor la război. Indrep- 
tînd focul satirei împotriva chiulangiilor 
și neglijenților, a risipitorilor și codașilor, 
împotriva manifestărilor huliganice și 
imorale este deosebit de important să 
urmărim efectul acestei critici. Pentru 
aceasta trebuie să satirizăm întotdeauna 
concret lovind la țintă, atacînd cele mai 
importante probleme ale colectivului. Ute
miștii și tinerii trebuiesc ajutați să fo'o- 
sească în acest sens bogatul material pe 
care-1 pune la dispoziție literatura clasică 
romînă, rusă, sovietică și universală, presa 
noastră etc. Ei trebuie să aibă grijă, de 
asemenea, ca arma satirei și a umorului 
să fie folosită în mod just, critica să fie 
constructivă, nu pătimașă, jignitoare.

Nu încape îndoială că folosirea cu pri
cepere a satirei și umorului în munca 
de educație va da roade bune, că rîzînd 
și învățînd în același timp cu ajtitorul 
acestei prețioase arme să-și lichideze lip
surile, utemiștii și tinerii se vor dezvolta 
mereu mai mult ca tineri constructori de 
nădejde ai patriei noastre.

Sîmbătă 15 ianuarie 1955

Să vezi totdeauna, tn munca ta, re
zultatul — iată cheia succeselor. Cînd 
lucrează, utemistului fruntaș în pro
ducție Marin Tudora de la întreprin
derea de panlf cație Moara „Constantin 
David“ din București, îi place să se 
gîndească la rafturile pline ale maga
zinelor alimentare, la cumpărătorii 
mulțumiți, încărcați cu pachete. Gln- 
dul acesta îl face nu numai să-și depă
șească zilnic norma cu 65 la sută, ci 
să dea în acelaș timp numai produse 
de calitatea l-a.

Iată-1, în fotografie, ațezînd fideaua 
pe masa pentru modelare.

Foto : RADU COSTIN

Bunuri de larg consum
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru), 
în anul 1954, pe lingă produsele de 

bază necesare unităților C.F.R., în noile 
ateliere de tîmplărie și mobile ale C.F.R. 
din Buzău meseriașii au început să dea 
și alte produse menite să contribuie la sa
tisfacerea nevoilor materiale și culturale 
ale poporului muncitor. Și iată că pentru 
prima dată au început să producă cutii 
de radio, divane, studiouri, garnituri de 
bucătărie, paturi din brad și fag, paturi 
pentru copii, neptiere și altele, iar din de
șeuri au fabricat cuiere, etajere, ștergă- 
toare, sertare și multe altele. Astfel, co
lectivul secției de tîmplărie de la atelie
rele C.F.R. din Buzău a livrat pînă la 
sfîrșitul anului 1954 produse de larg con
sum în valoare de peste 823.000 lei.

în prima jumătate a lunii ianuarie, co
lectivul de muncitori din secția tîmplă
rie a realizat multe lucruri frumoase. Bri
gada utemistă condusă de comunistul Ta- 
maș Ștefan și brigada condusă de Rădu- 
canu Mihai, lucrînd la confecționarea de 
scaune, birouri, biblioteci, dulapuri de bu
cătărie etc. obțin zilnic depășiri între 60-70 
la sută.

TOATE TRACTOARELE ȘI MAȘINILE
SĂ FIE REPARATE LA TIMP!

Muncă 
de bună calitate

pe 
din
de 

că- 
din

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — De departe, 
încă înainte de a intra 
poarta gospodăriei de stat 
Găești, se aude zgomot 
motoare. Sînt tractoarele 
rora harnicii mecanizatori
gospodărie le-au făcut deja 
reparațiile ..și acuim le fac ro
dajul.

— In cursul lunilor noiem
brie și decembrie 1954 — spu
ne utemistul Constantin Un- 
gureanu, inginerul mecanic al 
gospodăriei — nu s-au reparat 
la noi decît cinci tractoare. 
Aceasta atît din pricina lipsei 
pieselor de schimb cit și, mai 
ales, din cauză că tractoriștii 
n-au depus prea multă stră
duință în muncă. Odată cu în
ceperea noului an, noi am ho
tărît să ne organizăm însă mai 
bine munca și primul pas în 
această direcție l-am făcut 
aducînd de la depozitul din 
Roșiori o cantitate însemnată 
de piese de schimb. Cu ajuto
rul echipei de muncitori ve- 
niți de la Trestul 6-Tîrgoviște, 
compusă din tovarășii Dobre 
Marin, Iliescu Iustin și Feraru 
Gheorghe, am reușit să întă
rim disciplina în secția de me
canică și să dăm un nou avînt 
muncii. In primele zile ale 
anului 1955 au fost reparate 
complet două tractoare, iar 
altele cinci în proporție de 75 
la sută. Rezultatele obținute 
se datorează desigur efortului 
tuturor muncitorilor, dar sînt 
unii care prin munca lor se 
remarcă mai mult decît cei
lalți. Mecanicul utemist Marcu 
Gheorghe, de pildă, conduce 
echipa care lucrează la linia 
de arbore, introducerea cămă
șilor de cilindru, a pistoane- 
lor, segmenților și bolțurilor. 
Ajutați de el, utemiștii Voicu 
Marin și Ion T. Ion au termi
nat executarea acestor ope
rații la un tractor K.D.-35 cu 
10 ore înainte de termen. Lu
crul a fost de bună calitate.

Succese
la S. M. T. Turnișor
SIBIU (de Ia corespondentul 

nostru). — Colectivul de me
canizatori de la S.M.T. Tur
nișor, raionul Sibiu, a introdus 
in munca de reparații a trac
toarelor metoda sovietică Bu- 
gacev.

In acest scop s-au organizat 
16 posturi de reparații pe an- 
samble și su-bansamble de 
mașini. Pentru buna funcțio
nare, posturile de reparație 
sînt conduse de cei mai de
stoinici mecanizatori. Mă
surile tehnico-organjzatorice 
asigură întru totul condițiile 
optime de lucru fiecărui post.

Cu ajutorul metodei Buga- 
cev mecanizatorii stațiunii au 
reușit să-și depășească pianul 
pe luna decembrie a anului 
trecut cu 10 la sută reparînd 
pînă la 5 ianuarie a. c. peste 
70 la sută din întregul parc 
de mașini și unelte agricole.

Posturile de reparații con
duse de Gros Martin, Sercă- 
ianu Laurențiu, Roth Martin 
și Guist Mihail se numără 
printre cele fruntașe. Pentru 
activitatea lor rodnică care a 
dus la depășirea planului pe 
luna decembrie, muncitorii 
stațiunii au primit un premiu 
de 7.703 lei.

a.

Gazeta satirică studențească a Universității 
„Victor Baibeș" din Cluj nu iartă pe leneși și 
chiulangii. Publicăm mai jos un material 
apărut într-un număr recent al gazetei : 
Micuța publicitate :

Avem de vînzare 
Mănuși și fulare, 
Pulovere, plase, 
Ciorapi de mătase ;
Lucru de mină, 
Lucrat... pe sub mînă !

Cine vrea să cumpere să «e adreseze studentei 
Ștefănescu Angela, din anul IV ai Facultății de 
științe naturale.

Obiectele de mai sus pot fi primite în schimbul 
notițelor de orice fel de Ia cursuri și a caietelor de 
conspecte.

Iată și două materiale din gazeta satirică 
„Ghimpele" a Institutului politehnic din Cluj.

Ce speră leneșul... — Sesiune — Corigență
— Reexaminare
— Contra reexaminare în comisie

— Supra reexaminare în comisie lărgită
— Reexaminare prin transfer la Orașul 

Stalin
— Reexaminare aprobată de Ministerul 

învățămîntului pe baza meritelor 
bunicului din partea mamei.

— Repetent în suspensie.
...Și ce-1 așteaptă : — Sesiune. — Corigență.
— Repetent sau exmatriculat.

Studenților din grupa 108 care au lipsit in majoritate de la 
un seminar de marxism-leninism, sub motiv că au dat coloc
viul :

Absenții :

- !

Triunghiul 
de grupă :

Prezentii :

Colocviul l-am dat deja 
De acum putem absenta, 
Putem să dormim în pace 
Că examen nu vom face. 
Gheorghe le doarme greoi 
Corsadel doarme cît doi 
Iar Sapronios Mihai 
Se simte în pat ca-n rai. 
Sîntem noi puțin viteji 
Dar la ce bun să stăm treji 
Căci despre acest seminar 
Nici măcar n-avem habar.

---------------------- ---------------------- •!
In centrele mecanice, în atelierele stațiunilor de mașini și 

tractoare ale gospodăriilor agricole de stat, ale gospodăriilor 
agricole colective ca și în cele peste 15.650 de centre comu
nale de reparat, organizate la sate, se desfășoară o rodnică 
activitate.

Pînă în prezent, în gospodăriile agricole colective s-au repa
rat peste 57 la sută din numărul de tractoare peste 40 la sută 
din pluguri și aproape 37 la sută din semănători, iar în secto
rul individual s-au reparat aproape 37 la sută din tractoare, 
peste 45 la sută din pluguri și aproape 36 la sută din semă
nători.

Datorită bunei organizări a muncii, colectiviștii din regiunea 
Stalin au realizat planul de reparare la tractoare în întregime, 
iar țăranii cu gospodării individuale din regiunea București au 
executat aproape 55 la sută din planul de reparare a trac
toarelor.

De asemenea, în regiunea Timișoara, țăranii muncitori cu 
gospodării mici și mijlocii au reparat aproape 60 la sută din 
pluguri.

In unele regiuni însă, ritmul în care se efectuează repararea 
inventarului agricol este nesatisfăcător.

De exemplu, reparatul tractoarelor din sectorul individual 
a rămas în urmă in regiunile Pitești și Hunedoara, al plugu
rilor în regiunile Ploești și Bîrlad, iar al semănătorilor în re
giunile Oradea și Constanța etc.

în toate regiunile, în special în regiunile rămase în urmă, 
sfaturile populare și organele agricole trebuie să-și îndrepte 
toată atenția spre îndrumarea și controlul îndeplinirii planu
lui de reparații, să se preocupe de această problemă cu mai 
mult spirit de răspundere, să urmărească îndeaproape activi
tatea centrelor de reparat și să ia măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor și pentru buna organizare și funcționare a acestor 
centre, pentru a asigura astfel terminarea la timp a repara
țiilor.

Trăgând învățăminte din unele lipsuri avute în campaniile 
din anii trecuți, echipele care lucrează la revizuirea tractoa
relor și mașinilor trebuie să acorde cea mai mare atenție cali
tății reparațiilor pe care le execută.

Calitatea reparațiilor trebuie verificată, pentru că de ea de
pinde în mare măsură buna funcționare a tractoarelor și 
mașinilor în timpul campaniei agricole.

Greutățile întâmpinate privind lipsa pieselor de schimb și 
a materialelor, trebuie lichidate. Folosirea rațională a rezer
velor interne determină în cele mai multe cazuri bunul mers 
al reparațiilor și terminarea lor la timp.

Este necesar de asemenea ca toate instituțiile, întreprinderile 
economice și cooperatiste care au sarcina de a livra materia
lele necesare punerii în stare de funcțiune a tractoarelor și 
inventarului agricol pentru executarea la timp a campaniei 
însămînțărilor de primăvara, să ia fără întîrziere măsuri ope
rative care să asigure grăbirea confecționării pieselor pentru 
repararea tractoarelor, plugurilor, semănătorilor și a celor
lalte mașini și unelte agricole și de aprovizionare a atelierelor 
cu materialele necesare.

Oameni ai muncii de pe ogoare !
Reușita lucrărilor agricole de primăvară depinde în mare 

măsură de asigurarea funcționării continue a întregului parc 
de mașini și tractoare, pe toată durata campaniei.

Grăbiți terminarea reparațiilor și acordați toată atenția 
calității lor !

Mobilizați toate forțele pentru pregătirea campaniei agri
cole, în vederea realizării la timp și în bune condiții a însă
mînțărilor din această primăvară !

Ajutor frățesc

(Agerpres)

Realizări de preț

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Cu cîteva 
zile în urmă, la S.M.T.-Chi- 
raftei au sosit de Ia atelierele 
C.F.R. „Gheorghe Apostol‘‘ din 
Galați patru muncitori pentru 
a ajuta la reparatul tractoa
relor.

Aceștia sînt tovarășii Dăni- 
lă Dumitru, maistru. Vasilache 
Aristid, ajustor mașini unelte, 
Anghel Nicolae, ajustor ma
șini unelte și Petrescu Virgil, 
mecanic.

La propunerea lor, colecti
vul de muncă al S.M.T.-Chi- 
raftei a lansat o chemare că
tre toate S.M.T.-urile din re
giunea Galați pentru termina
rea la timp și în bune con- 
dițiuni a reparațiilor. In an
gajament ei și-au propus să 
termine înainte cu 10 zile re
parațiile și să efectueze lu
crări de bună calitate, să re
ducă prețul de cost cu 1.5 la 
sută față de cei prevăzut în 
plan, să confecționeze în ate
lierul propriu piese pentru 
tractoare și mașini ca : piulițe, 
șuruburi, bucșe etc.

Au trecut cîteva zile de 
atunci și angajamentele au în
ceput să fie traduse în fapte.

Aplicînd metoda Bugacev, 
cele 20 de posturi de reparație 
a tractoarelor și 6 posturi pen
tru repararea celorlalte mașini 
agricole au reușit să repare 
pînă în ziua de 11 ianuarie 
1S55 6 șasiuri, 5 tractoare, 34 
pompe de injecție, 3 linii mo
tor, 17 pluguri, 14 cultivatoare, 
6 discuri, 12 semănători, 2 
rutiere și altele. Pînă în pre
zent fruntașă este echipa ute
mistului Pascu Iancu, care lu
crează la reparatul șasiurilor. 
In primele 10 zile această 
echipă a reușit să obțină o 
depășire de 133 la sută. S-au 
evidențiat în mod deosebit 
tractoriștii Silbu Marin și 
Donțu Vasile. De asemenea și 
echipa condusă de Huzum 
Aurel, care lucrează la pom
pe de injecție a obținut o de
pășire de 130 la sută iar echi
pa tovarășului Diac 
înregistrat o depășire 
sută

Mecanizatorii de la 
Chiraftei, raionul Bujoru, aju
tați de muncitorii veniți din 
industrie sînt hotărîți să înde
plinească planul de reparații’ 
înainte de termen.

Aurel a 
de 5 Ia

S.M.T.-

Urări de noi succese, strân
geri de miini și trenul por
nește învăluit în aburi. Prin
tre călători se află un grup de 
ingineri, tehnicieni și munci
tori fruntași din întreprinde
rile orașului Constanța care 
pleacă in unitățile socialiste 
ale agriculturii din regiune. 
Cu acest grup, numărul ingi
nerilor, tehnicienilor și munci
torilor care își aduc contribu
ția lor la muncile agricole în 
S.M.T.-uri și gospodăriile a- 
gricole de stat din regiune, s-a 
ridicat la aproape 160.

Datorită ajutorului lor lu
crările de reparații ale trac- 

■ toarelor și mașinilor agricole 
din regiune au avansat mult 
în ultimul timp. Pînă acum 
s-au reparat în cele 30 de 
S.M.T.-uri din regiune aproa
pe 25 la sută din tractoarele 
prevăzute în planul de repa
rații, peste 41 la sută din plu
gurile de tractor și aproape 40

la sută din numărul semănă
torilor și cultivatoarelor.

Sint fruntașe pe regiune 
S.M.T.-urile Casincea, raionul 
Hîrșova, unde au fost repa
rate pînă acum 35 de trac
toare, 33 de pluguri pentru 
tractor, 24 de semănători, 30 
de cultivatoare ; Cobadin, ra
ionul Negru Vodă, unde s-au 
reparat 18 tractoare, 30 de 
pluguri de tractor, 19 semănă
tori, 24 de cultivatoare, pre
cum și „23 August“ unde s-au 
reparat 24 de tractoare, 28 de 
pluguri de tractor și 12 semă
nători.

Pe întreaga regiune au fost 
reparate pînă acum peste 50 la 
sută din mașinile și uneltele 
agricole aparținînd gospodă
riilor agricole colective, 56 la 
sută din cele ale întovărășiri
lor și peste 40 la sută din cele 
ale țăranilor cu gospodării in
dividuale.

Și-au terminat 
de pe acum reparațiile

Țăranii muncitori din co
munele Fălcoiu și Celaru, ra
ionul Caracal, au terminat de 
reparat toate uneltele și ma
șinile agricole necesare îrr 
campania agricolă de primă
vară.

Succese însemnate în buna 
desfășurare a lucrărilor de 
reparații s-au obținut și în 
celelalte sate și comune din 
raion. La cele 163 centre de 
reparat care funcționează în 
raion, țxranii muncitori cu 
gospodării individuale au re
parat pînă acum 302 pluguri 
de tracțiune animală, 225 de 
grape și 14 semănători.

In raion a început, în cen
trele organizate de sfaturile 
populare, curățirea semințe
lor și efectuarea probelor de 
încolțire.

Soldați! Coman 
Grigore și Ba
ckoș Ferencz 

sînt oameni cu fai
mă în unitatea „N“. 
Fără alegere, n-ai 
decît să întrebi pe 
oricare ostaș din 
unitate și nu afli unul care să nu-ți vor
bească despre cei doi soldați.

— Buni ostași și buni prieteni. Aș,a 
merge vorba despre utemiștii Backoș și 
Coman.

înainte de toate ei și-au cîștigat renu- 
mele pentru faptul că nu-i întrece nimeni 
la nici un fel de tragere. Sînt adevărați 
maeștri ai tragerilor precise. în timpul 
din urmă mai ales, din cîte trageri s-au 
făcut .în unitate, Backoș și Coman numai 
în frunte au ieșit. Cei doi soldați s-au 
mai făcut însă cunoscuți în unitate prin 
prietenia cu care s-au legat unul de altul.

— Parcă ar fi frați — spun adesea os
tașii despre cei doi soldați.

într-adevăr, de un an de zile, maghiarul 
Backoș Ferencz și romînul Coman Gri
gore sînt nedespărțiți. Coman e umbra 
lui Backoș, iar Backoș e umbra lui Co
man. Ei servesc în același pluton, în ace
eași grupă. Pînă și paturile, 
le au alăturate.

Cind a venit întîia dată 
Backoș era sfios, închis în 
puțin și asta doar atunci

>
A

Așa

în dormitor,

unitate,în 
sine. Vorbea 
cînd nu mai 

avea încotro. Altfel, nu scotea cinci vor
be într-o zi. Mare necaz îi pricinuia și 
faptul că nu pricepea prea bine graiul 
romînesc. Și tocmai atunci, cînd se sim
țea mai singur, Coman Grigore s-a apro
piat de el. Intr-o zi i-a spus simplu :

— Măi Backoș, să fim prieteni, vrei ? 
Backoș l-a privit cu ochii lui albaștri și 
limpezi, drept în ochi și chipul i s-a des
chis într-un zîmbet luminos. Și-au strîns 
mîinile voinicește, cu dragoste.

Așa s-a pecetluit prietenia celor doi sol
dați. De atunci au simțit mereu unul aju
torul celuilalt. Coman cunoștea multă 
teorie. Era în stare să citeze din memorie, 
capitole întregi din regulamente. Tot atît 
de ușor se descurca și în chestiunile po
litice. Nici Backoș n-avea capul „mai 
greu". Mai cu seamă în chestiunile prac
tice dovedea o minte iscusită, o agerime 
neîntrecută. Ferencz Backoș cîștiga întot
deauna întrecerile de demontare și mon
tare a armamentului de orice fel, din do
tarea unității. Pușca-mitralieră și mitra
liera, le desfăcea și le monta la loc, cu o 
ușurință care i-au atras stima și admira
ția celorlalți ostașL Situația aceasta îi a-

propia și mai mult pe cei doi soldați. Pe 
Backoș și pe Coman îi lega acum o ade
vărată înțelegere : Backoș trebuia să-1 
ajute pe Coman să-și desăvîrșească cu
noștințele practice, iar Coman trebuia să-i 
tălmăcească lui Backoș, regulamentele și 
lecțiile politice. Nici măcar în orele li
bere, cei doi prieteni nu se despărțeau.

Toate acestea erau prea bine cunoscute 
în unitate. Tocmai de aceea, articolul a- 
părut în gazeta de perete a subunității și 

mai cu seamă urmările acestui fapt, au 
făcut mare vîlvă. Ultimul număr al ga
zetei de perete era mai bogat ca orieînd. 
Se vede treaba că cei din colectivul de 
redacție își însușiseră criticile aspre aduse 
de ostași. Gazeta de perete cuprindea 
acum multe articole interesante, desene 
și caricaturi care vădeau .chiar talent. Cu 
toate acestea, cel mai comentat material, 
era un articolaș scurt, chiar cel mai 
scurt din toată gazeta. Titlul era grăitor: 
„Un fapt nedemn". în cîteva rînduri, au
torul articolului înfiera atitudinea solda
tului Coman Grigore care a întârziat din 
învoire. Mirarea cea mai mare n-a stîr- 
nit-o însă articolul în sine, ci autorul 
său : Backoș Ferencz. Soldat Backoș Fe
rencz. Scria limpede, negru pe alb și cu 
litere caligrafice. Și totuși, lui Coman 
nu-i venea să-și creadă ochilor. Mai citi 
odată șj încă odaia, nu știu pentru a cita 
oară, literă cu literă, numele celui ce 
semna articolul „Un fapt nedemn". Și li
terele acelea, parcă alcătuite din ace, în
țepau amarnic inima cătrănită a lui Co
man. Nu l-ar fi durut atita dacă oricare 
altcineva ar fi semnat articolul. Dar toc
mai Backoș, Fery, prietenul lui cel 
bun să-1 facă în felul ăsta de rîs ?

Cei mai mulți dintre ostașii de 
erau de partea lui Backoș. Și parcă 
cind gîndurile lui Coman spuneau:

— Și ce-i, dacă ți-e prieten ? Să-ți
greșelile ? Ba, să ne fie cu iertăciune. Un 
prieten adevărat nu trebuie să te iase să 
greșești. Asta, așa s-o știi, Comane.

Mai erau însă cîte unii ce-i drept, pu
țini, care aveau altă părere :

— Ba,
I. Marin 
să scrie 
erau cei

mai

față, 
ghi-

ierte

eu unul, — zicea soldatul Pop
— gîndesc că Backoș nu trebuia 
articolul. Ce naiba, erau ori nu auzi vocea 
mai buni prieteni ? Panait,

Coman nu mai avea puteri să rabde. 
Le-a întors furios spatele și a plecat să-1 
caute pe Backoș. Era furios, simțea că se 
înăbușe daca nu-și varsă într-un fel nă
duful. In gînd căuta cele mai tăioase 
vorbe cu care se pregătea să-l ocărască 
pe Fery.

— Prieten îmi ești ? Dușman 1 Da, da, 
numai un dușman ar fi fost în stare să 
facă, ceea ce ai făcut tu. Asta-i, ești cu 
două fețe. Acum te cunosc și sînt sătul 
de tine.

Pe Backoș îl ustura fiecare vorbă de 
ocară cu care-1 ponegrea prietenul său. 
Ii venea și lui să strige :

— Ești un nărcd și un orb. Cum vor
bești ? Dacă ar fi strigat s-ar fi răcorit 
cel puțin. Fery însă a tăcut. N-a scos un 
cuvînt. S-a stăpînit fiindcă știa că în 
momentele de mînie e în zadar să încerci 
să-1 potolești pe Grigore. Fery știa bine 
însă că mai tîrziu cînd îi va trece furia, 
Grigore se va căi din inimă pentru ieși
rea sa.

T n ziua aceea, la ora de educație poli-
1 tică, Coman nu s-a mai așezat alătu

rea de Backoș. Așa s-a stricat un obicei de 
multă vreme deprins, ca un semn al prie
teșugului celor doi ostași, cunoscut de 
întreaga subunitate. Cearta celor doi sol
dați stîmi mirare mare în rândurile osta
șilor.

In ziua aceea, în clipele de răgaz, os
tașii și-au curățat de zor armamentul. 
Pentru a doua zi se anunțase „ședința a 
doua de tragere cu pușca" și care mai de 
care ținea să obțină un calificativ cît mai 
bun. După stingere, au adormit cu toții 
buștean. Ba nu, nu dormeau toți. Cineva 
se întoarse pe o parte. Backoș Ferencz 
sfredelea cu ochii deschiși întunericul, 
fără să vadă nimic. Nu .se prindea somnul 
de el și un gînd îl chinuia amarnic.

— Poate că n-am procedat bine. Doar 
mi-e drag Coman și supărarea lui mă ne
căjește. M-ar bucura mult să mă înțe
leagă. Cu, siguranță că Grigore mă va 
înțelege pînă la urmă. Și cu gîndul acesta 
liniștitor, adormi.

A doua zi, în zori, subunitatea era in 
poligon.

— Prima serie la linia de tragere — se 
----1 ----- 1 groasă a sublocotenentului

— Primul în serie 
era Backoș. După ce 
se stinse bubuitul 
ultimei salve, ară
tătorii alergară la 
panouri, anunțînd 
cele dintîi rezultate, 

la 1.
băgat toate cartușele în

— Trei în 10
— Backoș a _ . ___ _

zece. Vestea aceasta s-a transmis __
ostaș în ostaș. Era doar un rezultat ex
celent.

Venea la rînd seria a doua.
— Soldat Coman, grăbește-te! Abia 

acum își aducea Coman aminte că din 
cauza furiei ce-1 stăpînise uitase să-și ve
rifice arma, să și-o curețe. Era deznă
dăjduit Acum însă era prea tîrziu. Un 
ostaș îi întinse lada cu cartușe.

A ochit parcă cu teamă... Arma lucea 
însă de curățenie și era bine unsă. N-avu 
timp să se mai gîndească. Se dăduse sem
nalul de tragere. De departe, Backoș nu-1 
vedea decît pe Grigore.

— ?al^e Grigoraș, atenție, acuma, foc. 
Așa, încă odată — se pomeni vorbind 
Backoș ca și cum Coman i-ar fi putut 
auzi încurajarea.

— Două în zece, unul în nouă, la 3.
— Cine a tras la 3 ? Coman ?
— Bravo, Comane !
In dormitorul companiei nu se auzea 
lacum decît respirația grea, egală a 

ostașilor care dormeau un somn adînc.
Numai în ungherul de lingă ultima fe

reastră se auzeau șoapte.
— Fery, mă auzi ?
— Ce-i Grigore ?
— Dormi ?
— Da, vorbesc din somn — rise înăbu

șit Backoș.
— Spune-mi Fery, tu mi-ai curățat ieri 

arma ?
— Asta te frămîntă acum ? închide 

ochii și dormi. Mîine va trebui să-mi ex
plici problema retribuției muncii în gos
podăria agricolă colectivă. Vom avea se
minar.

Lui Coman însă nu-i venea de loc să 
doarmă. Căută pe dibuite mîna lui Fery 
și i-o strînse puternic, ostășește, parcă 
ar fi vrut ca prin strînsoarea mîinii să 
transmită prietenului său toată bucuria și 
dragostea ce-i umplea inima. Odată mai 
mult au învățat amîndoi ce înseamnă a- 
devărata prietenie.

Lt maj. LEONARD ZAICJSSCU
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LITERATURA-
uterara Pocise Munteanu: „IN ORAȘUL DE PE MURES

între prima nuvelă „Lența” și romanul 
cel discutăm acum, Francisc Munteanu s-a 
deplasat repede într-un mediu cu totul 
nou. In același timp el s-a hotărit să tra
teze ideea dezvoltării raporturilor morale 
de astăzi sub un alt aspect.

Dacă în Goldiș (,,Lența“) în evoluția 
întreagă și bine observată pînă la un 
anume punct a acestui personaj, scriitorul 
a urmărit destrămarea sufletească și acea 
inevitabilă rostogolire morală provocată 
de întunecarea conștiinței, exemplificînd 
consecințele rele ale triumfului mentali
tății individualiste și a ambiției egoiste 
asupra omului, în noul roman, Francisc 
Munteanu caută căi de îndreptare, reflec
tând procesul invers al regenerării morale 
provocate de triumful principiilor sănă
toase asupra unui fond omenesc, puternic 
viciat de individualism. Scriitorul și-a 
propus adică să demonstreze prin litera
tura sa reciproca adevărului formulat în 
„Lența”.

în „Lența” scriitorul a pictat cu predi
lecție și cu o simpatie deschisă oameni 
viguroși, cu un suflet simplu și o voință 
puternică. Oameni tari, de o construcție 
fizică și interioară robustă. Acolo senti
mentele se trăiesc la o ridicată tensiune, 
cu deplasări radicale și neșovăelnice de 
pe un plan pe altul. în noul roman for
mula aceasta se nuanțează și scriitorul 
studiază caractere umane, cel puțin la în
ceput, maleabile, temperamente fără 
voință, urmărind procesul fortificării lor 
sub influența condițiilor vieții de astăzi.

Romancierul dezbate așadar o impor
tantă problemă etică. Mircea Rotaru este 
eroul cel mai viabil și personajul cen
tral al cărții; urmărindu-se evoluția aces
tui erou, se face sensibil conținutul uman 
al unui proces social, concludent pentru 
definirea caracterului raporturilor între 
oameni specifice epocii de treptată edu
care a unor mari mase în spiritul socia
lismului. Este posibil — în general vor
bind, făcînd la început abstracție de ori
ce specific artistic — ca un individ stă- 
pînit de principii morale individualiste, de 
o stare de spirit mai mult decît dubioasă, 
orb față de prefacerile cărora le e mar
tor, disprețuitor și străin de oameni și de 
tot ce-1 înconjoară, plin de senzația pro
priei valori, mînat fanatic de ambiția rea
lizării individuale, măcinat de obscure ne
liniști — este posibil, așadar, ca acest om 
să renască în puțină vreme, să renască 
în sensul grav al cuvîntului, să ajungă la 
o înțelegere devotată, sinceră și conștientă 
a luptei de care mai înainte se simțea 
profund străin, consacrîndu-se cu patimă 
acestei lupte ? în fond, formulînd această 
întrebare am indicat conținutul însuși al 
dezvoltării eroului lui Francisc 
Se dezbate așadar o problemă 
social acut. Urmărind evoluția 
Rotaru vom încerca să vedem 
sură demonstrația romancierului, răspun- 
zînd la întrebarea noastră, se susține ori 
nu, convinge ori rămâne o ipoteză. Mă
sura reușitei acestei argumentări va fi 
criteriul aprecierii valorii romanului.

Problema aceleiași restructurări morale 
ca urmare a actualelor condiții de viață, 
problemă amintită în cazul lui Mircea 
Rotaru, se pune în roman sub un alt as
pect — de astădată privind vechea gene
rație de intelectuali — și anume prin in
termediul unuia din eroii cei mai impor
tanți în dezvoltarea conflictului, inginerul 
Ardeleanu. E cu putință — sună o nouă 
întrebare — ca un om aflat în declinul 
vieții, bătrîn de-acum și obosit, a cărui 
structură e puternic apăsată de concep
țiile trecutului, un om cu ambițiile și idea
lurile tinereții și maturității sfărîmate, 
singuratec, nutrind o silă aristocratică față 
de oamenii de rînd, disperat de ideea 
morții, așteptîndu-și sfîrșitul undeva în
tr-un oraș de provincie, măcinat de desnă- 
dejdea de a nu lăsa în urmă vreo reali
zare de seamă care să-i perpetueze nu
mele în eternitate — e cu putință ca acest 
om să se îndrepte relativ repede spre o 
renaștere a capacității sale de creație și a 
resorturilor sale sufletești, pășind într-o a 
doua tinerețe, să găsească un nou înțeles 
existenței, însfîrșlt să se alăture energic 
masei acelor oameni „comuni" disprețuiți 
puțină vreme înainte, considerați cu silă 
și oboseală imensă ?

Destinul lui Mircea Rotaru ar fi avut 
cu siguranță un desnodămînt tragic dacă 
acest tinăr n-ar fi avut norocul să-și dea 
seama la timp de primejdia unei ireme
diabile destrămări și personalitatea sa — 
într-adevăr excepțional de înzestrată — 
s-ar fi prăbușit probabil în neant de n-ar 
fi fost împrejurări și oameni care să-1 în
toarcă din drum, hotărîndu-i alt viitor.

Mircea are o fire destul de stranie, cu
vintele pe care le rostește fetei iubite n-au 
un sens și parcă au totuși — un sens as
cuns ; trăiește aproape singur, fără prie
teni, existența sa e sumbră în monotonia 
ei, luminată doar în răstimpuri de un or
goliu bolnav, de ideea unei infailibile su
periorități și de visul unui viitor glorios. 
Viciul orgoliului și al individualismului 
macină acest suflet tînăr. Educația pri
mită în familie are urmări rele: tatăl își 
strînge venituri din speculă și se refugiază 
în străinătate, o mătușă meschină, dușmă
nind fanatic regimul democrat-popular, 
veghează acum pe erou, înveninîndu-I 
treptat. Mircea însuși visează la un mo
ment dat să părăsească patria, adresează 
cereri repetate autorităților ; de aici îna
inte, rău privit și bănuit de vini grave 
se izolează în sine; în cele din urmă 
devine student în teologie, nu mînat de 
evlavie și de credința unei misiuni apo
stolice ci înspăimîntat, pur și simplu, de 
eventualitatea unei încorporări în armata 
Republicii.

Faza aceasta, fixînd în evoluția eroului 
o gravă eclipsă a conștiinței și primej
dia rostogolirii morale definitive, fără în
toarcere, e bine urmărită de scriitor în 
pagini puține,

Dar autorul 
eu o cuvenită 
lucrurile cam 
întreagă a eroului. Scriitorul însuși pare 
a nu-și fi dat seama suficient de limpede 
că această întunecare a conștiinței ar fi 
putut deveni iremediabil fatală. Relatarea 
e uneori superficială și am avut la un mo
ment dat senzația că autorul nu manifestă 
o atenție cuvenită față de dilema grea a

Munteanu. 
de interes 
lui Mircea 
în ce mă-

concise.
face greșeala de a nu trata 
gravitate a tonului, relatând 
în grabă, fără a stabili vina
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eroului în această fa
ză, mînuind condeiul 
fără destulă siguran
ță, avînd parcă privi
rile ațintite spre desnodămîntul 
conflictului.

Transferat apoi la Facultatea_ _____
nică, Mircea are și aici de înfruntat neîn
crederea sporită a celor din jur, ivită mai 
ales din pricina dubioasei sale origini so
ciale ; nu are tăria morală de a se apăra 
și de a-și dovedi buna credință socotind 
umilitoare . explicațiile și justificările în 
fața organizației și a colegilor săi. Dilema 
morală crește din această cauză și eroul 
se încrîncenează încă mai mult în resem
nare și ambiție crezînd a fi martir. Scrii
torul nu caută traiectoriile simple arătind 
că aureola de om neînțeles pe care și-o 
confecționează eroul nu e întru totul 
snobă, ci se întemeiază adesea pe un fond 
real. Cînd animat de intenții sincere, în
tr-o scăpărare de devotament, Mircea 
dezvăluie decanului, fața reală a unui 
asistent al său, gestul e primit fără bună
voință ca un semn sigur de oportunism 
sau o abilitate strategică menită să aco
pere propria sa aversiune pentru realită
țile prezente, sau în cel mai bun caz ca 
un act de discreditare a forțelor cinstite, 
devotate partidului. Autorul știe să nu 
simplifice întrucît are mereu în vedere 
fondul bun în cele din urmă al aces
tui tînăr; autorul și-a dat seama 
în chip inteligent că dacă masca de om 
neînțeles a lui Mircea n-ar fi ascuns to
tuși și un conținut relativ corespunzător 
ar fi ieșit o caricare a eroului nimerită 
aiurea, aici însă nu. Asocierea unei proaste 
educații cu confuziile grave ce apasă con
știința eroului dar și cu atmosfera din jur 
neprietenoasă în mare parte, această aso
ciere e bine studiată de autor și comu
nicată cititorului cu o naturaleță care în 
ultimă instanță se cheamă talent.

în același timp e bine analizată asocie
rea de bine și rău, de nou și vechi ce ca
racterizează sufletul eroului, de elanuri 
îndoielnice, gînduri confuze, de sinceritate 
și ambiții ascunse, împletirea de pasiune 
firească și blazare timpurie. Apoi însăși 
această blazare e observată într-o împle
tire de elemente reale și înclinații bolnă
vicioase Acea mască snobă, acel rece ochi 
de mort al eroului corespund totuși unui 
suflet bolnăvicios

Sentimentele se 
îneît e greu să le 
aproape unanimă 
totuși o scuză pentru erou, un motiv de 
a-1 absolvi. Iată ce autorul pare a nu fi 
înțeles pe deplin și de aici lipsa aceea a 
gravității tonului de care am mai vorbit. 
Cert este că din bătaia neregulată a 
pulsului eroului lui Francisc Munteanu 
rămîne obiectiv vorbind o vină reală, vina 
unei resemnări și a unei îmbătrîniri su
fletești premature. E snob fără îndoială 
cînd scrie poeme despre încarnarea tăce
rii sau despre un coș de hîrtii ca simbol 
al modestiei, dar e rea! viciat cînd cade 
într-un fel de budism apatic. E și mască, 
dar e și realitate. Dacă ar fi fost numai 
snobism se cădea în caricaturizare, dar 
dacă ar fi fost numai amară și sinceră 
filosofie ar fi sunat fals pe buzele unui 
adolescent.

Paginile care vorbesc despre viața lui 
Mircea în fabrică, în mijlocul muncitori
lor sînt puține la număr, și dealtfel au
torul nici nu și-a propus să urmărească 
pe erou pînă la triumful deplin, ci nu
mai să fixeze un nou început de drum, 
decisiv pentru destinul acestuia.

Eroul capătă mal întîi un nou înțeles 
al noțiunii de demnitate, crescînd real în 
stima tovarășilor săi. Calea aceasta e 
fără îndoială dramatic de grea. La început 
laudele ce se aduc cunoștințelor sale, fap
tul de a fi obiect de atenție pentru alții 
îi mîngîie orgoliul, flatează în fond 
aceeași ambiție individualistă de a se rea
liza pe sine, fără altă preocupare, ambi
ție care îl adusese mai înainte în primej
dia de a se rata definitiv. Ambiția de 
a-și demonstra posibilitățile nu reprezintă 
nicidecum o cotitură în viața eroului. 
Eroul ne este arătat în mijlocul noilor 
preocupări, treptat oamenii se conving de 
bunele sale intenții și încep să-l pre- 
țuiască. In raporturile sale cu Farcaș pri
mul secretar al regionalei de partid, cu 
Oniga, cu tovarășii săi de muncă, Mircea 
capătă convingerea că neîncrederea de 
altă dată a celorlalți fusese justificată 
obiectiv de propria-i atitudine — oameni; 
n-aveau cum să-i fi recunoscut sincerita
tea din moment ce el însuși se menținuse 
într-o pasivitate paralizantă numai 
teama absurdă de a nu se 
novățindu-se.

Clipele dramatice în care 
piedicată, printr-un sabotaj 
ganizat de dușmani, să dea 
strunguri romînești. îl apropie sufletește 
de tovarășii săi, alături de ei își subor
donează eforturile, cunoștințele, capacita
tea creatoare, pasionantei opere de cons
trucție

E numai Un început de drum, bine 
fixat de altfel, indicînd anticipat dezvolta
rea rapidă a acestui tînăr pe o traiectorie 
luminoasă. Paginile acestea nu sînt rele, 
nici mediocre, dar în genere dau oarecare 
senzație a unei fugi prea grăbite spre 
deznodămînt. De vină e poate și insufi
cienta consistență a conflictului propriu- 
zis, încheiat printr-o rapidă și cam ce
țoasă deslegare, de care vom mai vorbi.

Cazul inginerului Isaia Ardeleanu, la fel 
de complicat — în general — ca și acela 
al lui Mircea Rotaru, e tratat de autor 
cu aceeași seriozitate și finețe a anali
zei, care ne indică în Francisc Munteanu 
un romancier bine înzestrat, mai ales pe 
latura surprinderii proceselor dificile de 
regenerare morală. Aici e însă de semna
lat o eroare. Spre a da senzația restructu
rării morale a unor oameni cu principii 
vechi, scriitorul îndepărtează prea mult 
punctele extreme ale evoluției. Mai ales 
în cazul inginerului Ardeleanu, coarda 
acestei evoluții e prea întinsă, prea încor
dată, în primejdie să pleznească, submi- 
nînd din verosimilitatea situațiilor și im
plicit a evoluției ei. Isaia Ardeleanu fu
sese într-adevăr un om obosit, deznădăj
duit de a nu se fi realizat în viață, dar 
sila, scîrba de oameni a acestui erou e 
hipertrofiată artificial de autor, deplasînd 
în cele din urmă eroul în altă sferă — 
anume în aceea a oamenilor cu desăvirșire 
pierduți și hotărit ineducabili. Reflecțiile 
inginerului pe marginea vizitei ce i-o face 
Brad, muncitor în uzină și erou foarte 
simpatic cititorului („toți ăștia sînt la 
fel", „mitocanul*1 etc,,, etc.) sînt odioase și 
cititorul încetează da a mai crede într-un

Lucian Raicu

fericit al

de meca-

amestecă cu naturaleță, 
analizezi. Neîncrederea 
care îl întîmpină nu e

din
umili, dezvi-

uzina e îm- 
ingenios or- 
țării primele

reviriment al unui 
astfel de om. Autorul 
însuși ne relatează că 
Isaia Ardeleanu are 

1 față de Brad „scîrbă și dispreț”. Reacțiile 
inginerului sînt de acest fel : „îl măsoară 

. cu dispreț din creștet pînă la tălpi”, etc.
Isaia Ardeleanu s-a asigurat de antipatia 
cititorului. Lucrurile nu sînt insă chiar așa 

. de grave dacă ne gîndim că reflecțiile și 
, comentariile la acestea ar putea fi scoase 
I pur și simplu din roman, fără nici o pier- 
! dere.
i Romanul e totuși o carte a fabricii, 
I oamenii pe care îi prezintă își concen

trează eforturile într-o importantă operă
■ de construcție socialistă, făurind primele 
I strunguri romînești. Ce putem spune în le- 
i gătură cu acest lucru ? Autorul nu mani

festă deocamdată capacitatea reconstitui-
; rii vieții pe planuri vaste, punînd în miș-
■ care nenumărați eroi, încordați într-un 
i efort gigantic. Nu se poate spune că

acesta e un defect capital. Scriitorul poate 
să-și dovedească înzestrarea în 
privinți și dealtfel, cum am 
face aceasta 
Farcaș, Pavel 
deși văzuți pe 
fără adîncime. 
eroii cărții nu
Cartea întreagă e scrisă cum am mai zis 
cu o naturaleță care salvează cele mai 
sumare apariții. Am avea la indemînă zeci 
de eroi ai altor autori, alcătuiți cu 
grijă dintr-o multitudine de trăsături su
fletești, dar la drept vorbind neverosimili, 
elaborați prin calcul și socoteli estetice. 
Și acești oameni „complecși” sînt infe
riori în artificialitatea lor, eroilor lui 
Francisc Munteanu, creați cu o anume 
spontaneitate care singură definește un 
talent real și-1 deosebește structural de 
uzurpator. Față de asemenea personaje 
compuse, elaborate prin calcul. Oniga de
ține avantajul unei pasiuni autentice, a 
unei purități sufletești, a unei dăruiri sin
cere luptei de fiecare zi. Brad deține su
perioritatea, ca erou literar 
unei anume tării 
limpezi deși încă 
unei înțelegeri pe 
porturilor sociale.
despre aceste personaje li se poate con
testa adîncimea de caracter sau complexi
tatea, nu li se poate contesta însă viața.

La drept vorbind, altfel nici nu se 
poate. O carte scrisă cu talent are un 
anume echilibru artistic care înlătură de 
la început posibilitatea coexistenței unor 
pagini remarcabile cu altele rizibile sau 
oricum inexacte ca artă. O carte e bună 
sau e rea. decisivă fiind tendința ce o 
străbate. Oricît de subtilă ar părea o re
cenzie ca aceea a lui Radu Popescu la car
tea lui Tiberiu Vornic „Sub pajura împă
răției" diferențele de potențial artistic sta
bilite în cuprinsul acestei cărți, dau sen
zația neadevărului. Practic vorbind criti
cul desființează romanul. „Autorului — se 
zice — îi lipsesc capacitatea epică și talen
tul creator de oameni”. Cine a citit cronica 
din „Gazeta literară” își amintește că au
torului i se contestă însuși talentul. Scrii
torul nu creează eroi individuali, dar nici 
masa nu e mai bine observată. Scriitorul 
n-are viziune plastică, n-are nici o vir
tute de romancier. Iar rînduri de acest 
fel, care poate că sînt adevărate, dar nu 
asta dezbatem acum, se împletesc cu apre
cieri mai mult decît superlative. Persona
jul cutare, zice criticul e „formidabil” (ci
tat textual din „Gazeta literară” 
36/1954 pag. 2 coloana 2, rînd 11).

Deși cartea e, precum se afirma mai îna
inte proastă, acest „personaj formidabil" 
e „menit să arunce o dispensă asupra eroi
lor înșirați pînă acum”. Acest unic per
sonaj cutare e menit „să explice secre
tul” șl să asigure acestei cărți „un suc
ces categoric și durabil” ; sau „autorul e 
excepțional de dotat pe linia satirei" sau: 
„tot ce a realizat autorul pe această li
nie e pur și simplu excelent”.

Ca să folosim un termen critic aflat la 
mare prețuire în paginile „Gazetei lite
rare” cititorul e „nedumerit”.

Asemenea contraziceri, oricît ar fi ele 
pe placul unor critici amatori de para
doxuri nu pot caracteriza o carte fie ea 
bună sau rea. A afirma așadar că alături 
de eroij vii» interesanți ca Mircea Rotaru 
sau Isaia Ardeleanu, scriitorul a dat per
sonaje neviabile, neveridice — ar fi nu 
numai o nedreptate, dar o eroare sezisă- 
bilă chiar și de cei care n-au citit roma
nul „In orașul de pe Mureș" dar au citit 
alte romane.

O carte in general bună nu poate avea 
erori capitale. Poate avea însă anumite 
slăbiciuni, facilități, pagini scrise în pripă, 
gesturi nemotivate, carențe stilistice și 
acesta e cazul romanului lui Francisc 
Munteanu. Ce i se poate obiecta scrii
torului ? Mai întîi paloarea intrigii. 
Aceasta e iscată de intervenția unor duș
mani care pun la cale, manevrează gre
șita dimensionare a pieselor primului 
strung romînesc. Autorul nu cheamă în 
acțiune personaje negative care să susțină 
conflictul: lonașcu, inițiatorul sabotaju
lui. asistă ca martor satisfăcut la zbuciu
mul eroilor pozitivi. Mia, nepoata ingi
nerului Isaia Ardeleanu e o eroină bine 
realizată de autor, dar se menține pe un 
plan pasiv, urmărind pe cale proprie în
făptuirea visului de a părăsi țara și a-și 
petrece vacanța alături de părinți la Vie- 
na. Rezolvarea conflictului e facilă, la de
pășirea impasului provocat de sabotaj, nu 
participă, practic vorbind, nici un erou. 
Eroii se vaită, se irită, se agită, caută vi
no v ați, dar lucrurile iau o întorsătură ve
selă, fără a se explica de către autor cum 
s-a ajuns la acest final. Vinovății se gă
sesc repede fără vreo motivare, toți 
eroii pozitivi își îndreaptă bănuielile 
spre inginerul lonașcu („Oniga era 
frămîntat de purtarea lui lonașcu” 
etc.). Spre a ajuta autorului să incneie 
în mare grabă conflictul, Mia însăși 
merge La Isaia Ardeleanu și se auto-de- 
mască, dezvăluindu-și intențiile deși știe 
prea bine că inginerul a devenit devotat 
construcției („Aijum o sâ-i pot spune, cred 
că o să mă înțeleagă” etc.) Eroina riscă 
fără nici o justificare tot ce ciștigase pînă 
atunci, purtînd o mască de o principiali
tate bine studiată. Fără a mai intra în 
detalii spre a dovedi insuficienta consis
tență a unor personaje, ne limităm a 
spune că slăbiciunea relativă a intrigii 
propriu zise are urmări rele asupra struc
turii eroilor, a lui Oniga și Farcaș mai 
ales. Autorul prinde repede și expresiv 
procesul de transformare al unor oameni 
pozitivi în devenire, în schimb lasă să lîn-

înzestrarea în alte 
dealtfel, cum am văzut, 

cu virtuozitate. Oniga, 
Cuc, Bartha, sînt vil, 

o singură latură și cam 
Dar peste nici unul din 
cade vălul artificialității.

vorbind, a 
morale, a unei judecăți 
neridicată la treapta 
deplin conștiente a ra- 

Orice se poate spune

cezească, fără a coborî la o treaptă prea 
scăzută, eroii înaintați în adevăratul în
țeles, mai ales pe activiștii de partid.

Gîndirea eroilor e cam lipsită de aripi 
atingînd uneori treapta unei filozofii ief
tine. E mai mult o constatare ce-o facem, 
decît o observație critică. Eroii gîndesc la 
moarte, la trecerea timpului, la monoto
nia vieții. Ardeleanu cugetă astfel: „Mîine 
o zi nouă. Apoi altele și altele. Pentru 
ce nouă, cînd toate sînt la fel ? Și timpul 
e același deși se spune „timpul trece". La 
fel gindește și Mircea Rotaru : „An 
Cît de banal sună I Cu toții știm 
bine că mîine va fi o zi ca toate 
lalte".

Mai întîi nu e onest din partea 
rului să pună aceleași idei și cam aceleași 
formulări pe buzele unor personaje nu 
numai diferite, dar profund diferențiate 
prin vîrstă, preocupări, stare de spirit 
Apoi, cum se face că doi oameni, bine 
înzestrați intelectualicește în concepția 
autorului, să-șț treacă vremea cugetînd 
așa de banal, și profesînd o filozofie cel 
puțin, cam de două parale ? Faptul 
devine cu atît mai supărător, implicînd 
de astă dată și defecte caracterologice — 
cînd un erou cu suflet simplu și limpede, 
cum e Pavei Cuc, manifestă preocupări 
de aceeași sterilitate. Nici mai mult nici 
mai puțin, acest tînăr e chinuit dintr-o 
dată, ce-i drept o singură dată, de ideea 
că seamănă cu ceilalți tineri, că s-a năs
cut, cum se știe, in aceleași condițiuni, 
că la voia întîmplării s-ar fi născut cu 
un an mai devreme ori mai tîrziu etc. 
ceea ce să recunoaștem, e nu numai ief
tin, dar și strident în raport cu preocu
pările serioase ale acestui erou, ce n-are 
nici măcar scuza de a fi străbătut mari 
dileme ca Mircea sau ca Isaia Ardeleanu 
Ceea ce, bineînțeles nu înseamnă că ma
xime de tipul „Viața trece ca un accele
rat prin fața cantoanelor", la locul lor 
dealtfel în caietul de suveniruri al unei 
domnișoare, alături de altele ca: „Viața 
e fumul de țigare care” etc. sînt bune spre 
a ilustra gîndirea lui Mircea Rotaru.

Insfîrșit neglijențe care nu sînt numai 
de ordin stilistic, stînjenesc buna desfă
șurare a narațiunii. Autorul, obsedat de 
sensurile unor cuvinte, le repetă, insis
tent pînă dincolo de monotonie. Iată nu
mai cîteva din ipostazele cuvîntului ciu
dat : Ardeleanu e prins de o „plictiseală 
ciudată" în jurul său se petrec „lucruri 
ciudate" Ionescu privește cu „ciudată dis
perare". Cineva vorbește cu „accent ciu
dat moldovenesc" Anicăi, i se aprind în 
ochi „lumini ciudate" Pavel gîndește că 
Anica e o „ființă ciudată". Tatăl e mă
cinat de „simțăminte ciudate". Farcaș are 
ceva „ciudat în priviri". Cutare caiet de 
sarcini e și el un „caiet ciudat".

Nu trebuie să reiasă că în lectura ro
manului aici discutat ne poticnim la tot 
pasul. Francisc Munteanu 
laudele pentru 
afirmă și pentru siguranța cu care 
nit spre maturizare. Romanul său 
citit.

merită toate 
repeziciunea cu care se 

a por- 
trebuie

nr.

★
în felul nostru, am căutat a da un 

răspuns la întrebările ivite în cadrul dis
cuției deschise de „Gazeta literară” cu 
privire la romanul lui Francisc Mun
teanu.

N-am citat numele preopinentului, el 
însă — credem — se subînțelege.

Adică am polemizat cu opiniile expri
mate, militînd pentru un punct de vedere 
propriu înc't acum nu ne rămîne decît 
să rezumăm. împotriva opiniei lui I. Mi- 
hăileanu care înscrie pe Mircea Rotaru în 
rîndul personajelor ratate, aruneînd asu
pra-; anatema unui anumit soi de neoșa- 
blonism, am fost de părere că acest erou 

viabil și bine gîndiț de autor. „Crezînd 
că va construi un erou „original”, autorul 
l-a înzestrat pe Mircea Rotaru cu o biogra
fie ultracomplicată” spune I. Mihăileanu 
Ne-am silit să demonstrăm că trăsăturile 
sufletești atît de complicate ale eroului 
sînt tratate în carte cu naturaleță și în nici 
un caz nu dau, cum susține de fapt I. Mi
hăileanu, senzația artificialității, a goa
nei după o sterilă originalitate — în sine 
și cu orice preț — prin înzestrarea per
sonajului cu stări sufletești de o ciudă
țenie voită. N-am înțeles, de asemenea, de 
ce I. Mihăileanu găsește că Mircea Ro
taru e „o personalitate fără axă" care nu 
știe ce vrea, de , ce criticul transformă 
această constatare într-o obiecție critică. 
Că ,Mircea Rotaru e „o personalitate fără 
axă”, etc., pînă la un anume punct al evo. 
luției sale, acest lucru e foarte adevărat 
—■ asta a fost dealtfel și intenția autorului, 
care a vrut să urmărească modul trans
formării unui, om care nu știe ce vrea 
„într-un om care știe ce vrea". în conse
cință, autorul n-a avut de ce să evite 
prima ipoteză a eroului său. Dacă însă 
formula lui I. Mihăileanu (personalitate 
fără axă) se referă la valoarea literară a 
eroului, obiectîndu-se că n-ar avea con
sistență, lucrurile iau altă înfățișare, nu 
mai e nevoie să revenim spre a arăta că 
nu asta e și părerea noastră. Dealtfel, 
nu-i greu de observat că aprecierea dată 
de noi romanului e răsturnată în raport 
cu aceea exprimată de I. Mihăileanu. Ți
nem să spunem acest lucru răspicat. Eroul 
principal al romanului e, după părerea lui 
I. Mihăileanu, inconsistent. Noi credem că 
e cel mai consistent. I. Mihăileanu consi
deră că în înfățișarea realistă a lui Oniga 
și Farcaș. alături de aceea a lui Isaia 
Ardeleanu 
romanului*', 
că meritul 
și anume, 
de restructurare morală? Oniga și Farcaș 
sînt eroi realizați la un nivel mijlociu — 
oricum mai coborât C" 
cînd vine vorba de un talent 
gur ca acela al lui Francisc 
Toate aceste erori de apreciere, 
totuși dreptul de a descoperi 
pompă în tovarășul I. Mihăileanu un teo
retician al eroului ideal, un „cavaler al 
sanctificării eroului pozitiv” — cum con
sideră Al. Simion în articolul său. De alt 
fel, însăși aplicarea principiului că „tre
buie să avem și noi faliții noștri” e aici 
nefericită și dă discuției un aer facil.

Discuția are precum vedem consecințe 
de ordin 
sugerînd 
criticului 
obiect de 
revenirea lui I. Mihăileanu discuția pă
șește spre o fază cu totul interesantă.
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principal e de fapt altul 
prezentarea unor procese

decît e de așteptat 
-- atît de si—

Munteanu. 
nu ne dau 
cu atîta

psihologic și complicații morale 
idei asupra stării sufletești a 
literar, devenit el însuși erou și 
dezbatere. Oricum. însă, după

i

Horia Aramă

Tovarășul meu
Un panou din seîndură de tei 
Cu o ramă-ngustă împrejur 
Și articole, vreo două, trei, 
Scrise cu stîngace-nflorituri.

O gazetă simplă, ca la țară. 
Iar în coltul ei, abia văzut. 
Un anunț înscris pe-o hîrtioară. 
Un anunț atît de cunoscut 1

Cineva ceru-n partid intrare... 
(Mai atent citesc, și mai avid !) 
Mîine-o să se vadă ce sorți are, 
Mîine, în ședință de partid.

...Cine ești, tovarășe de vise ? 
Ce simțire ne-a asemuit 
Că pe aceleași-nalte căi deschise 
Fără să ne știm ne-am intîlnit ?

Tînăr, și cu firea arzătoare,
Vrei planeta noastră s-o strunești 
Să-ncălzești oceanele polare 
La căldtira inimii-omenești ?

trecut prin multe, viața-ntreagf 
te cearcă un tîrziu avînt

Ai
Si
Ultimii tăi ani să nu se șteargă. 
Ci să lase urmă pe pămînt ?

Te-a călit talazul de durere ? 
Ești înflăcărat ? Ești un timid 
Dintre cei ce-n marea lor tăcere 
Se jertfesc, tăcuți, pentru partid -

E în tine marea cumpătare 
De conducător și de pilot ? 
Oare-ascunzi 
Ce răstoarnă

acea înviforare 
și clădește tot ?...

răspundă ? N-are cin 
prieten ne-ntîlnit.

...Cine să-mi 
Dragul meu. .
Mă întreb acuma ca și tine: 
Or să mă primească în partid ?

Corneliu Șerban

Iar dacă s-or porni...
Cu-avîntul primei întîlniri 

în parcul liniștit, tăcut, 
primei tinerești iubiri, 

al primului sfios sărut, 
primei calde-mbrățișări, 
al viselor țesute-n doi 

versul nii-l rostesc spre zft: 
potrivnic unui nou război.

Crescul cu tara copăcel, 
în rînd cu ea, in pas cu ea.

Și-n toate cîte-nmuguresc 
simt munca mea, simt

Belșugului mereu sporind, 
pămintului în chip de

Și multor cite încă sînt 
stăpîn le sînt. le stau

viata mea

vrajă

de strajă

Iar dacă s-or porni smintiți 
semănători de-omor și jale 

Să calce tihna-ntregii lumi 
și-a plaiurilor dragi natale 

Și dacă-n loc de întîlnirea 
din parcul liniștit, tăcut 

trebui ca despărțirea 
să-și deie ultimul sărut

ultima îmbrățișare —, 
atunci, în cel din urmă cea 

voi fi gata de plecare 
și dînd iubirii bun rămas 

Voi face braț de apărare 
al patriei și vieții noi 

Din mina care scrise versul 
potrivnic unui nou război.

Una din cele mai valo
roase lucrări de sculptură 
prezentate anul acesta în 
Expoziția de Stat a Arte
lor Plastice intitulată „Se 
naște o idee", aparține 
sculptorului Szobotka An
drei. După operele sale 
anterioare „Gh. Doja“ 
(1948) și „Stalin es la 
paz*‘ (1952) autorul 
sculpturii „Se naște o 
idee" se impune astăzi 
ca un autentic artist, 
de o viguroasă viziune 
realistă, ridicând pe o 
treaptă nouă prezenta
rea veridică a imaginii 
eroului pozitiv în sculp
tura noastră.

Compunînd simplu, cît 
mai apropiat de viață, 
sculptorul a înfățișat 
chipul unui muncitor 
stînd în atelier într-o a- 
titudine gânditoare, cu 
bărbia sprijinită în mîna 
stîngă iar în cealaltă 
mînă ținînd o hîrtie pe 
care va așterne firul 
ideii sale. Meritul ex
cepțional al acestei lu
crări constă în redarea 
acelui moment din gîn
direa muncitorului, în 
care acesta își vede ide
ile sale noi închegîn- 
du-se și căpătînd forme 
concrete, 
creatoare, 
încrederea 
capabile să realizeze a- 
ceste gînduri — toate 
sînt măiestrit întipărite 
în expresia feței, în toată 
atitudinea eroului.

După apariția în arta 
noastră a unor lucrări ca 
cele ale sculptorilor Fe- 
kete I. — „Sudor", O. Ilies
cu — „Tractoristul Stoica 
Constantin" sau Kaznov- 
schi Ernest — „Muncitori", 
sculptorul Szobotka Andrei 
a realizat un viguros chip 
al omului înaintat din țara 
noastră, al muncitorului 
conștient, văzut în întreaga 
amploare a personalității 
sale, clar și expresiv indi
vidualizat.

Frămîntarea 
optimismul, 
și energia

Jurnal artistic

naște o îdeett
Sculptorul face dovada 

— prin această lucrare — 
calităților sale remarca
bile de portretist, a capa
cității de a simți și reda 
artistic lumea interioară a 
eroului său. Artistul a reu
șit să adîncească trăsătu-

ANDREI SZOBOTKA:
„Se naște o idee"

rile psihologice ale eroului, 
să redea bucuria inte
rioară a momentului cău
tării și descoperirii unei 
soluții care să ușureze 
munca și să mărească pro
ductivitatea muncii. Ele 
s-au dezvăluit cu claritate 
fiindcă artistul și-a situat 
eroul în procesul de dez
voltare a caracterului, de 
înfrîngere a greutăților și 
de dobîndire a unor calități 
noi. Astfel sculptorul a în
fățișat un om viu, un om 
al epocii noastre, 
aceasta el a folosit 
baj artistic veridic 
sibiL

Studiul profund

Pentru 
un lim- 
și acce-

al ana-

tomiei, înțelegerea intimă 
a legilor care conduc mor
fologia, au făcut ca opera 
să fie nu numai un an
samblu just de proporții, 
forme și volume, dar și un 
mijloc de a reda adevărul 
omenesc. Dovedind un simț 

dezvoltat al compoziției, 
sculptorul a găsit acea 
poziție și acele mișcări 
care î-au permis să dez
văluie cu maximum de 
expresivitate și clarita
te, caracteristicile omu
lui de tip nou din țara 
noastră.

Totuși artistul nu a 
fost exigent cu sine pînă 
în cele mai mărunte de
talii. In modelajul pi
cioarelor, de exemplu, el 
n-a respectat suficient 
proporțiile și formele, 
îngroșînd laba picioru
lui și prezentînd-o în 
mod neplăcut privitoru- 
lui. Din cauza unui mo
delaj inegal, lucrarea 
arș scăderi în ceea ce 
privește concepția uni
tară a prezentării mo
numentale a unui ase
menea subiect de largă 
generalizare a vieții.

în plină desfășurare 
creatoare a talentului 
său sculptorul Szobotka 
este preocupat ca în o- 
perele viitoare să adîn- 
cească prin noi imagini 
figura luminoasă a mun
citorului din țara noa

stră. El și-a ales ca loc de 
inspirație și documentare 
regiunea minieră 
locul unde clasa 
toare s-a afirmat 
cut ca militantă
cată pentru libertate so
cială și unde astăzi din 
rîndurile bravilor mineri 
se ridică mereu noi con
structori dîrji și de nădej
de ai socialismului.

Așteptăm cu încredere 
de la sculptorul Szobotka 
cît mai multe opere vii, e- 
moționante, de un înalt 
nivel artistic.

MIRCEA DEAC

Lupeni, 
munei- 
in tre- 
neinfri-



Doi conducători de frunte 
ai mișcării muncitorești germane

Se împlinesc astăzi 36 de ani din ziua 
în care în Germania au fost asasinați în 
chipul cel mai barbar cu putință doi con
ducători de frunte ai proletariatului ger
man : Roza Luxemburg și Karl Liebk
necht. Roza Luxemburg era una din or
ganizatoarele grupării „Spartakus" care în 
condițiile unei crunte terori militariste a 
dus o puternică propagandă revoluțio
nară. K. Liebknecht era singurul membru 
al fracțiunii social-democrate a parlamen
tului german care votase împotriva cre
ditelor de război, ridicîndu-și glasul îm
potriva imperialismului și războiului în 
apărarea proletariatului și a păcii.

Asasinarea acestor doi conducători ai 
proletariatului german a făcut parte din 
planul cercurilor imperialiste de a înă
buși mișcarea muncitorească din Germa
nia, de a împiedica lupta oamenilor mun
cii din Germania pentru pace, pentru o 
viață nouă.

Năzuințele fierbinți de pace și progres 
ale poporului german au fost exprimate 
de cei mai buni fii ai poporului german 
în frunte cu Roza Luxemburg și Karl 
Liebknecht, Emst Thălmann și Wilhelm 
Pieck.

„Dușmanul principal al poporului ger
man se află în Germania : imperialismul 
german, partidul războinic german, diplo
mația secretă germană. Sarcina poporu
lui german este de a combate acest duș
man intern, de a-1 învinge în lupta poli
tică colaborând cu proletariatul din cele
lalte țări care luptă și el împotriva im
perialiștilor din propria patrie" — scria 
Karl Liebknecht în anul 1915.

Luxemburg și Liebknecht s-au ridicat 
cu dîrzenie, în anii primului război mon
dial, împotriva trădătorilor din Interna
ționala Il-a. Social-democrații de stingă, 
conduși de Roza Luxemburg și Karl 
Liebknecht editau revista „Internațio
nala". Grupul lor a căpătat această de
numire, iar maj tîrziu pe cea de „Spar
takus". Trebuie să arătăm totuși că so
cial-democrații de stingă germani nu erau 
revoluționari pe deplin consecvenți, ei 
șovăind timp îndelungat în privința ru
perii legăturilor cu social-șoviniștii și cen- 
triștii.

Cu toate aceste greșeli, social-demo
crații de stingă germani luptau cu avînt 
împotriva războiului imperialist și a pro- 
povăduirii „păcii civile". Lenin critica as
pru greșelile „spartakiștilor" însă îi recu
noștea drept internaționaliști și spunea 
că: „...ei luptă împotriva social-șoviniș- 
tilor proprii cu hotărîre, ferm, sincer..." 

’.Activitatea grupului Spartakus care 
ducea o sistematică propagandă revolu
ționară în condițiile cele mai grele a sal
vat intr-adevăr cinstea socialismului ger
man și a proletariatului german" — a 
scris Lenin.

Ridicîndu-se cu curaj împotriva con
ducerii social-democrate de dreapta, de- 
mascînd în permanență politica militariș- 
tilor, revoluționarii germani au ridicat 
poporul german la luptă. Sub influența 
victoriei proletariatului rus care sub 
conducerea Partidului Comunist a înte
meiat primul stat socialist din lume, în 
decembrie 1918 membrii Uniunii „Spar
takus" împreună cu alți socialiști de 
stingă au întemeiat Partidul Comun st 
din Germania.

întețirea activității revoluționare a pro
letariatului german face ca guvernul for
mat de social-democrații de dreapta să 
înceapă o sălbatică teroare îndreptată 
împotriva mișcării revoluționare germa
ne, împotriva tînărului Partid Comunist 
din Germania. Roza Luxemburg și Karl 
Liebknecht sînt arestați, iar la 15 ianua
rie 1919 — asasinați

în tragica istorie din ultimele decenii 
a poporului german se vede firul sînge- 
ros care merge de la asasinarea mișe- 
lească a acestor mari conducători revolu
ționari, la reînarmarea Germaniei sub di
recta oblăduire a imperialiștilor occiden
tali, la instaurarea dictaturii lui Hitler, 
Ia punerea Partidului Comunist în afara 
legii, la dezlănțuirea celui de al doilea

război mondial. Acest fir sîngeros se con
tinuă în zilele noastre cu reînvierea mili
tarismului în Germania occidentală con
dusă de clica revanșardă a lui Adenauer 
sub oblăduirea guvernanților americani.

Astăzi în Germania occidentală, după 
36 de ani de la asasinarea celor doi con
ducători ai proletariatului german, poli
tica promovată de cercurile guvernante 
de la Bonn ne arată că militariștii ger
mani nu au învățat nimic din experiența 
istoriei Europei în ultimele decenii.

Aceeași politică de împilare și teroare 
de pe vremea dictaturii hitleriste este 
promovată astăzi pe teritoriul Germaniei 
occidentale. în dorința de a transforma 
Germania occidentală, într-un cap de pod 
îndreptat împotriva lagărului democra
ției și socialismului, clica lui Adenauer, 
la ordinul imperialiștilor americani caută 
să distrugă mișcarea democratică din Ger
mania, încearcă să pună Partidul Comu
nist din Germania în afara legii, aruncă 
pe cei mai buni fii ai poporului german 
în dosul gratiilor, sugrumă cele mai ele
mentare libertăți democratice ale poporu
lui german.

împotriva năzuințelor de libertate și 
unitate a poporului german, clica revan
șardă de la Bonn duce o politică de men
ținere a dezmembrării Germaniei, de fas
cizare și de refacere a vechiului Wehr
macht hitlerist, scoțînd la mezat indepen
dența și viața poporului german.

Masele .populare germane au învățat 
însă multe din experiența istoriei Ger
maniei. Ele înțeleg acum că cel mai mare 
dușman al poporului german este repre
zentat de însuși militarismul german «— 
groparul acestei națiuni.

Forțele democrate, sănătoase care s-au 
dezvoltat în ultimii ani ca o stavilă în 
fața militarismului german sînt întru
chipate de existența Republicii Democrate 
Germane a cărei politică urmărește sta
bilirea unei Germanii unite, pașnice și 
democratice.

în aceste zile furtunoase cînd se hotă
răște soarta popoarelor europene, harni
cul popor german își întețește lupta îm
potriva tendințelor cercurilor agresive 
americane și ale slugilor lor de la Bonn, 
de a transforma Germania occidentală în
tr-un focar de agresiune și război.

Păstrînd memoria celor doi conducă
tori de frunte ai mișcării muncitorești 
din Germania, poporul german, alături de 
oamenii cinstiți de pe întregul glob, își 
amintește astăzi mai mult ca oricînd, mi
nunatele cuvinte rostite de Clara Zetkin 
la mormîntul tovarășilor ei de luptă asa
sinați : Roza Luxemburg și Karl Lieb
knecht :

„O legendă istorică ne povestește, că în 
lupta popoarelor de pe cîmpiile Catalau- 
nice, adversarii au luptat cu atîta înver
șunare încît și după moarte sufletele lor 
continuau lupta în văzduh.

Neuitațli noștri tovarăși de luptă nu-și 
continuă lupta în văzduh, ci în m'jlocul 
nostru, împreună cu noi. Ei nu pot să 
moară : nu va muri niciodată ceea ce 
ne-au dat. Aceasta s-a contopit cu carnea 
și sîngele nesfîrșitelor mase proletare, s-a 
transformat în ele în conștiință, voință 
și acțiune..

Proletariatul german și mondial dă naș
tere azi la mii de no,- luptători, care — 
prin măreția și puritatea gîndirii lor, prin 
tăria lor de caracter, prin conștiința da
toriei, dîrzenia și spiritul lor de sacrifi
ciu — sînt aidoma conducătorilor uciși 
Așadar, să nu plingem, ci să luptăm ! Din 
nou răsună trîmbițele, ne așteaptă o nouă 
luptă !“

Forțele sănătoase ale națiunii germane 
sînt potrivnice asasinilor acestor doi mari 
conducători ai muncitorimii din Germa
nia, sînt potrivnice cercurilor agresive 
care au tîrît poporul german în criminale 
războaie îndreptate împotriva popoarelor 
Europei. Aceste forțe sănătoase își afirmă 
mereu mai puternic hotărîrea de a ză
dărnici planurile cercurilor revanșarde 
militariste, de a lupta cu toate puterile 
pentru făurirea unei Germanii unite, 
pașnice și democratice.

IOSIF SA VA

Examenele sînt în toi. Acum, se face bilanțul muncii de un semestru a stu
denților ; cei care au învățat zi de zi în timpul anului dau răspunsuri bine gîndite, 
întemeiate pe cunoașterea materiei, cei leneși trag consecințele lipsei de interes 
pentru studiu.

în fotografie ; un aspect de la examenul de anatomie la anul II, Facultatea 
de medicină generală din Institutul medico-farmaceutic din București, condus 
de tov. prof, doctor S. Iagnov.

Studenta Florica Pîrvu vorbește, sigură pe cunoștințele ei. despre morfo
logia și segmentația pulmonului. Ea dovedește că a studiat temeinic și merită 
calificativul de „foarte bine" pe care l-a obținut. pot<); D p DUMITRU

Noua promoție — la sat
Ușa se deschide din 

cînd în cînd și un nou to
varăș se alătură grupului 
mare de studenți care 
strânși roată, citesc ziarul.

Pe toți îi frămîntă ace
lași gînd. Au trecut cu suc
ces examenul de stat și a- 
cum doresc să lucreze în 
agricultură, pe ogoarele 
gospodăriilor agricole de 
stat, colective și în S.M.T. 
Scrisoarea publicată de 
curînd în „Scînteia tinere
tului" prin care absolven
ții anului IV al Institutu
lui agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București, 
își exprimă hotărîrea de a 
merge la sate ca ingineri 
agronomi, a stârnit un viu 
interes și în rîndul celor 
aproape 160 de absolvenți 
ai Institutului agronomic 
din Craiova.

în cei 4 ani de învăță- 
mînt ei au acumulat bo
gate cunoștințe în dome
niul agriculturii, cunoștin
țe care îi vor ajuta să 
contribuie la ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a a- 
griculturii noastre.

Recenta Hotărîre a par
tidului și guvernului cu 
privire la desființarea sis
temului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații, 
cere din partea oamenilor 
muncii din agricultură să 
sporească și mai mult pro
ducția agricolă, pentru o 
mai bună aprovizionare a 
celor ce muncesc cu pro
duse agro-alimentare. Toc
mai pentru aceasta tine
rii absolvenți de la Insti
tutul agronomic din Craio
va și-au exprimat voința 
unanimă de a merge ia 
sate.

Inginerul Marin Copisî- 
zu a împlinit abia de cu
rînd 24 de ani. El este fiul 
unui colectivist din comu
na Bîrca, raionul Segar- 
cea.

Ca fiu de colectivist el 
s-a simțit mai aproape de 
munca într-o gospodărie 
colectivă și de aceea, în 
cererea de repartizare a 
solicitat trimiterea lui ca 
inginer agronom într-o 
gospodărie agricolă colec
tivă.

Pe listele de repartizare

apar rînd pe rînd numele 
celor mai buni absolvenți, 
care au cerut să lucreze 
la sate.

Simțămintele pe care le 
încearcă cei 160 de absol
venți de la Institutul agro
nomic din Craiova, sînt 
împărtășite deopotrivă și 
de oamenii muncii din a- 
gricultură, care cu multă 
nerăbdare așteaptă pe ti
nerii ingineri să vină în 
mijlocul lor și împreună, 
printr-o muncă stărui
toare, să smulgă pământu
lui cît mai multe roade, să 
ridice producția de cereale 
la hectar.

Fiecare din cei reparti
zați, își face planuri de 
viitor. Acolo, în condițiile 
de climă și sol din diferi
tele regiuni ale țării, își 
vor pune ei în slujba a- 
griculturii, în slujba între
gului popor muncitor, în
treaga capacitate de mun
că, toate cunoștințele lor 
acumulate în cei' 4 ani de 
studii la Institut.

Corespondent 
L. SOLOMON

Semiharii recapitulative ale cursurilor populare 
ae umba rusă de ia sate

începînd de astăzi în întreaga țară se 
desfășoară seminariile recapitulative ale 
cursurilor populare de limba rusă de la 
sate.

Mii și mii de țărani muncitori, colecti
viști, muncitori din gospodării agricole de 
stat, S.M.T.-uri și alți oameni ai muncii 
de la sate, care învață cu dragoste limba 
constructorilor comunismului, s-au pregă
tit cu seriozitate în vederea acestor se- 
minarii recapitulative.

învățămîntul popular de limba rusă la 
sate ia an de an o dezvoltare tot mai mare, 
în întreaga țară funcționează aproape 
12.000 cursuri populare de limba rusă, frec
ventate de circa 150.000 de oameni ai 
muncii. Manualele au fost îmbunătățite 
față de anii trecuți, pe baza sugestiilor 
venite din masă. De asemenea, Consiliul

General A.R.L.U.S. a tipărit o serie de bro
șuri metodologice care contribuie la îmbu
nătățirea procesului de învățămînt. Orga
nizațiile A.R.L.U.S. sînt sprijinite de im 
important activ obștesc format din profe
sori, învățătorii cunoscători ai limbii ruse, 
care au contribuit la îndrumarea și con
trolul funcționării cursurilor.

Seminariile recapitulative la sate se des
fășoară între 15 ianuarie și 15 februarie, 
iar la cursurile de la orașe ele vor avea 
loc între 1 și 28 februarie.

Pentru prima oară, anul acesta \or pu
tea participa la seminariile recapitulative 
și cei care învață limba rusă la cursurile 
prin radio și care vor putea obține, în 
urma examenului de sfîrșit de an, certifi
catul de absolvire a cursurilor.

(Agerpres)

din ce in

Tînărul care mi-a fost prezentat 
părea cunoscut. 11 cunoșteam într-ade- 
văr de undeva ? Bănuiala mi-a fost 
întărită și de faptul că, atunci cînd 
i-am strîns mina spunîndu-mi numele, 
el mi-a răspuns zîmbind: „Știu 1“ Mă 
cunoștea — asta însemna că îl cunosc. 
Totuși nu-mi puteam aduce aminte de 
unde. Unde am mai auzit aceeași voce 
sigură, unde am mai văzut zîmbetul 
acesta atotștiutor, privirea aceasta 
care spune, înaintea gurii; „știu" ?

— Și despre faptul că vorbesc aceeași 
limbă cu noi ?

— Să fii dumneata sănătos, mă bătu 
tînărul părintește pe umăr.

Simțeam că triumful e aproape.
— Ei bine, atunci află că nu-i nimic 

adevărat, că n-a coborît nimeni din 
lună, că totul a fost inventat...

Dar mă bucurasem probabil prea de
vreme, căci neturburat tînărul zîmbi 
larg. — Știu și asta.

> Dimineața cînd venea mă găsea ci-
> tind ziarele.
> — Știi, îi spuneam, că piesa cutare e
> aspru criticată ?
> — Știu, îmi răspundea tânărul și se 
( apuca să-mi demonstreze de ce piesa e
> slabă.
( — Știi, îi spuneam, peste cîteva zile,
> că piesa cutare (aceeași cu cea de mai 
? sus) e lăudată în ziarul de azi ?
( — Știu, îmi răspundea el neturburat
> și îmi demonstra pe loc calitățile incon- 
? testabile ale piesei.
> Dacă îl întrebam cît e ora îmi spunea 
? întotdeauna exact, fără să consulte
< ceasul (pe care de altfel nici nu-l
> avea). Iar dacă îi atrăgeam atenția că 
? după părerea mea, ceasul lui fuge (sau
< rămîne în urmă) răspunsul era dezar- 
S mant: „Știu !”
> Se făcea o numire nouă de șef de
< serviciu. Tînărul rămînea neturburat.
> Știa încă de ieri.

i
 Pleca cineva din instituție. Nici asta 
nu-l găsea nepregătit. Știa dinainte.

Murea cineva ’ 
mult că aceasta 
tocmai acum.

Aflam odată 
mă întrebați de 
va fi scuturat pentru o greșeală.

— Păi sigur — îmi spunea tînărul 
căruia îi destăinuiam primul știrea. 
Știu asta de mult. Nu e el îngîmfat, 
rupt de mase, cu serioase tendințe 
spre birocrație ?

Începînd din acea clipă nu-l mai sa
luta pe șef, iar dosarele primite spre 

„ rezolvare mi le arăta cu obidă: 
? — Cui îi trebuie hîrțoagele astea ?
A La ședință se afla că de_ fapt șeful 
A nu era chiar așa 
7 nea neturburat la 
A — Știam eu că 
A tuși un om bun.
7 După asemenea
$ stătea minute întregi lîngă ușă ca s-o 
>S poată deschide „din întâmplare" cînd 
7 trebuia să intre
A brațele încărcate de dosare și îmi spu- 
a nea fericit:
7 — Asta știu și eu că se cheamă ca-
A paritate organizatorică. Știe șeful ce 
A trebuie și ce nu pentru evidență.
7 Așa era tânărul nostru. Știa întotdea- 
a una tot ce se putea ști și... încă ceva pe 
A deasupra. El 
7 despre toate,
A Gloria lui
7 să dorm. Simțeam că 
k ce mai greu să-mi ascund invidia. Pînă 
/> într-o zi m-am hotărît. Știam ce am 
v de făcut. Iar odată hotărîrea luată, 
A m-am liniștit și am așteptat să vină 
A momentul.

subit. Tînărul știe, de 
urma să se întâmple

înaintea altora (nu 
unde) că șeful nostru

vinovat. Tînărul ve
rnine.

se exagerează. E to-

întâmplări dimineața

șeful. Apoi venea cu

asculta pe toți, sfătuia 
nimic nu-i era necunoscut, 
nedesmințită nu mă lăsa 

mi-e din ce în

Momentul a venit mai repede decît 
credeam. Am auzit într-o zi la radio o 
scenetă despre niște marțieni care ar 
fi aterizat pe pămînt și s-ar fi dedat 
la tot felul de năzdrăvănii. Puteai să 
juri că lucrurile s-au întâmplat aevea. 
Se povestea și cum arată marțienii și 
cum sînt îmbrăcați și cu ce se hrănesc. 
Bazaconii mai mari erau greu de închu 
puit. Și atunci o idee diabolică m-a 
străfulgerat: ce-ar fi dacă... ? Da, da, 
era fără îndoială un lucru grozav...

• ••» •••••?,
A doua zi într-o pauză, ne-am adu

nat ca deobicei în jurul unei mese la 
bufet.

— Ați auzit — am întrebat eu ca din 
întâmplare — despre ființele aterizate 
din lună, în nordul Italiei ?

Ceilalți au început să rîdă. Numai tî
nărul meu, sigur pe sine ca deobicei, 
răspunse scurt:

— Auzit! ,ml „
— Și despre faptul că au cîte cinci 

mîini și tot atâtea picioare ?
Tînărul era la post.
— ȘH 13

Intre timp, tînărului i-au fost încre
dințate munci d.e răspundere. Știa și 
rezolva totul cu o ușurință extraordi
nară. Directorul era îneîntat de el. Tî
nărul știa cînd acesta trebuia să întoc
mească un raport și i se înfățișa cu un 
plan, foarte, foarte amănunțit : să-l 
completezi doar cu niște cifre și nume 
concrete și gata.

Directorul nu se mai mișca fără ei.
Și tînărul se păstra la înălțime. Știa 

cînd e ziua de naștere a tuturor mem
brilor familiei directoriale și ce dar 
preferă fiecare ; știa care e mîncarea 
preferată a directorului și se îngrijea 
ca ea să se găsească întotdeauna la bu
fet ; știa întotdeauna cuvîntul de cinci 
litere, care-i lipsea directorului la ca
reul de cuvinte încrucișate ; știa, iarna, 
temperatura care-i priește cel mai bine, 
vara — înghețata care-i place mai 
mult.

Directorul dădea din ce în ce mai rar 
pe la birou și tânărul rezolva 
ce mai multe probleme.

Dacă lua o măsură care 
obiecții, tânărul răspundea 
sine : „Știu eu ce fac I" Dacă 
ieșea prost, tînărul avea răspunsul pre
gătit : „Știu tovarăși. Dar numai cine 
nu muncește — nu greșește".

E drept dacă ar fi fost să ne luăm 
după greșelile lui tânărul muncea din 
greu...

Cîțiva tovarăși încercară să-i atragă 
atenția tînărului că treburile merg 
prost Dar secretara (căci avea acum și 
secretară) îi oprea la ușă. „Știu ce vreți 
să-i spuneți, dar acum nu se poate, e 
ocuvat!"

Tînărul nu mai venea în biroul meu 
atît de des ca înainte, dar cîteodată la 
prînz, îl ved.eam pleeînd. 11 priveam cu 
atenție. Era tot atît de zîmbitor, tot atât 
de neclintit în siguranța sa, ca sistemul 
solar.

Pînă într-o zi...

întîmpina 
sigur pe 

treaba

A venit cineva de la minister. A ve
nit pe neașteptate și a pătruns în bi
roul directorului. Nu știu ce au discu
tat, dar apoi tînărul a fost chemat Și 
el în birou. Au fost chemați și alții.

— E adevărat că dumneata știai ce 
se întâmplă aici ?

— Știam ! răspunse tînărul în virtu
tea obișnuinței dar îi 
rău.

— Deci ai și dumneata 
vină, așa-i ? — sună mai 
cruțătoarea întrebare.

— Știu eu ? răspunse 
pentru prima oară (o doamne, de ce 
n-am fost de față?) formula magică 
respira oarecare îndoială.

— Deci o bună parte a lipsurilor îți 
revin, nu-i așa ?

Tînărul păru uimit.
— Despre ce lipsuri e vorba ? (de ce, 

de ce n-am fost de față să-l aud în
trebând, pe el, care știa întotdeauna to
tul fără să întrebe niciodată nimic ?)

— Lipsurile conducerii : îngîmfarea, 
ruptura de colectiv, dezinteresul față 
de muncă, birocrația...

Nu știu ce s-a petrecut atunci cu tî
nărul nostru (sufletul omului e atît de 
complicat!) dar ceea ce a urmat poate 
părea pur și simplu de necrezut. El a 
dus o mină la piept a plecat ochii în 
pămînt și a rostit cu voce tremurată:

— Nu tovarăși, eu despre toate aces
tea n-am știut și nu știu nimic.

Așa-i că nu-l mai recunoașteți ? To
tuși e el, tînărul pe care îl invidiam, 
care știa totul, totul, afară de un sin
gur lucru. Acum a ajuns să-l știe și 
pe ăsta. Și poate n-o să credeți, acum 
a început să uite alte lucruri, din acelea 
pe care le știa întotdeauna sau poate că 
de fapt nici nu le știa ? Adevărul îl 
știe cu adevărat numai tînărul nostru, 
dar deocamdată el n-a spus despre 
asta nimic nimănui...

RADU ȚIULESCU

păru îndată

o parte de 
departe ne-

,tînărul. Și

îndeplinirea ritmică a planului — 
sarcină de cinste a fiecărui tînăr
în centrul politicii partidului și guver

nului nostru stă sarcina ridicării necon
tenite a nivelului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Un rol deosebit de important în în
deplinirea acestei sarcini revine întreprin
derilor care aparțin de Ministerul Indus
triei Ușoare. Ele au datoria de a produce 
— ținînd seama de cerințele consumatori
lor — produse de larg consum în sorti
mente cît mai variate, de bună calitate și 
la un preț de cost din ce în ce mai scăzut.

Planul de producție stabilit pentru Mi
nisterul Industriei Ușoare, atît pentru anul 
trecut cît și pentru anul acesta, oglindește 
sarcinile trasate de plenara lărgită a C.C. 
el P.M.R. din 19—20 august 1953, privind 
sporirea producției bunurilor de larg con
sum și îmbunătățirea permanentă a cali
tății acestora.

în anul care a trecut, au fost date mai 
multe bunuri industriale de larg consum 
decît în anii precedenți. Cea mai mare 
parte din întreprinderi au obținut succese 
de seamă în creșterea producției și pro
ductivității muncii, a reducerii prețului de 
cost al produselor. Obținerea unei canti
tăți sporite de produse, a contribuit la 
desființarea sistemului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații, o nouă victorie 
a poporului muncitor.

A crescut numărul muncitorilor vârst
nici și tineri care aplică metode Înaintate 
de muncă, numărul inițiativelor creatoare, 
în anul 1954 tinerii din majoritatea între
prinderilor au trecut să lucreze după me
toda comsomolistei Lidia Savelieva — 
controlul pe fiecare fază de operație. La 
fabrica „Partizanul"-Bacău, „Ianoș Her- 
bac“-Cluj, „1 Mai“-Rîmnicu-Sărat etc., 
tineretul a realizat însemnate economii, în 
urma aplicării acestei metode, care au in
fluențat în mod direct reducerea prețului 
de cost al produselor.

Din rândurile tinerilor au izvorât și alte 
inițiative prețioase. Tînăre Antpaneta 
Alexovici, filatoare fruntașă la uzinele 
textile „7 Noiembrie" din Capitală, a ini
țiat o acțiune de sporire a productivității 
muncii, prin creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor. Această inițiativă a fost 
îmbrățișată de numeroși muncitori din

Simion Ștefan
Locțiitor al ministrului industriei ușoare

întreprindere, fapt care a contribuit ca 
planul de producție ai fabricii pe anul 
1954 să fie îndeplinit la 8 decembrie. 
Productivitatea muncii a crescut cu 7 la 
sută, iar prețul de cost a fost redus față 
de sarcina planificată, cu 0,84 la sută.

Au fost create în multe fabrici și uzine 
secții pentru valorificarea deșeurilor, iar 
ca urmare a aplicării acțiunii patriotice de 
a se realiza economii echivalente cu pre
țul de cost al unor importante produse 
finite, au fost deschise noi conturi perso
nale și colective de economii.

Muncitorii de la fabrica de confecții „6 
Martie" din Curtea de Argeș, folosind 
croitul combinat și croitul fără cupoane, 
au realizat economii în valoare de 154.000 
lei.

Acestea sînt numai cîteva exemple. Suc
cese asemănătoare au fost obținute și de 
uzinele textile „Gh. Doja" din.Sf. Gheor- 
ghe, „Tehnometal", Fabrica de sticlă Tur
da, „Țesătoriile reunite", „Filatura Româ
nească de bumbac", fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Capitală și al
tele.

Succesele realizate în anul 1954, oglin
desc eforturile depuse de colectivele de 
muncă din întreprinderi pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan la toți indicii. In 
numeroase fabrici organizațiile U.T.M. au 
participat activ la toate acțiunile între
prinse pentru realizarea și depășirea pla
nului organizînd tineretul în forme spe
cifice de muncă, brigăzi și posturi ute- 
miste de control.

Au existat din păcate și lipsuri peste 
care nu se poate trece cu vederea. Au 
fost destule cazuri cînd unele întreprin
deri s-au preocupat cu precădere de „asal
tul" de la finele anului pentru a-și înde
plini planul anual de producție. Așa au 
stat lucrurile la uzinele textile „30 Decem- 
brie“-Arad. fabrica de ciorapi „Repu
blica" din Capitală, „Avîntul Proletar"- 
Sibiu etc. Datorită muncii în „asalt", par- 

tizele de mărfuri au fost finisate în grabă, 
în dauna calității produselor.

Desigur că asemenea practici dăună
toare, menite numai a rectifica în mod ar
tificial cifrele producției prin „asaltul" de 
la finele anului, vor trebui înlăturate în 
cursul acestui an.

Am pășit într-un nou an, ultimul an al 
planului cincinal. Sarcini mari stau în 
fața fiecărui muncitor, tehnician, ‘ inginer 
și funcționar. Producția de bunuri de larg 
consum trebuie să crească în 1955, atin- 
gînd un nivel de 110 la sută față de anul 
trecut. Se vor produce cu 18 la sută mai 
multe țesături de bumbac, cu 10 la sută 
mai multe produse tricotate, cu 28 la sută 
mai multe articole din tricotaje pentru 
copii, cu 30 la sută mai mulți bocanci cu 
talpă bovină, mai multă sticlărie, încăl
țăminte etc.

Pentru a face față acestor sarcini, se 
impune ca o condiție principală justa pla
nificare a muncii în fiecare fabrică și ate
lier, se impune, mai cu seamă, lichidarea 
cu desăvârșire a muncii în „asalt".

In raportul prezentat la Congresul al 
XIX-lea al P.C.U.S., tovarășul Malenkov 
a subliniat uriașa însemnătate pe care o 
are îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan. Ea este condiția esențială pentru 
folosirea deplină a capacității mașinilor, 
a timpului de lucru, ea asigură creșterea 
productivității muncii, creează condiții 
pentru sporirea câștigului muncitorilor.

Pentru ca întreaga activitate de produc
ție să se poată desfășura în conformitate 
cu planul stabilit, este absolut necesar ca 
sarcinile de plan să fie cunoscute de fie
care muncitor în parte, care va trebui să 
lupte zi de zi, ceas de ceas, pentru înde
plinirea și depășirea lor.

In crearea condițiilor necesare pentru 
realizarea planului pe anul 1955, compar
timentul mecanic-șef are un cuvânt greu 
de spus. De aplicarea strictă a planului 
de întreținere, de realizarea integrală a 
planului de reparații capitale, de aprovi
zionarea la timp cu accesoriile și piesele 
de schimb necesare, depinde funcționarea 
utilajului cu mare randament. Orice defi
ciență în această direcție se răsfrînge ne

mijlocit asupra posibilităților de realizare 
a planului de producție.

O altă condiție esențială pentru înde
plinirea ritmică a planului de producție, 
o constituie evitarea golurilor de produc
ție, determinate de felul defectuos în care 
se face uneori aprovizionarea cu materii 
prime. Conducerile întreprinderilor tre
buie să ia din timp toate măsurile pentru 
ca locurile de muncă să fie aprovizionate 
cu materia primă și materialele corespun
zătoare în cantități și sortimente, pentru 
o desfășurare normală a procesului de 
producție. Aceasta înseamnă, printre al
tele, că stațiile de egrenat bumbac, de 
pildă, trebuie să livreze Ia timp filaturilor 
bumbacul prelucrat pe lungimi de fibră, 
care să permită ca acestea să lucreze în 
bune condițiuni. La rîndul lor, filaturile 
trebuie să dea o atenție deosebită produ
selor pentru ca țesătoriile și fabricile de 
tricotaje să dea pe piață bunuri de con
sum frumoase și trainice

Odată asigurate aceste principale con
diții, trebuie să se pornească neîntârziat 
bătălia pentru creșterea producției. în 
acest sens organizațiile U.T.M. și comite
tele de întreprindere, sub directa îndru
mare a organizațiilor de partid, au sar
cina de cinste de a desfășura o largă ac
țiune de popularizare a metodelor rapide 
de lucru.

în întreprinderile industriei ușoare lu
crează foarte mulți tineri. Antrenați în 
aplicarea acestor metode ei își vor spori 
contribuția la dezvoltarea economiei na
ționale. Trebuie extinsă aplicarea metodei 
graficului-orar, inițiată de comsomolista 
Valentina Hrisanova. Ea leagă întreaga 
întreprindere într-un sistem de termene 
ce trebuiesc respectate întocmai, atrage 
atenția asupra pericolului muncii în 
„asalt".

Indisciplina este un aprig dușman al 
realizării ritmice a sarcinilor de plan. 
Aducîndu-i pe cei indisciplinați pe calea 
cea bună, la nivelul fruntașilor în pro
ducție, organizîndu-i în brigăzi de produc
ție, controlîndu-i și ajutîndu-i practic în 
permanență, întreprinderile vor avea mai 
mulți luptători pentru creșterea bunei- 
stări a poporului nostru muncitor. Un 
mare aport îl pot aduce posturile utemiste 
de control și brigăzile-raid. Ele trebuie să 
seziseze Ia timp conducerile întreprinde
rilor asupra lipsurilor constatate în pro
cesul de producție, propunând măsurile 
concrete ce trebuiesc luate pentru norma
lizarea situației.

Creșterea productivității muncii de
pinde și de gradul de mecanizare al ope
rațiunilor și de introducerea unei tehnici 

noi, avansate. încă din anul trecut la uzi
nele textile „30 Decembrie“-Arad, „Indus
tria Textilă“-Lugoj, și în alte țesătorii au 
fost create secții de mașini rapide. Aci se 
utilizează la maximum lățimea războaie
lor. Experiența acestor secții trebuie ex
tinsă, iar tineretul să fie însuflețit de do
rința de a fi în primele rânduri ale mînui- 
torilor acestor mașini. în sectorul confecții 
trebuie extinsă. metoda de lucru prod- 
sincron, superioară lucrului în bandă, iar 
în sectorul tăbăcăriei, sistemul de tăbăcire 
a tălpii „crom-tanin-aluminiu", apli
cat la fabricile „Ianoș Herbac“-Cluj și 
„Flacăra Roșie“-București, metodă care 
scurtează ciclul de fabricație cu circa 25 
de zile și mărește rezistența tălpii la uzură 
cu peste 30 la sută. în sectorul sticlărie 
măsurile tehnico-organizatorice ce s-au 
luat pînă în prezent, trebuiesc continuate 
pentru a se ajunge la o exploatare mai 
rațională a cuptoarelor în scopul măririi 
cantității sticlei prelucrate pe m.p. de su
prafață a cuptoarelor de topit.

în cadrul măsurilor ce trebuiesc conti
nuate și în anul acesta sînt acelea care 
privesc mica mecanizare. Trebuiesc intro
duse dispozitive de oprire automată la 
ruperea firului de urzeală la războaiele 
de țesut, trebuiește de asemenea automati
zată alimentarea cu lînă a numeroaselor 
carde.

Acțiunea patriotică de a se realiza eco
nomii echivalente cu prețul de cost al unor 
importante produse finite, are o deosebită 
importanță pentru sporirea producției bu
nurilor de larg consum și pentru reduce
rea prețului lor de cost. Lupta pentru rea
lizarea de cât mai multe economii nu 
poate fi despărțită de ridicarea calificării 
profesionale. în anul acesta tot mai mulți 
muncitori trebuiesc mobilizați la cursurile 
de minim tehnic, unde au posibilitatea să 
capete noi cunoștințe în meseria pe care 
o practică. Extinderea inițiativei de ridi
care a celor rămași în urmă la nivelul 
fruntașilor în producție, întărirea contro
lului tehnic va duce la o îmbunătățire 
simțitoare a calității produselor industriei 
ușoare.

în anul 1954 o atenție deosebită a fost 
acordată îmbunătățirii controlului de fa
bricație. De la vechiul control limitat la 
produsele sosite în magazie s-a trecut la 
controlul extins asupra diverselor faze de 
fabricație. Această acțiune trebuie extinsă 
mai mult în acest an și să constituie una 
din preocupările principale ale tuturor 
conducerilor întreprinderilor.

în acest an producția trebuie să crească 
mult. Sporul de producție va fi realizat în 
mică parte pe seama investițiilor noi. Cea 

mai mare parte, trebuie însă realizată pe 
baza unei mai bune organizări a muncii, a 
creșterii productivității muncii prin des
coperirea și folosirea inepuizabilului izvor 
al rezervelor interne de care dispune fie
care întreprindere.

Odată cu măsurile tehnico-organizato
rice direct legate de producție, întreprin
derile sînt datoare să dea o atenție deo
sebită îmbunătățirii nivelului social-cul
tural al oamenilor muncii.» îngrijirea co
piilor în creșe și cămine trebuie să fie 
îmbunătățită.

Creșterea productivității muncii este de
terminată în mare parte de felul cum se 
desfășoară întrecerea socialistă. în această 
problemă au existat în anii trecuți lipsuri 
serioase atît în organizare cit și în .înțe
legerea esenței întrecerii socialiste. învă
țând din aceste lipsuri, înțelegînd că între
cerea socialistă este un mijloc puternic de 
mărire a producției, de lichidare a deprin
derilor și obiceiurilor înapoiate, o școală 
minunată de ridicare a nivelului cultural- 
tehnic al muncitorilor, conducerile între
prinderilor trebuie să acorde o atenție 
deosebită intensificării întrecerii socialiste 
și să stimuleze inițiativele creatoare care 
se nasc.

Realizările obținute de clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului nostru, contri
buie la întărirea capacității de apărare a 
patriei.

Ca urmare a creșterii necontenite a nive
lului de trai, populația muncitoare va avea 
pe drept cuvînt, pretenții calitative mai 
mari în acest an. Să facem totul pentru 
ca producția anului 1955 să constituie un 
însemnat salt în ceea ce privește calitatea 
produselor industriei ușoare. Pentru a pu
tea satisface cerințele mereu crescînde ale 
consumatorilor, produsele industriei ușoare 
trebuiesc finisate cu mare grijă, ambalate 
frumos, trebuiesc create articole noi care 
să fie pe placul consumatorilor. în mîinile 
lor, produsele trebuie să ajungă nu numai 
ca un obiect util, ci și ce un produs plăcut.

Fiecare întreprindere trebuie să lupte 
pentru ca produsele sale să fie cît mai 
căutate pe piață și pentru ca marca fa
bricii — aplicată pe produs — să consti
tuie o garanție pentru consumator și o 
mîndrie pentru întreprindere.
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In legătură cu conferința internațională 
pentru problemele folosirii energiei atomice in scopuri pașnice
NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 

transmite:
După cum s-a mai relatat în presă, la 

4 decembrie 1954 cea de a 9-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a adoptat în 
unanimitate rezoluția „Colaborarea Inter
națională în dezvoltarea folosirii energiei 
atomice In scopuri pașnice". Această re
zoluție prevede convocarea cel mai tîrziu 
în august 1955 a unei conferințe inter

U. R. S. S. este gata să prezinte un raport
cu privire la centrala electrică atomică industrială și la fimcționarea ei
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Agenția 

TASS este împuternicită să anunțe urmă
toarele :

După cum se știe, la 1 iulie 1954 a fost 
dat publicității un comunicat oficial anun- 
țînd că în Uniunea Sovietică a fost dată 
în exploatare și a furnizat curent electric 
pentru industria și agricultura raioanelor 
învecinate prima centrală electrică in
dustrială pe bază de energie atomică.

Guvernul Sovietic, recunoscînd marea

Nota Guvernului sovietic adresată Guvernului Franfei
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 13 ianuarie Ministerul Afa
cerilor Externe ai U.R.S.S. a adresat Am
basadei Franței la Moscova următoarea 
Notă :

„Guvernul U.R.S.S. consideră necesar să 
declare Guvernului Franței următoarele:

Acordurile de la Paris cu privire la 
crearea așa-numitei „Uniuni a Europei 
occidentale", din care fac parte Franța, 
Anglia, Italia, Belgia, Olanda. Luxemburg, 
precum și Germania occidentală, cuprind 
prevederi care sînt în contradicție cu pro
tocolul de la Geneva din 17 iunie 1925 
„Cu privire la interzicerea folosirii în 
război a gazelor asfixiante, toxice sau a 
altor gaze asemănătoare și a mijloacelor 
bacteriologice", protocol al cărui depozi
tar este Guvernul Franței.

După cum se știe, protocolul de la Ge
neva a fost semnat după primul război 
mondial, în timpul căruia au fost folosite 
pe scară întinsă gazele asfixiante și to
xice, precum și alte tipuri de arme chi
mice a căror folosire a fost condamnată 
cu hotărîre de către popoare. încă de pe 
atunci s-a ivit și primejdia folosirii dău
nătoarei arme bacteriologice care urmă
rește răspândirea de epidemii de cele mai 
grave boli în rândurile locuitorilor paș
nici. Aceasta a făcut necesară semnarea 
unui acord internațional sub forma sus
menționatului protocol de la Geneva care 
interzice folosirea în război a unor mij
loace de exterminare în masă cum sînt 
gazele asfixiante, toxice sau a altor gaze 
asemănătoare, la fel ca și a oricăror li
chide, substanțe și mijloace analoage, pre
cum și mijloacele bacteriologice de ducere 
a războiului.

în prezent, protocolul de la Geneva este 
recunoscut de majoritatea covîrșitoare a 
statelor ; 50 de state l-au semnat sau au 
aderat la el ; printre acestea sînt toate 
țările participante la „Uniunea Europei 
occidentale" — Franța, Anglia, Italia, Bel
gia. Olanda, Luxemburgul, precum și Ger
mania.

în protocolul de la Geneva se arată că 
„folosirea în război a gazelor asfixiante, 
toxice sau a altor gaze asemănătoare, la 
fel ca și a oricăror lichide, substanțe și 
mijloace analoage, a fost pe drept con
damnată de opinia publică a lumii civili
zate". „Pentru ca să fie recunoscute în 
mod universal ca făcînd parte din dreptul

Să fie interzisă arma atomică!
PRAGA 14 (Agerpres). — Ziarele ceho

slovace au publicat apelul Prezidiului 
Academiei de Științe a Cehoslovaciei că
tre toți oamenii de știință din țările oc
cidentale.

Din știrile privitoare la sesiunea Con
siliului uniunii nord-atlantice, care a avut 
loc în decembrie anul trecut, se spune în 
apel, rezultă că consiliul a dat conduce
rii militare dreptul de a folosi arma a- 
tomică atunci cînd va crede de cuviință. 
Aceasta înseamnă că în cadrul ajutoru
lui militar acordat de Statele Unite aliați- 
lor lor se va livra armament necesar du
cerii războiului atomic.

Este un fapt cunoscut de toți că Sta
tele Unite fabrică armament atomic și că 
anumite unități militare din Europa au 
fost echipate cu toate cele necesare pen
tru ducerea unui război atomic. Din a- 
ceasta rezultă că după includerea Ger-

Constituirea
PARIS 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : A fost constituit Biroul Adunării 
Naționale pe anul 1955, format din 6 vi
cepreședinți, 16 secretari și 3 chestori. Ca 
și anul trecut din partea grupului parla
mentar al Partidului Comunist Francez 
în Birou au fost aleși trei reprezentanți: 
Andre Mercier, vice-președinte, Yvonne 
Estachy și Alphonse Denis, secretari. 
Printre secretarii Adunării Naționale a 
fost ales și Pierre Mounier (membru al 
Uniunii republicanilor progresiști).

Componența Biroului în ansamblu n-a 
suferit modificări esențiale, afară de nu
mirea în funcția de vicepreședinte a so
cialistului Lacoste în locul lui Raymond- 
Laurent (M.R.P.).

în ședința grupului parlamentar al par
tidului socialist, (S.F.I.O.) premergătoare 
votului, secretarul general al partidului 
socialist Guy Mollet și deputății care îl 
sprijină au cerut aplicarea directivelor 
comitetului de conducere potrivit căreia 
cei 18 deputați socialiști „nedisciplinați", 
care s-au pronunțat împotriva înarmării 
Germaniei occidentale, nu pot candida 
în numele grupului parlamentar socialist 
cu prilejul alegerilor diferitelor comisii 
parlamentare.

Aceste directive au fost respinse de ma-
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naționale în problemele folosirii pașnice 
a energiei atomice. Pentru pregătirea con
vocării acestei conferințe, prin hotărîrea 
Adunării Generale a fost creat un Comi
tet consultativ compus din reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei, Franței, Brazi
liei, Indiei și Canadei. Acest comitet va 
trebui să prezinte secretarului general al 
O.NiU.iConcluziile sale în chestiunile or
ganizării și a ordinei de zi a sus-mențio- 
natei conferințe.

importanță a folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice și căutînd să contribuie 
la dezvoltarea colaborării internaționale 
în acest domeniu, este gata să transmită 
experiența științifică și tehnică corespun
zătoare, acumulată în Uniunea Sovietică, 

în acest scop, Guvernul Sovietic este 
gata să prezinte conferinței internaționale 
în problemele folosirii pașnice a energiei 
atomice, convocată pentru anul 1955, con
form hotărîrii celei de a 9-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., un raport 

internațional, această interdicție obliga
torie în egală măsură pentru conștiința și 
practica popoarelor", participapții la pro
tocol și-au asumat obligația de a „recu
noaște această interdicție, de a accepta să 
extindă această interdicție asupra mijloa
celor bacteriologice de ducere a războiului 
și de a consimți să se considere legați unul 
față de altul prin prevederile acestei de
clarații".

Prevederile protocolului de la Geneva 
sînt în prezent norme unanim recunoscuta 
ale dreptului internațional.

Protocolul de la Geneva a avut un rol 
de seamă în preîntîmpinarea folosirii ar
melor chimică și bacteriologică în cei de 
al doilea război mondial. Chiar și guver
nul hitlerist — ai cărui reprezentanți prin
cipali au fost, după cum se știe, condam
nați de tribunalul internațional ca crimi
nali de război —. nu a îndrăznit să folo
sească arma chimică și arma bacteriolo
gică și să încalce protocolul de la Geneva.

Totuși, acordurile de la Paris, neținînd 
seamă de toate acestea, prevăd că țările 
participante la Uniunea militară a Euro
pei occidentale vor face pregătiri pentru 
un război chimic și bacteriologic, făcînd 
stocuri de arme chimice și bacteriologice 
și punîndu-le la dispoziția armatelor lor.

Astfel, în protocolul nr. 3 al acorduri
lor de la Paris cu privire la crearea „Uni
unii Europei occidentale", se arată că pe 
lângă stocuri de arme atomice, față de care 
Guvernul Sovietic și-a exprimat poziția 
în notele respective adresate Guvernelor 
Franței, Angliei și S.U.A., participanții la 
acest bloc militar vor crea și stocuri de 
arme chimice și bacteriologice. După cum 
se spune în anexa 2 a protocolului mai 
sus menționat, aceste stocuri vor cuprinde 
„substanțe chimice, asfixiante, toxice, iri
tante, paralizante, substanțe care împie
dică creșterea, care distrug epiderma sau 
catalitice, special create spre a fi folosite 
în scopuri militare", precum și „dispozi
tive și aparate, construite în mod special 
pentru folosirea în scopuri militare a unor 
insecte vătămătoare sau a altor organisme 
vii ori moarte sau produsele lor toxice".

în protocolul nr. 4 al acordurilor de la 
Paris cu privire la crearea Uniunii mili
tare a Europei occidentale se prevede mă
rirea acestor stocuri, în conformitate cu 
efectivul trupelor statelor participante la

Apslul Prezidiului Academiei de Științe 
a Cehoslovaciei către toți oamenii 

de știință din țările occidentale

maniei occidentale în uniunea nord-atlan- 
tică, militariștii germani vor obține din 
depozitele militare americane armament 
atomic pentru înfăptuirea scopurilor lor 
mîrșave.

în ciuda faptului că știrile despre se
siunea de la Paris a consiliului uniunii 
nord-atlantice au fost formulate în ter
meni vagi, este clar că ne aflăm în fața 
unei hotărîri a cărei traducere în fapt ar 
primejdui civilizația. Este suficient să se 
folosească o singură dată arma atomică 
pentru ca războiul atomic să înceapă. De 
aceea unicul mijloc pentru preîntâmpina

Biroului Adunării Naționale franceze
$edin(a grupului parlamentar 

al partidului socialist 
reflectă profundele nemulțumiri 

care există în sinul acestui partid 

joritatea deputaților socialiști. Grupul 
parlamentar socialist a hotărît cu 47 vo
turi contra 26 și 11 abțineri să permită 
deputaților „pedepsiți" să candideze în 
numele socialiștilor pentru a fi aleși în 
diferitele comisii ale Adunării Naționale.

Mai mult, pentru funcția de vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a fost pro
pusă candidatura lui Lacoste, care la 30 
august anul trecut a votat împotriva 
„comunității defensive europene". Apoi, 
cu majoritate de voturi a fost propusă 
pentru comisia afacerilor externe candi
datura deputatului Bouhey, care a vo
tat împotriva acordurilor de la Paris, 
fiind pentru prima oară înfrînt unul din 
adepțîî lui Guy Mollet — deputatul Le 
Bail cunoscut pentru atitudinea sa favo
rabilă refacerii militarismului german. 
După cum relatează ziarul „L’Humanită", 
socialiștii care au votat împotriva candi
daturii lui Le Bail au declarat pe culoa
rele Adunării Naționale că înfrîngerea lui 
Le Bail este urmarea directă a discursu
lui rostit de el în Adunarea Națională în 
sprijinul ratificării acordurilor de la 
Paris.

Cu toate protestele lui Guy Mollet și 
ale adepților săi, grupul parlamentar so

După cum rezultă din documentele di
fuzate în prealabil de secretarul general, 
se intenționează ca în lucrările viitoarei 
conferințe principalul accent să se pună 
pe examinarea unor probleme ca proiec
tarea și exploatarea reactorilor atomici 
precum și tehnologia producției indus
triale a energiei atomice.

Potrivit informațiilor primite aci, Co
mitetul consultativ își va începe lucrările 
la 17 ianuarie.

cu privire la prima centrală electrică a- 
tomică industrială din U.R.S.S. și la func
ționarea ei.

Academicianul D. V. Skobelțîn a fost 
numit reprezentant al U.R.S.S. în Comi
tetul consultativ al O.N.U pentru proble
mele convocării conferinței menționate, 
creat de Adunarea Generală. Academicia
nul Skobelțîn a fost însărcinat să prezinte 
o propunere cu privire la includerea unui 
punct corespunzător pe ordinea de zi a 
conferinței.

această Uniune, atît prin organizarea pro
ducției în masă a armelor chimice și bac
teriologice pe teritoriul țării respective, 
cât și prin achiziționarea în străinătate sau 
obținerea lor în cadrul așa-zisului „ajutor 
extern în materiale militare".

Guvernul Sovietic consideră de datoria 
sa să avertizeze în mod deosebit că în 
afară de arma atomică acordurile de la 
Paris pun la dispoziția armatei vest-ger- 
mane — a cărei constituire este prevăzută 
de aceste acorduri — și arma chimică și 
cea bacteriologică. O asemenea situație nu 
poate să nu agraveze primejdia unui 
război distrugător chimic și bacteriologic 
în Europa, cu toate consecințele lui grave 
și nenumăratele sacrificii pentru popoare, 
ceea ce constituie o primejdie deosebită 
pentru țările europene cu o populație 
densă.

în legătură cu cele expuse mai sus, Gu
vernul Sovietic consideră necesar să atragă 
atenția Guvernului Franței asupra faptu
lui că obligațiile pe care Franța intențio
nează să și le asume în baza acordurilor 
de la Paris cu privire la folosirea armelor 
chimice și bacteriologice de către armatele 
țărilor participante la „Uniunea Europei 
occidentale" și la blocul Atlanticului de 
nord, sînt incompatibile cu obligațiile in
ternaționale asumate de Franța în baza 
protocolului de la Geneva din 17 iunie 
1925 „Cu privire la interzicerea folosirii 
în război a gazelor asfixiante, toxice sau 
a altor gaze asemănătoare și a mijloace
lor bacteriologice".

Guvernul Sovietic consideră necesar să 
atragă atenția Guvernului Franței asupra 
răspunderii grave pe care și-ar asuma-o 
Franța .încâlcind protocolul de la Geneva 
din 17 iunie 1925.

Guvernul Sovietic a adresat concomi
tent note similare Guvernelor Angliei, Ita
liei, Belgiei, Olandei și Luxemburgului 
care au semnat acordurile de la Paris cu 
privire la crearea Uniunii militare a Eu
ropei occidentale.

Guvernul Sovietic solicită Guvernul 
Francez, în calitatea lui de depozitar al 
protocolului de la Geneva din 17 iunie 
1925, să trimită copii după această Notă 
tuturor celorlalți participant! la protoco
lul mai sus-menționat".

Note similare au fost adresate ambasa
delor Angliei, Italiei. Belgiei, Olandei și 
Legației Luxemburgului.

rea acestei primejdii extrem de mari este 
interzicerea fabricării și folosirii armei 
atomice.

Chemăm pe toți oamenii de știință cins
tiți din occident, se spune în continuare 
în apel, ca, în strînsă unire cu toți oa
menii iubitori de pace din țările respec
tive să zădărnicească încercările imperia
liștilor de a abuza de rezultatele cerce
tărilor științifice și ca împreună cu po
poarele iubitoare de pace din toate țările 
să obțină interzicerea armei atomice. Nu
mai pe această cale se pot apăra roadele 
muncii omenești și toate realizările cul
turii și civilizației.

Apelul a fost semnat de Zdenek Ne- 
jedly, președintele Academiei de Științe 
din Cehoslovacia, V. Laufberger, prim 
vicepreședinte al Academiei, I. Bom, al 
doilea vicepreședinte al Academiei, F. 
Sorm, secretar șef al Academiei.

cialist a propus drept candidat pentru 
funcția de membru al Comisiei pentru a- 
părarea națională și de membru al Co
misiei pentru problemele votului univer
sal pe Max Lejeune, care a votat împo
triva „comunității defensive europene" și 
împotriva creării „Uniunii Europei occi
dentale". După cum se știe, Max Lejeune 
a fost exclus din partidul socialist pen
tru „încălcarea disciplinei de partid".

Presa franceză apreciază ședința gru
pului parlamentar socialist ca o serioasă 
înfrîngere suferită de Guy Mollet și de 
ceilalți adepți ai înarmării Germaniei din 
rîndurile partidului socialist, precum și 
ca un rezultat al profundei nemulțumiri 
care există în sinul acestui partid față 
de politica comitetului de conducere.

Ziarul „Liberation" subliniază că pen
tru prima oară împotriva lui Guy Mollet 
s-au pronunțat chiar și deputății din par
tea departamentelor Nord și Pas-de-Ca- 
lais care sprijină de obicei politica sa. în 
această ordine de idei, se spune că Guy 
Mollet ar fi făcut o declarație despre po
sibilitatea demisiei sale din funcția de 
secretar general al partidului socialist.

După cum anunță ziarul „Franc-Ti- 
reur", la 12 ianuarie comitetul de con
ducere al partidului socialist a hotărît 
ca problema nerespectării hotărîrilor co
mitetului de conducere de către majori
tatea grupului parlamentar socialist să fie 
supusă spre examinare congresului ex
traordinar al partidului, care se va des
chide la 6 februarie.

NonI ambasador al R.P. Chineze 
în U. R. S. S.

PEKIN 14 (Agerpres). — Agenția China 
Nouă transmite: Mao Țze-dun, președintele 
Republicii Populare Chineze, a numit pe 
Liu Siao ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare Chineze 
în U.R.S.S.

Președintele Mao Țze-dun a eliberat pe 
Cian Ven-tian din funcția de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Chineze în U.R.S.S. în cu- 
rînd, Cian Ven-tian se va înapoia în pa
trie pentru a-și exercita funcția de loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe.

Guvernul danez a hotărît 
amînarea ratificării acordurilor 

da la Paris
COPENHAGA 14 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la cercuri bine informate, cores
pondentul agenției Reuter anunță că gu
vernul danez a hotărît să amîne ratifica
rea acordurilor de la Paris cu privire la 
reînarmarea Germaniei occidentale în 
speranța de a sili pe aceasta din urmă să 
facă concesii fată de pretențiile Dane- 
marcii în legătură cu Schleswig-Holstein. 
Problema ratificării nu va fi examinată 
înainte de sfîrșitul lui februarie. Dane
marca sprijină cererea minorității daneze 
din Schleswigul de sud de a fi reprezen
tată în .Lantag.

In parlamentul belgian
BRUXELLES 14 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 12 ianuarie, parlamentul 
belgian a continuat discutarea proiectului 
de lege cu privire la acordurile de la Pa
ris. Ca și .în prima zi, în ciuda impor
tantei hotărîri pe care urmează să o ia 
parlamentul. în sala de ședință a fost pre
zentă doar o parte neînsemnată a depu
taților. La sfîrșitul ședinței, din 212 mem
bri ai parlamentului, în sală au rămas 
doar 15 deputați, inclusiv ministrul Afa
cerilor Externe, Spaak. Atmosfera de in
diferență și nepăsare care domnește în 
parlamentul belgian a fost creată în mod 
artificial de cercurile guvernante din țară 
pentru a minimaliza importanța hotărîrii 
care urmează să fie luată pentru Belgia 
și pentru poporul ei.

Evenimentele 
din Costa - Rica

SAN JOSE 14 (Agerpres). — Postul de 
radio costaricen anunță că forțele națio
nale controlează situația în întreaga țară, 
cu excepția anumitor puncte din provin
cia Guanacaste. Forțele intervenționiste 
sînt concentrate lîngă orașul Santa Cruz, 
în apropierea coastei Pacificului, la vest 
de San Jose. Se semnalează de asemenea 
că între forțele naționale și trupele in
tervenționiste au avut loc ciocniri în apro
pierea orașului Liberia. S-a constatat că 
armele parașutate în localitatea Villa 
Quesada și capturate de forțele guverna
mentale provin din Nicaragua.

Agenția France Presse anunță că în 
noaptea de joi spre vineri orașele costa- 
ricane Liberia și Revia au fost bombar
date de avioane intervenționiste.

Comisia de anchetă creată de Consiliul 
Organizației Statelor americane a sosit la 
San Jose, capitala Republicii Costa-Rica, 
pentru a studia la fața locului conflictul 
provocat de invadarea teritoriului acestei 
țări de către trupe din Nicaragua.

Potrivit agenției Associated Press, mi
nistrul de Externe al Costa-Ricii, Mario 
Esquival, a declarat că țara sa nu este 
satisfăcută numai cu sosirea comisiei, în- 
trucît ea ceruse aplicarea tratatului inter- 
american de la Rio de Janeiro, prevăzînd 
o acțiune comună a țărilor semnatare în 
cazul invadării oricărui stat american.

---- •-----

In legătură cu apropiata vizită 
a lui Scelba în S. U. A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvânt al Departamentului de 
stat al S.U.A. a anunțat că Scelba, primul 
ministru al Italiei, va pleca .într-o vizită 
oficială în Statele Unite, unde se va în- 
tîlni cu președintele Eisenhower și cu se
cretarul de stat Dulles. Se crede că a- 
ceastă vizită va avea loc pe la mijlocul 
lunii martie.

Agenția Associated Press arată că deta
liile acestei vizite urmează a fi stabilite 
la Washington de către Clara Booth Luce, 
ambasadoarea americană în Italia. Aceeași 
agenție subliniază că Booth Luce „a in
sistat pe lîngă Casa Albă ca lui Scelba 
să_ i se facă o primire cordială, spre a 
arăta astfel că Statele Unite sprijină po
litica guvernului său pe plan intern, în 
special în ce privește măsurile îndreptate 
împotriva partidului comunist și a tutu
ror elementelor democrate care .își inten
sifică lupta împotriva politicii agresive 
americane". ,,Nu încape nici o îndoială — 
precizează agenția Associated Press — că 
cu prilejul vizitei lui Scelba vor fi abor
date problemele privitoare la activitatea 
comunistă și la raporturile cu Uniunea 
Sovietică, precum și chestiuni cu caracter 
economic".

---- •-----

SCURTE ȘTIRI
• în după amiaza zilei de 14 ia

nuarie a avut loc în sala Sverdlov din 
Kremlin solemnitatea înmînării Premiu
lui Internațional Stalin „Pentru întări
rea păcii între popoare" eminentului om 
de știință finlandez Felix Iversen, vice
președinte al organizației „Partizanii pă
cii din Finlanda" si profesor la Univer
sitatea din Helsinki.

• Potrivit relatărilor ziarului „Daily 
Worker", toți activiștii secției din He- 
dingham a organizației din Safron-Wal- 
den (comitatul Essex) a partidului labu
rist s-au retras din acest partid în semn 
de protest împotriva sprijinirii politicii 
de remilitarizare a Germaniei occidentale 
de către conducerea partidului. Președin
tele și secretarul acestei secții au intrat 
în rîndurile partidului comunist.

• Agenția France Presse anunță că în 
după amiaza zilei de 13 ianuarie, secre
tarul general al O.N.U. Dag Hammarsk- 
joeld, a sosit cu avionul la New York, în- 
toreîndu-se din vizita sa în capitala R.P. 
Chineze.

Vineri dimineața, primul ministru al 
Franței, Mendes-France, a sosit la Baden- 
Baden în vederea tratativelor cu cance
larul Adenauer. Imediat după încheierea 
convorbirilor, Mendes-France a părăsit 
Baden-Baden plecînd spre Paris.
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i Pentru pace și independență națională!

Comunicatul Comitet ului Securității de Stat 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al U»R»S,S»

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite comunicatul Comitetului Secu
rității de Stat de pe lângă Consiliul de 
Miniștri al U.R S.S. :

în vara anului 1954 de pe bordul unul 
avion american care a violat frontiera 
sovietică au fost parașutați pe teritoriul 
R.SS. Estone doi agenți americani. în 
urma măsurilor luate de organele secu
rității de stat acești spioni au fost des- 
coperiți după un timp oarecare într-o pă
dure dintr-o regiune a R.S.S. Estone. în 
momentul cînd spionii au fost desccpe- 
riți unul dintre ei a opus rezistență fă
cînd uz de armă și a fost ucis în timpul 
schimbului de focuri, iar al doilea a fost 
prins. Spionul american arestat era Cook 
Calew iar cel ucis Toomla Hans. Asupra 
spionilor americani s-au găsit: o armă 
automată cu cartușe și patru revolvere, 
două aparate portative de radio recepție 
și radio emisie, cifruri și codurile respec
tive.

Spionii aveau asupra lor fiole cu otra
vă pentru cazul cînd ar fi fost arestați, 
în afară de aceasta americanii le-au dat 
hărți topografice, aparate fotografice, 
buletine de identitate sovietice false în 
alb, livrete și documente militare, ștam
pile false ale unor instituții sovietice, va
lută străină în coroane suedeze și nor
vegiene și banâ sovietici în sumă de 
80.000 de ruble.

Ancheta a stabilit că în perioada ocu
pației vremelnice a R.S.S. Estone de că
tre fasciștii germani, Cook și Toomla, au 
servit în trupele S.S. ale armatei germa
ne, iar după zdrobirea ei au fugit în Sue
dia. Acolo Cook și Toomla au fost recru
tați de serviciul de spionaj american și 
trimiși în Statele Unite ale Americii pen
tru a fi instruiți în școli speciale de spio
naj, care pregătesc spioni și diversionist! 
pentru ducerea activității subversive îm
potriva Uniunii Sovietice.

Cook și Toomla au fost instruiți timp 
de șase luni în două școli, dintre care 
una se afla în apropiere de localitatea 
Poolsville, la 40 km. nord-vest de Was
hington, iar a doua la 5-6 km. de loca
litatea Fairfax situată la 30 km. sud-vest 
de Washington.

în decembrie 1953, Cook și Toomla au 
fost trimiși în Germania occidentală pen
tru a învăța mai departe spionajul la o 
școală de spionaj situată la periferia ora
șului Starnberg.

Turul ciclist
Cea de a 3-a etapă a turului ciclist 

al Egiptului disputată ieri pe traseul 
Assiut-Minia, a fost câștigată la sprint 
de belgianul Schaepens, care a parcurs 
125 km. în 3h43’16”. în același timp cu 
învingătorul a sosit un pluton de 16 ci
cliști printre care se afla și alergătorul

A apărut în limbile: rusă, română, franceză, germană, engleză și spaniolă

Pentru pace trainică,
pentru democrație populară!
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Cuprinde:
ARTICOL DE FOND : Lupta împotriva planurilor criminale ale atomlștilor _

cauză a tuturor popoarelor.
* * * Cu privire la ziiua comemorării Iul V. I. Lenin — Hotărîrea C.C. al P.C.U.S.
* * * Adunarea de la Moscova a comsomoliștilor și a tinerilor care 
și-au exprimat dorința de a pleca pentru valorificarea pămlnturilor virgine 
și înțelenite.
Cuvântarea rostită de tovarășul N. S. Hrușciov.

W. FOSTER : Primejdia militarismului. — Să zădărnicim planurile agresive ale 
clicii militare americane.

LEO FIGUERES : Forțele patriotice din Franța continuă lupta împotriva rein ar
mării Germaniei occidentale.

E. KUSKOV : Centralismul democratic — principiul călăuzitor al structurii or
ganizatorice a partidelor comuniste.

LUCEZAR AVRAMOV : Educarea comunistă a tineretului din Bulgaria. 
T. SAMBOR : In legătură cu convocarea conferinței țărilor Asiei și Africii. 
RENE LOUIS : O carte veridică despre U.R.S.S. (Critică și bibliografie). 
REVISTA PRESEI: împotriva reînarmării militariștilor vest-germani.

De vînzare la toate librăriile, chioșcurile și debitele O.C.L.
Prețul 40 bani

Tineretul din țările 
Asiei participă cu tot 
mal multă hotărîre la 
lupta pentru pace, împo
triva uneltirilor război
nice ale S.U.A. în acea
stă parte a lumii.

In prima fotografie 
(medalion) s® poate ve
dea un aspect de la o 
manifestație a tinerilor 
indieni pentru pace, pen
tru interzicerea armelor 
de exterminare în masă. 
„Jos pactul militar între 
S.U.A. și Pakistan !•* — 
se poate citi pe pancar
tele purtate de manifes- 
tanți. Iar în cea de a 
doua fotografie, iată co
loane nesfîrșite de tineri 
japonezi manifestînd îm
potriva ocupanților ame
ricani. Pe pancartele lor 
se poate citi: „Ameri
cani, cărațl-vă acasă !*•
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Sub conducerea unor agenți ai spiona
jului american care se numeau Paulson, 
Beck, Paap, Dieck și Victor, în aceste 
școli de spionaj, Cook și Toomla și-au 
însușit metodele pentru ducerea activită
ții subversive și de spionaj în Uniunea 
Sovietică, au făcut exerciții de tir, au în
vățat radiofonia, scrierea cifrată, proce
deele de întocmire a actelor false și să 
sară cu parașuta, j

După terminarea instructajului Cock și 
Toomla au primit echipament de spionaj, 
acte false și pe bordul unui avion ame
rican care a decolat de pe aerodromul de 
la Munchen au fost transportați deasu
pra teritoriului U.R.S.S. și parașutați.

După cura a arătat Cook în cursul an
chetei ei au fost strecurați în Uniunea 
Sovietică cu misiunea de a culege infor
mații de spionaj cu privire la aerodromuri 
și alte obiective militare, de a obțină 
exemplare de pe diferite documente so
vietice și de a recruta pentru îndeplini
rea acestor scopuri noi agenți precum și 
de a găsi pe teritoriul R S.S. Estone 
locuri prielnice pentru primirea altor 
spioni pe care spionajul american inten
ționează să-i strecoare în Uniunea So
vietică. Cook și Tocmla urmau să trans
mită informațiile culese centrului de 
spionaj american prin radio, să le co
munice prin scrisori cifrate trimise 
prin poștă, în care scop spionii a- 
mericani le-au indicat adresele: în 
S.U.A. — Werner Dorfmann, statul 
Illinois, Chicago 47, 2623 North Avenue 
St. Louis ; Otto Kaufmann, Chicago 47, 
2520 North Avenue St. Louis ; în Germa- 
nia-zona americană Walter Dornfeld, 
Wetzheim (Wirtburg) Wilhelmstrasse 19, 
Joseph Week, Munchen 8, Hardingers- 
trasse 119/1 ; Andres Swits prin interme
diul dr. George Cool, Viktorstrasse 32/11; 
în Finlanda — Alme Hittonen, Helsinki, 
șoseaua Kiapiulia Koskelantee nr. 56 și 
Helsinki, Tele-Katu Iouko Voinsaa. Po
trivit instrucțiunilor centrului de spionaj, 
Cook și Toomla, după îndeplinirea misiu
nii, urmau sg se întoarcă la americani, 
trecînd ilegal frontiera în Norvegia, unde 
trebuiau să fie întîmpinați de un repre
zentant al serviciului de spionaj ame
rican.

Anchetarea spionului american Cook a 
fost terminată. Dosarul privind acuzațiile 
de activitate de spionaj aduse lui Cook 
a fost înaintat Tribunalului militar.

al Egiptului
romîn C. Dumitrescu, clasat pe locul 7. 
După această etapă, Dumitrescu continuă 
să se mențină în primele locuri ale cla
samentului general.

Astăzi se dispută etapa a 4-a: Assiut- 
Beni Suef (132 km.).

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Bucuiești, Pl«|a „SetnteU*, TeL 7.00.10. 7.61.00. Secție scrisori TeL 7.86.91. TIPARUL t Combinatul Poligrafic Casa Sctotell „1, Jf. Mali**


