
Biteli»teca Centra'*1

Regională

Proletari din toate țările

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XI Seria Il-a Nr. 1781 4 PAGINI 20 BANI
FII UN BUN GOSPODAR!

U EXISTĂ TÎNĂR muncitor în patria 
noastră, care să nu dorească și pe 
care să nu-1 bucure cînd tovarășii 

lui de muncă, fratele sau sora, mama sau 
tatăl, îl numesc un bun gospodar. Aceasta 
nu ți se atribuie însă atîta timp cît nu ești 
demn de ea și ,într-un asemenea caz riști 
să ți se spună altfel: neglijent, risi
pitor etc.

Poporul nostru este cunoscut ca un po
por harnic care știe să-și chibzuiască 
bine treburile sale, priceput în muncă și 
dornic de a avea în permanență cea mai 
perfectă ordine în gospodăria sa. Acest 
spirit gospodăresc s-a afirmat îndeosebi în 
anii puterii populare, cînd devenind stăpî- 
nul fabricilor, uzinelor, minelor și ogoare
lor noastre mănoase, descătușat de orice 
opreliște, sub conducerea înțeleaptă a par
tidului nostru, poporul muncitor a trecut 
să-și făurească o viață din ce în ce mai 
îmbelșugată.

Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, a pus în fața oa
menilor muncii sarcini deosebit de im
portante menite să ducă la ridicarea ne
contenită a nivelului de trai material și 
cultural al întregului popor. O condi
ție esențială a îndeplinirii acestei mărețe 
sarcini o constituie sporirea producției 
bunurilor de larg consum, în sortimente 
cît mai variate, de mai bună calitate și 
la un preț din ce în

De atunci și pînă 
menilor muncii din 
toare a bunurilor de
de eforturile întregului nostru popor, au 
fost încununate de succes Un deosebit 
aport l-au adus organizațiile U.T.M. din 
această ramură a industriei. Ele au mo
bilizat pe tinerii muncitori la îndeplini- 

‘ rea sarcinilor trasate de partid, au spri
jinit practic tineretul în organizarea mai 
judicioasă a muncii, arătînd pe larg tine
rilor ce înseamnă să produci mai mult, 
ce înseamnă să folosești rațional fiecare 
gram de materie primă.

In cadrul întrecerii socialiste din rîn
durile tinerilor s-au ivit inițiative pre
țioase care au sprijinit lupta de ridicare 
a productivității muncii, de îmbunătățire 
a calității produselor, de reducere a pre
țului lor de cost.

în anul care a trecut, într-un mare nu
măr de întreprinderi din industria noastră, 
și îndeosebi în fabricile de încălțăminte, 
s-a extins aplicarea metodei de control 
pe fiecare fază de operație — inițiată de 
comsomolista Lidia Savelieva, 
menea, acțiunea patriotică de a 
economii egale cu prețul de cost 
importante produse finite, se 
acum de o largă popularitate și

muncitori din industria 
bunurilor de larg consum.

noi
de economii, în

ce mai scăzut, 
astăzi, eforturile oa- 
industria producă- 
larg consum, alături

De ase- 
realiza 

al unor 
bucură 
în rîn-

conturi personale 
care 
obți- 
luna 
ute-

durile tinerilor 
producătoare a 
S-au deschis 
și colective
mulți tineri își înscriu rezultatele 
nute. Numai după 25 de zile din 
noiembrie a anului trecut, brigada 
mistă din secția lenjerie bărbătească a
cooperativei „Gutinul" din Baia Mare, fo
losind cu chibzuință materialul, a lu
crat aproape o săptămînă din economii, 
confecționînd 250 de cămășuțe pentru 
copii. într-o consfătuire de producție, 
utemistele Balaș Maria și Pop Elisabeta 
de la această unitate de muncă, au pro
pus să se lucreze cu firul de ață continuu 
fără a-1 rupe, fapt ce a făcut să se reali
zeze o economie de 440.000 metri de ață 
cu ajutorul căreia se pot confecționa peste 
4.000 de cămăși bărbătești. Mii de tineri 
din fabricile de confecții, sub îndrumarea 
părintească a comuniștilor, au trecut să 
lucreze după metoda prod-sincron, metodă 
superioară lucrului în bandă și care crea-

ce mai scă-

și mai mare 
îndeplinirea

ză posibilitatea unei însemnate creșteri a 
productivității muncii.

Tinerii au făcut propuneri prețioase în 
ceea ce privește folosirea rezervelor in
terne ale întreprinderilor. Tînăra Antoa- 
neta Alexovici, filatoare fruntașă la uzi
nele textile „7 Noiembrie" din Capitală, 
a inițiat o acțiune de sporire a producti
vității muncii, prin creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor, acțiune care a fost 
apoi urmată de numeroși muncitori. Apli
cată în practică, propunerea ei a contri
buit la îndeplinirea planului de producție 
al întreprinderii pe anul 1954 încă de la 
data de 8 decembrie. Productivitatea mun
cii a crescut cu 7 la sută, iar prețul de 
cost a fost redus față de sarcina planifi
cată cu 0,48 la sută.

Obținerea acestor succese nu înseamnă 
însă că s-a făcut totul. Mai sînt greutăți 
de învins. Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la desființarea sistemu
lui de aprovizionare pe bază de cartele și 
rații pune noi sarcini în fața oamenilor 
muncii și deci și a tineretului.

Oamenii muncii doresc mai multe bu
nuri de larg consum, de o mai bună ca
litate și la un preț din ce în 
zut.

Tineretul poate să aducă o 
contribuție ca pînă acum la
acestor sarcini. Mai sînt însă numeroși 
tineri care dau dovadă de indisciplină în 
producție, fac risipă de materie primă, 
materiale și energie și nu prețuiesc 
la justa valoare bunul obștesc. Toate a- 
cestea nu pot sg nu aibă influență asu
pra prețului de cost al produselor. De 
aceea organizațiile U.T.M. sînt chemate 
să ducă o susținută muncă politică în 
rîndurile tineretului, să stimuleze spiritul 
său de inițiativă pentru economisirea ma
teriei prime, arătîndu-i că de creșterea 
producției bunurilor de larg consum și de 
reducerea prețului lor de cost depinde 
în mare măsură ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Fiecare tînăr muncitor să considere o 
datorie patriotică lupta pentru folosirea 
întregii capacități de producție a mași
nilor, pentru a se obține o producție mai 
mare; folosirea cu spirit gospodăresc a 
fiecărui gram de materia1 sau materie 
primă pentru ca din aceeași cantitate de 
materie primă să se producă un volum cît 
mai mare de mărfuri. Utemiștii la locul 
lor de muncă să fie dușmani ai rebuturi
lor, să formeze o opinie puternică împotri
va oricărui risipitor, împotriva tuturor ma
nifestărilor de indisciplină în producție 
Să fie o mîndrie pentru tînărul care a 
reușit să înscrie în contul său personal 
de economii sau al brigăzii din care face 
parte, cele mai mari economii.

Ochiul ager al utemistului din postul 
de control să observe cu atenție rezervele 
interne ale întreprinderii, să vină cu pro
puneri concrete pentru folosirea lor.

Tinerii ingineri și tehnicieni sînt che
mați să ajute cu răbdare pe fiecare tînăr 
în acumularea de noi cunoștințe profe
sionale, să ajute pe cei rămași în urmă 
pentru a se ridica la nivelul fruntașilor, 
să-i ajute 
munca, să 
muncă.

Tineretul,
ritul său creator poate să aducă o mai 
mare contribuție la sporirea producției 
bunurilor de larg consum, la reducerea 
prețului lor de cost — condiție principală 
în ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Pentru fiecare tînăr muncitor din patria 
noastră să fie o mîndrie atunci cînd to
varășii săi de muncă îl numesc bun gos
podar.

să-și organizeze mai bine 
aplice metodele avansate de

cu entuziasmul său, cu spi-

Bntîlnirea tineretului din Capitala 
cu poetul Mihai Beniuc

Miercuri seara, sub auspiciile Comite
tului orășenesc București al U.T.M și 
ziarului ,,Scînteia tineretului" a avut loc 
în sala Filitpon Sîrbu o întîlnire a tine
retului din Capitală cu poetul Mihai Be- 
niuc, secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., membru al delegației scriitorilor 
din R.P R la cel de al doilea Congres 
unional al scriitorilor sovietici.

Cu acest prilej, poetul Mihai Beniuc a 
vorbit despre „Cel de al 2-lea Congres 
unional al scriitorilor sovietici".

Conferința; a fost ascultată cu Un 
interes de un numeros public.

Au rulat apoi filmele documentare
vietice: Lev Tolstoi și Vladimir Ma-
iakovski.

viu

so-

(Agerpres)

Noi izvoare de curent electric
După ce au dat în exploatare primul 

grup electrogen, constructorii termocen
tralei „Steaua Roșie" din Sîngeorgiu de 
Pădure au continuat munca pentru ter
minarea lucrărilor celui de al doilea 
grup. Anul trecut, în cea de a doua ju
mătate a lunii decembrie, numai după 7 
luni de la intrarea în funcțiune a pri
mului grup, constructorii și montorii de 
aici, cu ajutorul specialiștilor sovietici

care lucrează pe acest șantier, au pus în 
funcțiune al doilea grup electrogen.

Prin intrarea în funcțiune al celui de 
al doilea grup electrogen s-a dublat pu
terea termocentralei din Sîngeorgiu de 
Pădure, asigurîndu-se astfel energia elec
trică necesară industriei și centrelor elec
trificate din Ardeal. Totodată s-a creat o 
rezervă de putere disponibilă.

Joi 20 ianuarie 1955

Acad. Vasile Mîrza

do-

Recenta Ilotă- 
Ss rîre a partidului 

și guvernului pri
vind desființarea 
sistemului de a- 
provizionare pe 
bază de cartele și 
rații, a stimulat 
avîntul oamenilor 
muncii de la orașe 
șl sate.

îndeplinirea în 
întregime și la 
timp a sarcinilor 
de plan este dato
ria de căpetenie a 
fiecărui muncitor. 
Lupta pentru a- 
bundența produse
lor de larg consum 
ce în ce mai puternică.

Cu dragostea și elanul caracteristic tineretului, muncesc în producție șl 
utemistele Lepădatu Maria, Cotsanu Vasilica șl Enache Maria de la fabrica 
de conserve de pește din Constanța, (fotografia I). Obiectivul aparatului foto
grafic a surprins pe cele trei utemiste înainte de terminarea unei zile de muncă. 
Lucrînd la mașina de închis cutiile de conserve, ele au dat cu 50 la sută mal 
multe produse decît prevedea planul.

De la fabrica din localitate a sosit un nou transport de cutii de conserve 
la magazinul „Comaliment" din Constanța. După ce marfa a fost aranjată cu 
gust șl pricepere, utemistă Fotescu Eufrosina, membră în brigada de bună de
servire, servește pe cumpărători (fotografia II). Prin atitudinea ei civilizată 
față de consumatori, tînăra Eufrosina Fotescu a reușit să-și depășească cu 75 
la sută sarcinile de plan pe ultimul trimestru al anului trecut.

In numele vieții 
și fericirii omului

Recunoștință fierbinte Țării Socialismului
Din Moscova, ca

pitala păcii și a feri
cirii popoarelor ne-a 
venit un nou mesaj
luminos, un mesaj al vieții, al speranței, al 
încrederii în viitor. Guvernul sovietic a 
hotărît să acorde ajutor tehnico-științific 
și de producție altor state pentru crearea 
de baze științifice experimentale în ve
derea dezvoltării cercetărilor în domeniul 
fizicii nucleare și al folosirii energiei ato
mice pentru scopuri pașnice. în acest 
sens guvernul sovietic a propus R. P. 
Chineze, R. P. Polone, R. Cehoslovace, Re
publicii Populare Romîne și R. D. Ger
mane să le acorde ajutor multilateral în 
ce privește proiectarea, livrarea de utilaj, 
construirea de generatori atomici cu o ca
pacitate termică pînă la 5.000 kw fiecare 
și de acceleratori de particule elementare. 
Se prevede, de asemenea, să se pună la 
dispoziția acestor țări cantitățile necesare 
de materiale dezagregabile pentru gene
ratorii atomici și pentru lucrările de cer
cetări științifice.

Această nobilă inițiativă a Uniunii So
vietice care reDrezintă un act de o uriașă 
însemnătate istorică, deschide în fața pa
triei noastre perspective nebănuite pînă 
acum.

Pentru noi, cei ce activăm în domeniul 
științelor medicale, cei ce luptăm pentru 
viața omului, folosirea energiei atomice 
are o mare însemnătate. Pe baza produ
cerii de varietăți radioactive de izotopi 
ai elementelor chimice obișnuite, energia 
atomică este în măsură să exercite o in
fluență binefăcătoare în numeroase do-

menii ale cercetărilor 
medicale și în multe 
forme de tratament. 
Așa de pildă, cu 

ajutorul izotopilor radioactivi produși 
prin energia atomică, se poate studia a- 
mănunțit procesul prin care trec în orga
nism elementele chimice administrate în 
cantități normale.

Cu ajutorul radioactivității artificiale 
vom putea mări posibilitatea de luptă îm
potriva bolilor canceroase, vom putea 
trimite substanțe radioactive dispensare
lor oncologice create de regimul nostru de 
democrație populară în fiecare centru de 
regiune. Vor crește totodată capacitățile 
terapeutice și de cercetări științifice.

Progresele realizate în U.R.S.S în
meniul folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice, extinderea dezvoltării 
cetărilor în vederea producerii 
atomice într-o serie de state iuoitoare de 
pace — printre care și patria noastră — 
deschid omenirii perspective noi în lupta 
pentru victoria cauzei păcii și progresu
lui.

Salutînd cu bucurie și imensă satisfac
ție inițiativa frățească, nobilă a guvernu
lui sovietic îmi exprim, alături de toți 
oamenii de știință dn țara noastră, recu
noștința fierbinte față de Marea Țară a 
Socialismului. Oamenii de știință din Re
publica noastră Populară sînt hotărîți 
să-și intensifice eforturile lor creatoare 
pentru a contribui la făurirea unei vieți 
mereu mai frumoase, mai îmbelșugate a 
oamenilor muncii.

cer-
energiei

cît mai variate, de bună calitate și cit mai ieftine, devine din

REPARAREA MAȘINILOR AGRICOLE
Muncitorii 

tehnicienii dePregătiri
de primăvară GAS-AfumațC ra-

Și la

Marî perspective tinerilor specialiști
Nu cred să existe o satisfacție mai mare 

decît aceea de a-ți vedea împlinit visul 
pe care mulți ani de-a rîndul l-ai făurit.

Putem spune că pentru noi, studenții 
anului IV al Facultății de fizico-matema- 
tici, secția fizică atomică, comunicatul 
prin care se arată că guvernul sovietic 
este gata să transmită unor țări prietene 
— printre care și țării noastre — ajutor 
științific multilateral pentru crearea de 
baze științifice experimentale și dezvol
tarea cercetărilor în domeniul utilizării 
pașnice a energiei nucleare, a însemnat 
un eveniment emoționant, o imensă bucu
rie.

Și nu întîmplător ne-am oprit mai mult 
asupra paragrafului din comunicat în 
care este vorba de pregătirea cadrelor 
științifice și de ingineri. Atunci am sim
țit din plin că ni se adresează direct și 
nouă celor ce astăzi mai sîntem încă DO 
băncile facultății.

Crearea bazelor științifice experimenta
le, pe lîngă faptul că va permite ca spe
cialiștii noștri să desfășoare pe larg lu
crări de cercetare științifică în domeniul 
fizicii nucleare, va crea posibilitatea să 
fie pregătite noi cadre științifice și de 
ingineri cu 
dezvoltarea 
de folosirea

Tovarășul 
propus studenților din anul nostru 
titlul de experiență 
generator 
trecem la construirea acceleratorului de 
mai mare proporție, în limita posibilită
ților noastre. Aceste construcții sînt acum 
ușurate prin faptul că guvernul U.R.S.S.

specializare pentru 
a lucrărilor legate 
a energiei atomice. 
Horia Hulubei a

- cu 
construirea unui 

„Van der Graff" ca apoi să

c

o înaltă 
continuă 
pașnică 
profesor

ne pune la dispoziție întreaga experien
ță a savanților sovietici în acest dome
niu. ne furnizează materiale și instala
ții necesare construirii unor întregi uzine 
atomice, instalații de separare și scoate
rea nucleelor de o capacitate termică de 
5.000 kw. pentru înzestrarea laboratoare
lor de cercetări nucleare și biologice etc.

Aceste experiențe vor constitui, desigur 
primul nostru pas în munca practică. A- 
jutorul poporului .sovietic acordat și în 
acest domeniu, ne dă și mai multă încre
dere în forțele noastre.

De aceea, studenții anului nostru sînt 
hotărîți să muncească și mai mult în di
recția ridicării necontenite a nivelului 
profesional, cu atît mai mult cu cît noi 
sîntem prima promoție din țara noastră, 
care are posibilitatea practică de a lucra 
în acest domeniu.

O garanție a Îndeplinirii angajamente
lor noastre sînt rezultatele foarte bune 
obținute de studenții secției de fizică a- 
tomică la examenele din această sesiune, 
unde fără excepție am obținut cu toții 
numai calificative de „foarte bine".

Viitoare cadre științifice, noi primim 
cu entuziasm și recunoștință hotărîrea 
guvernului sovietic care deschide noi 
perspective viitorului țării noastre, ridică
rii nivelului de trai al oamenilor muncii, 
progresului economic al țării.

în numele anului IV al Facultății 
de fizico-matematici, secția, fizică 

atomică
IOAN X. ION 

secretarul organizației de bază 
U.T.M.

ionul Băilești au 
început odată cu terminarea campaniei 
de toamnă reparatul tractoarelor și mași
nilor agricole. în această privință tova
rășii din conducerea gospodăriei au dus 
o susținută muncă organizatorică. în șe
dința dinaintea începerii lucrului, munci
torii au fost împărțiți pe posturi de lucru, 
ținîndu-se seama de calificarea fiecăruia. 
S-au creat 11 posturi care cuprind 66 de 
oameni.

Utemistul Pințoiu Florin, responsabilul 
postului nr. 5 șasiuri a chemat la întrecere 
socialistă toate posturile.

Răspunzînd chemării lui, pînă la 
putui anului 1955 au fost reparate 
motoare I.A.R. trei garnituri de 
șapte pluguri, o semănătoare și 
grape.

S-au evidențiat în mod deosebit utemi
știi Catană Ion, Baboi Ion, Cîrstea Ion și 
Butan Dumitru.

Codașii să urmeze 
exemplul 
fruntașilor 

desfășoară intens

înce- 
șapte 
treier, 

șase

Corespondent
I. POPESCU

PLOEȘTI (de 
la corespondentul 
nostru).

în majoritatea 
S.M.T.-urilor din 
regiunea Ploești 

repararea tractoare-

tin, Beghiu Vasile și mulți alții care, aju
tate fiind de tehnicienii și inginerii veniți 
de la uzinele din Cîmpina, au realiz-at 
repararea completă a 20 de tractoare, 20 
de pluguri, 12 grape stelate și 9 semănă
tori.

Nu se poate spune același lucru și despre 
activitatea colectivului de la S.M.T. Poșta 
Cîlnău. Aci s-a dovedit multă nepăsare în 
organizarea din vreme a campaniei de 
reparații. Pînă la 10 ianuarie la S.M.T. 
Poșta Cîilnău nu s-a făcut recepția nici 
unui tractor, deși sînt reparate o serie de 
tractoare. Este timpul ca și colectivul 
de conducere al S.M.T.-ului Poșta Cîlnău 
să treacă de urgență la îndreptarea lip
surilor ce mai . există în munca 
rații și să urmeze exemplul 
S.M.T.-urilor fruntașe .

de repa- 
bun al

Muncitorii 
gospodăria 
de stat din 
raionul Trușești, sînt 

oameni de nădejde și tare harnici. Despre 
hărnicia lor vorbesc faptele. Iată, de 
pildă, pînă la sfîrșitul anului trecut tre
buiau să repare -— după cum prevedea 
planul — două tractoare K.D. 35, două 
tractoare Skpda, trei pluguri de tractor, 
cinci semănători și douăzeci grape. Mun
citorii — și cei tiheri și cei vîrstnici — 
mobilizați de organizația de partid, s-au 
luat la întrecere și i-au luat-o vremii 
înainte. Pînă la 30 decembrie 1954, ei au 
reparat peste plan 2 pluguri de tractor, 
5 semănători și 40 grape.

Organizînd mai bine munca și lu~ 
crînd după metoda sovietică de reparare 
pe ansamble de organe și piese, ei au reu
șit ca pînă la sfîrșitul primei decade din 
luna ianuarie a acestui an să repare pes
te 70 la sută, din întregul parc de trac
toare și mașini agricole al gospodăriei. A- 
lături de candidații de partid Mihail Coz- 
ma și Constantin Tucaliuc, utemiștii Ma
ria Bălan, Gheorghe, Pahone și alții au 
muncit cu multă tragere de inimă adu-

înaintea 
vremii

de la 
agricolă 
Albești,

se
lor și mașinilor agricole. Buna organizare 
a reparațiilor pe ansamble și subansamble 
de organe și piese, după metoda sovietică 
Bugacev, a înlesnit mecanizatorilor să ob
țină însemnate rezultate. Ritmul zilnic 
planificat de reparații este îndeplinit și 
chiar depășit. Pînă "n prezent pe întreaga 
regiune, în S.M.T.-uri au fost reparate 
176 tractoare, 8 rutiere, 275 pluguri, 88 
semănători, 2.8 cultivatoare, 15 batoze șl 
11 secerătorl.

Un colectiv fruntaș pe regiunea ploești 
în eampania reparațiilor, este colectivul 
S.M.T.-ului Ciorani. El a realizat pînă în 
prezent 80 la sută din planul de reparații. 
Exemplul celor de la Ciorani este urmat 
și de colectivele de muncitori și tehnicieni 
de la S.M.T. Buda, Ziduri, Urziceni și al- cînd o contribuție de. seamă la asigura' 
tele. Sînt echipe de tineri tractoriști de la rea succesului reparațiilor.
S.M.T. Buda ca cele conduse de utemiștii
Dinu Gheorghe și Moise Constantin sau Corespondent
utemiștii Grecoș Vasile, Bărboi. Constan- DUMITRU LUCACHE

SĂRBĂTOAREA ELEVILOR SILITORI
Concluzii

pentru viata utemistă
in cadrul școlii noastre viticole din 

Miniș, raionul Lipova, s-au luat din 
LI vreme măsuri pentru pregătirea exa- 
= menelor, elevii au fost ajutați să re- 
• pete materia, să-și 
J ștințele.
J Primele examene 
= Elevii anuluj IV au 
= mai bine pregătiți.
] examenul de
j multe calificative de
J numai cîteva de

r

cristalizeze cuno-

au avut deja loc. 
dovedit că sînt cei 

Ei au obținut la 
educație cetățenească 

„foarte bine" și
„suficient". Utemiștii 

4 au ocupat locurile de frunte ; Moise 
j Filipescu, Lucia Moș, loan Strifler, de 
= pildă, au fost chiar evidențiați de co- 
= misia, examinatorie pentru răspunsu-
- rile date.
j Din, păcate', nu ne putem lăuda cu
- toți .elevii. Cei din anii II A și B s-au
- prezentat mult mgi slab pregătiți, cu 
F toate că aveau aceleași condiții de stu- 
J diu. materia le-a fost predată la fel de 
j bine. Adevărul este însă acela ca or- 
= ganizațiile U.T.M. din anii II au dus 
= o activitate slabă, n-au luat nici un fel 
’ de măsuri cînd au observat că cuno- 
= ștințele elevilor sînt sub posibilitățile 
= lor. și iată că acum elevii suportă con- 
j secințele.

Din examenele
= acum, vom putea 
= felului cum să-și

ția U.T.M. munca

ce se desfășoară 
trage concluzii asupra 
desfășoare organiza- 
de acum încolo.

Fiecăruia după muncă

L 
r

Corespondent,
ȘTEFAN SALAJAN

Școala medie tehnică de 
mecanică nr. 2 din Bucu
rești e plină de frămîntare. 
Au început examenele. Ici 
vezi un elev răsfoind, nu 
știu pentru a cita oară, no
tițele luate la cursuri în
tr-un întreg semestru, din
colo un grup de elevi ne
răbdători îl asaltează cu în-’ 
trebările pe cel care abia ă 
ieșit din sala în care a fost 
examinat.

In același timp, dincolo 
de ușa cu afișul indicînd o 
sală de examinare, elevul 
Ion Stoian se apropie de 
masa cu biletș. E bine pre
gătit. totuși îi încearcă o 
ușoară emoție; ■ .

Odată biletul ales', Ion- 
își recapătă liniștea., Su
biectele despite: „Condi
țiile cerute pentru, instala
rea și - manipularea- genera
torilor - de âceiîleriă" - și 
„Mijloacele de Inlățufare a 
cțiformațiilor,-. fisurilor ;șiL 
crăpăturilor de suduită" ii 
sint bine cunoscute. Creio
nul aleargă . sprinten pd 
foaia de.hirtie și; în"scurt 
timp, planul răspunsurilor 
e gata Ii vine rîndul.

Răspunde curgător și co
rect. expunînd în mod sis
tematic care șint condițiile 
cerute pentru instalarea și 
manipularea generatorilor 
de acetilenă. In același fel 
face și cu cel de-al doilea 
subiect

Se vede că este un elev 
care a învățat tot timpul 
anului. De fapt acest lucru 
ni-1 confirmă și catalogul,

unde pe lîngă mulțimea, de 
„foarte bine" rar găsești și 
cîte un calificativ de „bine".

Ion, unul dintre fiii mai 
mari ai țăranului muncitor 
Stoian nu vrea să se facă 
de ris nici în fața părinților 
sau a celor șase frați ai săi, 
care pun multă nădejde în 
el, nici în fața profesorilor 
care s-au trudit pentru ca 
el să poată deveni un bun 
mecanic de cazane cu a- 
buri.

Tovarășul profesor de su_ 
dură a

‘ struct ii 
;;.m,it de 7____
Stoian. apreciindu-le 
foarte bune.

: Se/bUCură și colegii ; sînt 
mîndri că secretarul orga
nizației . U.T.M. a anului 

: IV B nu î-a dezamăgit nici 
de această dată. De fapt 
erp și-de așteptat. Ion Sto- 
-ian’ este un elâv conștiin
cios, disciplinat 
rent in muncă, 
rat exemplu 
varășij stji.

♦

Anul IV C. Examenul de 
organizarea economiei pro
ducției și normarea tehni
că. E rîndul elevului Aurel 
Mălnășanu. Problemele 
despre care trebuie să vor
bească nu sînt dificile. (1. 
Proiectarea întreprinderii 
de industrie metalurgică. 
2. Organizarea transportu
lui în interiorul fabricii), 
totuși Aurel întîrzie cu răs
punsul. Tovarășul prote

metalelor și con- 
metalice e mulțu- 

răspunsurile lui 
că

și perseve- 
un adevă- 
pentru to-

sor pune întrebări 
toare, încearcă ... ,, r,,. 
mintească- cele predate la 
curs și poate, uitate... Dar 
ce să-și aducă aminte. Măl- 
nășanu ? Lecția despre pro
iectarea întreprinderilor de, 
industrie metalurgică, ca de 
altfel multe altele, nici n-a 
citit-o, iar..cde discutate la 
ore n-are de. unde să le 
știe deoarece.., nu se. prea . 
împacă cu frecvența.'

Minutele; trec. -Tăcerga 
devine penibilă^. Aurel', în
cearcă să;ț închege', o ifrază- 
două, dar nu merge; ca în- 
tr-adins vorbeje nu se lea
gă între ele, gîndurile sînt. 
destinate. încearcă să se 
„concentreze". Ce folos ?! 
Nu-i vine nimic în,, minte 
nici despre proiectarea în
treprinderii, nici despre 
organizarea transportului. 
Profesorul îi mai pune o 
întrebare. Fără să se gîn- 
dească prea mult, Mălnă- 
șanu începe să. vorbească 
sau mai bine zis încearcă 
să „încropească" un răs
puns din puținele sale cu
noștințe. Dar „improviza
ția" nu reușește. Unii co
legi își dau coate, alții îl 
privesc mustrător. Pe fe
țele multora se citește par
că răspunsul : „Era și de 
așteptat1"

După un semestru de 
chiul și neatenție la ore, 
după atîtea lecții nepregă
tite, codașii n-au cunoștin
țele necesare pentru pro
movarea examenului.

C. MANC1UR

ajută- 
să-j rea-

Folosul cercurilor pe materii
Acum măi mult ca oricînd, ne-am 

convins cît de importante sînt cercu
rile noastre pe materii, ce rol mare 
au ele în adîncirea și consolidarea 
cunoștințelor elevilot’.

In școala noastră,. Școala medie teh
nică -legumicola din Drpgomjreștii din 

■ Vale,' regiunea București,' au funcțio- 
,,nat în' acest' an' mâi'multe cercuri, ca 
'cel de agrotelțnică sau cel miciurinist. 

. .^M.embNi activi ai'acestora au reușit 
,șă obțină la expmenș rezultate într-a- 
devăr lăudabile. Și Ecaterina Colfe-scu, 
și. Ecaterina .Popa, ca și Nadia Kuli- 
ccnco, Ioana Oltc-gnu, . Haricica Stafie 
>ău. Veronică ^.Sțefahcu ' au primit la 
<>xamen;il de bbfănică calificativul 
„foarte bine".. . ;

Corespondent, 
MARIA HARASIM

n n

r

In pragul noii profesiuni
Tovarășul profesor zîmbește mulțu- î 

nț’.t de roduL ce-l culege în utma mun- - 
cii depuse cu elevii într-un întreg se- ■ 
mc-stru. ..

Elevii anului IV de la ;Școala medie 
tehnică de statistică din Botoșani, C 
care în curîhd vor pleca în producție, = 
nu ii înșeală așteptările. Marcela Pri- = 
soacă, Constantin Severman și Nicolae 
Joltea, ca și mulți alții, au răspuns = 
foarte bine și la examenul de econo- ’ 
mie politică și la cel de educație ce
tățenească.

Ei sînt convinși că au mare nevoie U 
de cunoștințe generale pentru a lucra 
în domeniul statisticii. L

Corespondent, r 
TRAIAN ASAVOAIE1 ['

3QC
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Cum a fost salvată familia Ternei de la dezastru
Medalion

A. S. GRIBOEDOV

Intr-un automobil obișnuit se' află mai 
mult de jumătate (60—70) d n numă
rul de elemente de pe Pămînt ? Tot 

aci se pot găsi cam 100 de feluri de me
tale prmtre care aliajele fierului ocupă 
locul cel mai important. Alte metale im
portanțe folosite la construcția automobi
lelor sint: aluminiul, cuprul, zincul, mag- 
neziul, plumbul.

★
...La uzina constructoare de mașini din 

Kolomensk s-a fabricat un strung-carusel 
ur aș pe care se pot prelucra piese cu un 
diametru de 9 pînă la 13 m. și cu o greu
tate pînă la 170 t Acest strung carusel 
are peste 20.000 piese, cîntărește peste 500 
tone și Ocupă o suprafață de aproape 260 
m. p. înălțimea sa este egală cu aceea 
a unei case cu tre, etaje. Această uriașă 
mașină-uneailtă este acționată de 42 elec
tromotoare de diferite puteri, iar condu
cerea sa se face de la un tablou central 
de comandă, de către un sngur om.

♦
...Inginerul rus N N. Benardos a fost 

inventatorul metodei de sudare a metale
lor cu arc electric. Toate tipurile priite - 
pale de sudare a metalelor cu arc electric 
care au căpătat o largă aplicare în indus
tria modernă au fost create prin lucrările 
lui N. N. Benardos. El a construit nu
meroase dispozit've speciale pentru su
dură electrică, electrozi metalici sau de 
Cărbune, precum și un dispozitiv ingenios 
pentru sudură în poziție verticală.

★
...Cel ma; înalt pisc de munte de pe glo

bul pămîntesc. piscul Everest (Chomo
lungma) se află în Tibet (R. P. Chineză) 
la granița cu statul Nepal, înălțimea lu: 
fiind de 8882 m., iar fundul cel mai admc 
de ocean se află în Oceanul Pacific, la 
fic,42’ latitudine nordică și 126°51’ longi
tudine est’că unde adîncimea oceanului 
este de 10.830 m.

★
...Pe pămînt ajunge numai 1/2.200.000.000 

d’n energia pe care soarele o radiază în 
univers. Cu toate acestea, cantitatea de 
energie primită pe pămînt este uriașă : 
într-o secundă energia primită pe. pămînt 
este de 50 miliarde kilowați-oră. Se poate 
spune că o mare parte din această energe 
este aruncată... în vînt sau mai bine zis 
pentru producerea vîntului, deoarece după 
cum se știe, vîntul este acea deplasare a 
maselor de aer care apare în urma încăl
zirii neuniforme a diferitelor părți ale 
atmosferei pămîntești. O parte a energiei 
solare este utilizată de plante. In momen
tul de față o problemă de mare impor
tanță pentru știință și tehnică este utili
zarea directă a energiei razelor solare, 
domeniu în care savanții sovietici au ob
ținut succese remarcabile.

★
...Munca de răspîndire a bălegarului și 

îngrășămintelor minerale a fost mecani
zată cu ajutorul mașinii sovietice T.U.R.-7, 
care transportă și pulverizează îngrășă- 
mintele. Ea este de fapt o remorcă mare 
cu o capacitate de 5 tone prevăzută cu 
o serie de dispozitive și este trasă de un 
tractor obișnuit. Cu ajutorul unui trans
portor care se află în remorcă, îngră- 
șămintele se amestecă la fund, pătrund 
într-un dispozitiv de măcinare, iar după 
aceea în două aparate centrifugale care 
le pulverizează în evantai pe arătură. Me
canismele din remorcă sînt acționate de 
motorul tractorului. Mașina înlocuiește 
munca a 12 oameni.

★
...Există anumite substanțe chimice care 

influențează viteza de dezvoltare a plan
telor. De exemplu, este suficientă prezența 
în aer a unei cantități mici de gaz de ilu
minat pentru a accelera coacerea pătlă
gelelor roșii. Prima substanță organică 
descoperită care accelerează creșterea, 
plantelor, este așa numita heteroauxină. 
Este suficient să se țină butașii plantelor 
înainte de sădirea în pămînt într-o soluție 
apoasă de heteroauxină, pentru ca planta 
să se prindă bine în pămînt și să crească 
mai bine decît alte plante care nu au fost 
Supuse uhui astfel de tratament. In pre
zent se sintetizează un număr mare de 
substanțe care favorizează creșterea di
feritelor plante.

Nenorocirea a venit — așa 
cum vin toate nenorocirile — 
pe neașteptate. Intr-o zi, pe 
cînd tovarășul Terneț Ștefan 
ședea liniștit în biroul dumi- 
sale, cuprins de o dulce și plă
cută reverie, a intrat înăun
tru, fără să se anunțe în prea, 
labil sau măcar să bată la ușă, 
după cum bunacuviință o cere, 
o persoană abstractă ce purta 
cu sine gînduri dintre cele mai 
potrivnice tovarășului sus a- 
mintit. Musafirul s-a prezen
tat scurt :

— Dacă-mi permiteți... sînt 
conștiința dumneavoastră.

— Cum ? Cine ți-a dat 
voie ?...

— Nu vă neliniștiți. E în za
dar. Vă caut de mult timp.

Știți, ne-am despărțit de 
mult. Cînd ați intrat în func
ția de conducător al Întreprin
derii de Locuințe și Localuri 
din orașul Uricani m-ați con
cediat, m-ați alungat ca pe un 
cîine bolnav. De atunci am 
colindat prin lume tristă și a- 
bătută. Iată însă că v-am 
regăsit, în fine.

După ce ascultă cu groază și 
uimire cele de mai sus, Ter
neț ridică mîinile deasupra 
capului în semn de protest 
deznădăjduit și de caldă rugă
minte în același timp.

— Nu, nu... bîigui el, retră- 
gîndu-se în spatele scaunului. 
N-am nevoie de tine. Eu nu 
te-am chemat. Te rog să mă 
crezi. Mă simt așa de bine 
fără conștiință...

— Cred. Îmi pare rău, dar 
nu pot să mai plec. Am să-ți 
fiu de folos.

Zicînd cele de mai sus, con. 
știința intră în persoana to
varășului Terneț (nu putem 
să explicăm curioșilor cum 
anume) și peste cîteva clipe 
începu să-și exercite funcțiu
nea, cu corectitudinea de care 
o conștiință e capabilă. In pri
mul rînd conștiința revizui 
trecutul persoanei pe care o 
deservea cu meticulozitate și 
cu răbdare și o împinse cu 
forța sa irezistibilă să dezvă
luie singur tot ce era negru în 
sufletul său.

...Așa s-a născut nenoroci
rea. Terneț deveni om cu con. 
știință. Chipul lui căpătă o 
paloare neobișnuită, cadave
rică. Mustața care-i cădea 
ușor peste buzele învinețite 
de mînie se zbirii în chip în
fricoșător, ochii i se întune
cară ca o noapte bîntuită de 
furtună și pumnul său imens 
căzu cu zgomot surd pe birou.

— Mizerabilul de mine! 
Ce-am fost în stare să fac 1 se 
căina el amarnic și puținul păr 
care-i mai rămăsese pe cap se 
împrăștie ca o dovadă palpa
bilă a regretului ce-l cuprin
sese. Ar trebui să mă duc sin
gur și să mă vîr în temniță 
pentru că o merit. Dar nu! 
Mai înainte de asta voi în
drepta tot ce mai poate fi în
dreptat.

După ce-și făcu această 
confesiune cu glasul răgușit, 
plin de tragismul cu care un 
muribund își lasă testamentul, 
ecoul unui răcnet cumplit făcu 
să tresară tot personalul în
treprinderii.

— Vnde-i contabila ? De ce 
nu e la serviciu ?

După cinci minute de tăcere 
o voce umilă răspunse de ală
turi.

— S-a dus acasă...
— Ce caută acasă ?
— S-a dus să facă mân

care...
— Cum ? Să facă mâncare ? 

în timpul serviciului ? Unde 
s-a mai pomenit o porcărie 
ca asta 1 Ne mai pomenit! Am

s-o dau afară ! Unde se tre
zește aici ?

Lumea îl privea înspăimîn- 
tată ca pe un leu flămînd scă
pat din cușcă.

— O să vină imediat — îl 
liniști o femeie.

— Acum! Să vie imediat! 
strigă pe același ton omul cu 
conștiință.

Unul dintre funcționari fu
gi repede după contabilă și 
peste cîteva clipe o vîrî în bi
roul șefului. Odată cu dînsa 
pătrunse înăuntru binecunos
cutul miros de ceapă prăjită 
și rîntaș.

— Unde umbli, tovarășă în 
timpul serviciului ? Unde te 
trezești aici ?

Contabila îl privi intrigată, 
cu mîinile încrucișate pe piept 
în semn de mare nedumerire.

— Ce, nu știai ? Am fost să 
fac mîncare — îi răspunse ea 
înțepată. Ce răcnești ca un 
besmetic la mine ?

— De azi înainte nu mai lu
crezi aici! Ești concediată — 
rosti el calm și stăpîn pe sine.

■— Ești nebun ? Ce ți-a ve
nit ?

— Nu admit discuții.
Văzînd că lucrurile par a fi 

serioase, contabila înaintă a- 
gresiv spre el.

— Cum ai spus ? Sînt dată 
afară ? A, dar unde te trezești 
dumneata? Bine domnule Ter
neț (puse pe cuvîntul „dom
nule" un accent puternic), 
o să vedem noi cine plînge 
pînă la urmă. Află că în mo
mentul cînd plec de aici mă 
duc direct la tribunal și bag 
divorț de dumneata.

După care apriga contabilă 
și soție ieși trîntind ușa cu 
putere pentru a accentua și 
mai mult gravitatea avertis
mentului pe care îl dăduse.

Omul cu conștiință luă ho- 
tărîri ferme și rapide. Con
vocă de îndată o ședință cu 
tot personalul întreprinderii. 
Oamenii se înghesuiră repede 
în sala mică, neliniștiți de 
presimțirea nenorocirii ce se 
anunța.

— Tovarăși — declară so
lemn și grav șeful deschizînd 
ședința — v-am chemat ca 
să vă anunț unele hotă- 
rîri ce se impun a fi luate 
de urgență. La noi în între
prindere s-a cuibărit un fami- 
liarism cras, pot să spun chiar 
nerușinat.

Asistența murmură impa
cientată : „Exagerare, exage
rare !‘‘

— Nici o exagerare — curmă 
șeful ostilitatea subalternilor. 
Am să vă dovedesc concret. 
Cine este tovarășa contabilă ?

— Soția dumneavoastră — îl 
informă cineva din fund.

— Bun. Cine e tovarășa ca
sieră ?

— Sora dumneavoastră — 
răspunse aceeași voce imper
turbabilă.

— Bun. Dar dumneata, to
varășe Conicica, cine ești ?

Conicica își ridică făptura 
sa masivă de pe scaunul cel 
mai din față pe care-l ocupa, 
în virtutea obișnuinței, la fie
care ședință.

— Sînt bărbatul tovarășei 
casiere, cumnatul dumneavoa
stră și totodată salariat al a- 
cestei întreprinderi.

— Bun. Dumneata cine ești 
tovarășe magazioner ?
O voce gravă, de bas, răs
punse cu obrăznicie :

— Dacă ai uitat, o să-ți a- 
mintesc, nerușinatule. Sînt 
chiar unchiul tău.

— Bun, repeta șeful cu un 
calm care exasperase întreaga 
asistență. Veghi cine este ?

— Nepotul meu — și ce vrei 
cu asta ?

— Bun. Nepotul dumitale 
l-a adus pe văr-su Toma. Tu 
Gașpar cine ești ?

— Vărul tău dulce...
— A, nemernicule ! O să ți 

se acrească ție de dulceața 
mea. V-ați adunat aici ca șer
pii în culcuș. Vă priește căl- 
durica de aici. Ehe, puișorilor, 
s-a sfîrșit cu raiul. Pe toate 
neamurile am să le dau afară. 
Afară ! Conștiința mea...

— Tovarășe șef, îl între
rupse vocea de miere a unui 
funcționar, cred că...

— Ce crezi ? A, șefule gos
podar, nu te-am văzut. Nici 
tu n-o să-mi scapi, vulpo- 
iule. S-a dus cu prietenia 
noastră. Plocoanele, grădina 
de zarzavat pe care mi-ai 
dat-o n-or să te scape, hoțo- 
manule. Iei leafa degeaba. Nu 
știi nici tabla înmulțirii. Toa- 
tfr ziua te ocupi de treburile 
tale personale. Afară!

Acuzatul, un om gras și 
mărunt, bîlbîia zdrobit o îm
potrivire anemică.

— Don șef, nu-l nenoroci — 
interveni altcineva.

— Țuculescule! Te rogi pen. 
tru el ? Nici tu n-o să scapi, 
chiulangiule. Te-am încadrat 
maistru lăcătuș, dar stai toa
tă ziua prin birouri pentru 
că-mi ești prieten. Ha, ha! ho
hoti el prelung și scrîșni din 
dinți cu o pornire sadică ce 
furnică toată gloata de subal. 
terni. S-a dus cu familiuța 
noastră ! Afară cu voi!

Cu acest strigăt sălbatic s-a 
încheiat ședința. Seara tîrziu, 
după miezul nopții, cînd a- 
proape tot orașul se odihnea, 
în biroul tovarășului Terneț 
mai ardea încă lumina. Un 
trimis al celor prigoniți s-a 
strecurat pînă la ușa biroului 
și ascultă cu indiscreție ce se 
petrece înăuntru. A doua zi, 
el relată celorlalți că șeful de
bita pe un ton melodramatic 
următorul monolog :

„In ce hal de descompunere 
morală am ajuns! Cum de nu 
mi-am dat seama pînă acum? 
A trebuit să vină o biată con. 
știință pentru ca să-mi spună 
că mă aflu în mocirlă. Dar 
pînă să vină ea cum mi-am 
întinat sufletul! Cîte n-am fă
cut !... Mi-e greu să mi le a- 
mintesc pe toate. Am luat de 
la dirigintele șantierului cîte
va vane pentru băi pe care 
trebuia să le instalez în casele 
fruntașilor în producție și eu 
le-am pus la mine, la rude și 
la prieteni. Am bruscat pe mi. 
nerii care veneau să-mi ceară 
locuințe, terorizam și înjuram 
pe muncitorii din întreprinde
rea mea, i-am înșelat cu haine 
de protecție, îi puneam să lu
creze la mine acasă în timpul 
orelor de serviciu. Eu eram 
mare și tare Îmi plăcea să 
strig că eu sînt dumnezeul 
Uricanilor. Toți oamenii din 
oraș mă urăsc, sînt în stare să 
mă rupă în bucăți pentru es
crocheriile pe care le-am fă
cut. Numai cînd mă gîndesc 
la minerul Petrescu Gheorghe. 
N-am vrut să-i dau locuință, 
deși aveam de unde, li ser
veam numai pe prieteni și pe 
șefi. Cîte n-am făcut, cîte 
n-am făcut. Doamne, doam
ne..."

★
Conștiința acționa cu pu

tere asupra sufletului sensibil 
al bietului om năpăstuit de 
boala atotzdrobitoare a sin
cerității. Văzînd repeziciunea 
cu care boala se agrava, con
siliul familiei Terneț s-a în

trunit într-o ședință extraor
dinară la care a fost invitat 
ca prezident de onoare însăși 
șeful I. L. L.-ului pe întreaga 
Vale a Jiului, tovarășul Varga. 
Dînsul veni în dublă calitate : 
de șef și de văr primar al to
varășului Terneț. In procesul 
verbal al ședinței a fost con
semnată prezența următorilor: 
soția bolnavului, sora lui, 
cumnatul, vărul dulce, unchiul, 
nepotul unchiului, încă două 
surori pe care dînsul le aju
tora cu dragoste de adevărat 
frate, mai mulți prieteni ai 
familiei — toți fiind, ășa cum 
s-a spus și mai înainte, în 
slujba instituției pe care el cu 
onoare o conducea.

Prima s-a înscris la cuvînt 
soția tovarășului Terneț care 
a prezentat situația așa cum 
se afla în momentul de atunci, 
cu toate urmările grave ce 
pot decurge din ea. Dînsa a 
arătat că bolnavul de con
știință, in delirul său, e în sta
re să ruineze întreaga familie.

— Și ce om a fost! Aducea 
în casă, de unde putea, cit 
zece bărbați. Sîntem la un pas 
de dezastru — a încheiat ea, 
nejenîndu-se să lase în văzul 
tuturor sări curgă pe obraji 
un debit abundent de lacrimi 
amare.

întreaga asistență a apro
bat-o în tăcere, dat fiind fap
tul că emoția le paralizase pu
terea de a mai vorbi. Abia 
mai tîrziu unul dintre prie
tenii familiei, care-și mai pă
strase încă sîngele rece, a fă
cut o propunere zguduitor de 
ingenioasă: să i sd răpească 
din nou bolnavului conștiința 
ca să fie distrusă definitiv.

Propunerea a fost aprobată 
cu o majoritate absolută. Și 
astfel, în aceeași seară, în 
timp ce periculosul cap de fa
milie dormea liniștit, con
știința sa a fost răpită ca o 
domniță din poveste, de că
tre o comisie compusă dintre 
cele mai pricepute victime. 
Apoi conștiința a fost legată 
cu mai mulți metri de sfoară 
udă, astfel că orice posibilitate 
de evadare era exclusă. Mem
brii familiei au plecat apoi în 
noapte să ducă conștiința 
ucisă la locul de veci. Corte
giul a parcurs în cea mai de- 
săvîrșită liniște și discreție 
orașul și a îngropat nefericita 
conștiință într-un loc pe care 
orice investigator, oricît de 
priceput ar fi, nu e în stare 
să-l descopere. Poate că acum, 
sub intemperiile naturii și ale 
șarlataniei ea a intrat deja în 
putrefacție...

★
Așa a fost salvată familia 

Terneț de la dezastru. Astăzi 
tovarășul Terneț, vindecat de
finitiv de conștiință, a deve
nit iarăși omul de mai înainte: 
liric în clipele de singurătate, 
despotic ca un At.ila cu subal
ternii, mină de aur pentru fa
milie, rude și prieteni, zeul 
vitreg al orașului Uricani. Fa
milia sa e fericită și prosperă 
din zi în zi sub augusta sa o- 
crotire și a tovarășului Varga.

Sfătuim pe naivi să nu-i 
mai amintească tovarășului 
Terneț despre incidentul cu 
conștiința, pentru ca să nu se 
mai dezgroape o amintire 
neplăcută și de mult apusă.

Să sperăm însă că în cel 
mai scurt timp se va trezi 
conștiința celor în drept să re
vizuiască actuala poziție a fa
miliei Terneț în feuda pe care 
o stăpînește de atîta vreme și 
care ar putea fi lăsată moște
nire urmașilor acestei familii.

ION BAIEȘU

Un eveniment unic s-a petrecut în isto
ria învățămîntului în anul 1806. La cursu
rile Facultății de filologie a Universității 
din Moscova s-a înscris un student... de 
11 ani. Neobișnuitul student a absolvit 
în doi ani, această facultate, urmînd 
apoi, la 13 ani, Facultatea de drept. „Ma- 
turizîndu-se“, cu două diplome în buzunar, 
el se înscrie, la vîrsta de 15 ani, la cea de 
a treia facultate — Facultatea de științele 
naturii și de matematică.

Acest tînăr — care 
cunoștea latina și 
greaca, precum și 
patru limbi străine 
moderne, pentru ca 
ceva mai tîrziu să 
stăpînească și două 
limbi orientale, persa
na și araba—s-a afir
mat dintru început 
drept unul dintre cei 
mai culți oameni ai 
epocii. Ei era înzestrat 
cu un deosebit simț de 
observație pus în 
slujba unui excepțio
nal talent satiric. Pana 
lui, cea a unui mare 
patriot, a dăruit litera
turii ruse și universale 
o adevărată capodo
peră a dramaturgiei 
moderne: „Prea multă 
minte strică”.

Tînărul a cărui piesă a circulat mulți 
ani doar în manuscris — neobținînd „viza” 
cenzurii țariste, străjuită de fiorosul dine 
de pază al iobăgiei, Aracceev — era Ale- 
xandr Sergheevici Griboedov. Prieten 
apropiat al revoluționarilor acelei epoci 
— decembriștii, inițiatorii răscoalei anti- 
țariste din decembrie 1825 — bun prieten 
al marelui Pușkin, denunțător al „stăpîni- 
lor vieții", Griboedov a fost arestat, sub 
vina de a fi participat la răscoala decem
briștilor. Trimis mai tîrziu ca ambasador 
în Persia — adevărat butoi de pulbere la 
hotarele Rusiei — el a fost răpus în 1829 
de iataganele musulmanilor instigați de 
clerul persan.

Adine îndurerat, Pușkin — călătorind 
spre Arzrum — a întîlnit în drum con
voiul care transporta înspre Tiflis trupul 
decapitat al celui pe care o.tragică moar
te îl secerase în plină tinerețe, la 34 de 
ani. Și marele poet a lăsat atunci în pu
ține cuvinte, un medalion plin de relief al 
lui Griboedov : „Născut cu o ambiție ce-i 
egala talentul, el a fost mult timp prins 
în rețeaua nevoilor mărunte și a anoni
matului. însușirile lui de om de stat au 
rămas nefolosite ; talentul lui de poet n-a 
fost recunoscut ; chiar curajul lui rece și 
minunat a fost pus o vreme la îndoială... 
Comedia lui în manuscris „Prea multă 
minte strică" a făcut o impresie de ne- 
descris și l-a așezat dintr-o dată pe 
aceeași treaptă cu primii noștri poeți..."

...Au trecut 160 de ani de la nașterea 
lui Griboedov. Și veșnic tînăr a rămas el, 
veșnic tînără opera sa. Leonid Leonov, 
vorbind odată despre „Prea multă minte 
strică", a asemănat această operă cu un 
moșneag de 100 de ani, care este totuși 
tînăr și nemuritor, vioi și glumeț — rămas 
așa, pentru totdeauna, în mijlocul copiilor 
și nepoților săi: capodoperele literaturii 
ruse și sovietice.

Comedia „Prea multă minte strică" este 
un adevărat document literar revoluționar 
al mișcării decembriste, demascînd, ar-

zînd cu fierul roșu descompunerea orîn- 
duirii reacționare iobăgiste, biciuind în
treaga faună a saloanelor moscovite re
prezentată prin chipul unor aristocrațî de 
teapa lui Famusov, Scalozub, Hlestov, 
Repetilov etc. la care se asociază parve- 
niți abjecți de felul lui Molcealin. Tot
odată, în opoziție cu această lume a „mon
ștrilor morali" — după o expresie a lui 
Belinschi —- sînt afirmate, prin figura lui 
Ceațchi, cele mai avansate concepții ale 

acelei vremi — con
cepțiile decembriste.

In înțelegerea sensu
lui comediei, a carac
terului tipic al perso
najelor, deosebit de 
lămuritor e însuși cre
zul realist al scriitoru
lui: „Urăsc caricaturile 
— spunea el. In opera 
mea n-ai să găsești 
nici una". Mulți din
tre cei vizați de come
dia lui Griboedov s-au 
ridicat atunci împo
triva ei, contestîndu-i 
veridicitatea, negînd 
existența unor atari 
caractere în realitatea 
rusă. Din acest punct 
de vedere faptul pre
zintă o izbitoare ase
mănare cu felul în 
care a întîmpinat cri

tica noastră reacționară apariția „Scriso
rii pierdute"... Dar Famusovii și Scalozu- 
biî au existat — în toată hidoșenia lor — 
așa cum au existat Trahanachii și Cața- 
vencii.

„Prea multă minte strică" reprezintă 
într-adevăr, după sugestiva caracterizare 
a lui Leonov, un moșneag tînăr și vioi; 
un fel de părinte al celebrelor lucrări sa
tirice de mai tîrziu, ale lui Gogol și Su- 
hovo-Cobîlin, ale lui Șcedrin și N. A. Os- 
trovschi.

Discuțiile cu privire la necesitatea pre
zenței eroului înaintat în .comedie capătă 
o admirabilă soluționare prin figura lui 
Ceațchi. îndrăzneț și energic, combativ și 
inteligent, Ceațchi face un aspru rechizi
toriu „monștrilor morali", afirmînd cele 
mai înaintate poziții. Griboedov, în urmă 
cu peste 100 de ani, a demonstrat strălu
cit faptul că prezența eroului înaintat — 
departe de a stînjeni comedia — îi con
feră un și mai mare relief pe linia adîn- 
cirii satirei.

Expresivitatea și plasticitatea limbii, 
trăgîndu-și seva din vorbirea populară, 
Veșnic vie, savuroasă și proaspătă, este un 
alt mesaj artistic pe care-l conține come
dia lui Griboedov, chezășuindu-i și în 
acest fel durabilitatea. „Versurile lui 
Griboedov s-au transformat în zicale și 
proverbe și s-au răspîndit printre oamenii 
culți, în toate colțurile pămîntului ru
sesc..." — scria Belinschi.

După 160 de ani de la nașterea lui A. S. 
Griboedov, comedia „Prea multă minte 
strică" e mai aproape ca oricînd de -sufle
tul milioanelor de cititori, ca O mărturie, 
ca un act de condamnare a orânduirii sor
tite pieirii, a orânduirii țâre caută — în 
numele întunericului .șl exploatării — să-i 
Obișnuiască pe oamenii cu gînduică „prea 
multă minte strică". ’■ '

Astfel, „moșneagul tînăr și înțelept" își 
educă și astăzi nepoții — care-i ascultă 
cuvîntul îndrăzneț și vioi —urîndu-le o 
viață cel puțin tot ătît de lungă și de 
rodnică...

VICTOR V1NTU

La căminul cultural
Acum, în timp de iarnă, zilele se scurg 

mai liniștite în satul Voivoda. Tinerilor 
le este tare drag să-și petreacă timpul 
liber la căminul cultural. Zilnic aici e 
multă lume. La mese unii joacă șah, iar 
alții privesc. în sala de lectură, numeroși 
tineri citesc. E liniște, doar doi tovarăși 
în fundul sălii vorbesc pe șoptite. Mă 
apropii de ei și văd că discută subiectul 
cărții „Ce să fii ?‘‘.

La orele 12 și jumătate a sosit și poș
tașul. Un tînăr dintre cei din sală, înalt 
și bine legat, totdeauna cu zîmbetul pe 
buze, primește ziarele. Este directorul că
minului cultural. în jurul său se string 
deodată tinerii, curioși să afle vești din 
țară și de peste hotare. Toți citesc cu in
teres articolele mai importante.

După amiază la căminul cultural este 
aceeași însuflețire. Vin în mijlocul tine
rilor țărani muncitori și membrii corpu
lui didactic de la școala elementară. Ei 
îi ajută pe tineri să pregătească programe 
artistice pe care le prezintă pe scena că
minului cultural din sat în fiecare dumi
nică.

Odată pe săptămînă se ține la cămi
nul .cultural și cercul agrotehnic la care 
participă cu regularitate 27 de tineri.

La căminul cultural din Voivoda. ra
ionul Alexandria, regiunea București, ti
nerii țărani muncitori își petrec timpul 
liber cu folos.

Corespondent
CATRUNA SANDU

Întărirea economico - organizatorică 
și politică a G. A. C. — calea către belșug
Partidul și guvernul acordă o impor

tanță deosebită întăririi economico-orga- 
nizatofice și politice a gospodăriilor colec
tive.

Grija partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea gospodăriilor colective și a 
întovărășirilor se manifestă prin pune
rea la dispoziția lor a tehnicii agricole 
din ce în ce mai perfecționate, prin spri
jinul agrotehnic și zootehnic acordat de 
numeroase cadre de specialiști, înlesniri 
în domeniul creditelor, colectărilor, con
tractărilor, achizițiilor, impozitelor etc.

Proiectul Directivelor Congresului al 
II-lea ăle Partidului pentru dezvoltarea 
agriculturii in următorii 2-3 ani prevede 
o serie de măsuri menite să ducă la în
tărirea economico-organizatorică și poli
tică a G.A.C. ca, de pildă, organizarea 
teritoriului și introducerea asolamentelor 
raționale în gospodăriile colective, asigu
rarea gospodăriilor colective cu peste 500 
hectare cu cîte un. inginer agronom re
tribuit de S.M.T., ’întărirea controlului 
pentru verificarea executării construcții
lor în gospodăriile colective etc.

întărirea economico-organizatorică și 
politică a G.A.C. nu se înfăptuiește însă 
numai cu ajutorul primit din partea sta
tului. Principalul factor al întăririi gos
podăriei colective îl constituie munca co
lectiviștilor.

★
Un factor important pentru conso

lidarea și dezvoltarea gospodăriilor co
lective este respectarea deplină a princi
piilor statutului model, atît de către mem
brii gospodăriei cît și de către fiecare ac
tivist de partid și de stat.

Proiectul de Directive ale Congre
sului al II-lea ai Partidului prevede 
necesitatea asigurării unui control siste
matic și permanent asupra respectă
rii statutului model menit să pună capăt 
oricăror încercări de încălcare a preve
derilor sale, de risipire a avutului obștesc,
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de cheltuire negospodărească a zilelor- 
muncă etc.

Grija pentru dezvoltarea gospodăriei 
obștești, apărarea ei de stricăciuni, de iro
sire, furt etc., este o îndatorire patriotică 
a fiecărui tînăr colectivist.

Organizațiilor U.T.M. din gospodăriile 
agricole colective le revine o sarcină im
portantă în îndrumarea tinerilor colec
tiviști în privința respectării statutului 
model, în privința dezvoltării grijii față 
de proprietatea obștească.

întărirea economică a gospodăriilor co
lective depinde în mare măsură de asi
gurarea creșterii fondului de bază (indi
vizibil).

Creșterea fondului de bază (indivizibil) 
permite gospodăriei să-și dezvolte produc
ția, să obțină mai multă prcducție-marfă, 
să obțină venituri și să asigure astfel în
tr-o măsură crescîndă veniturile colecti
viștilor.

Iată de ce în gospodăriile agri
cole Colective trebuie să fie respectate cu 
sfințenie prevederile statutului model in 
ceea ce privește repartizarea veniturilor 
gospodăriei și Să se asigure astfel crește
rea continuă a fondului de bază (indivi
zibil) Respectînd prevederile statutului 
model cu privire la repartizarea venituri
lor. gospodăria Colectivă „Horia, Cloșca 
și Crișan" din comuna Bod, regiunea Stalin, 
și-a mărit fondul de bază într-un singur 
an de la 337.910 lei la 902.565 lei.

Pentru asigurarea dezvoltării continue 
a G.A.C., partidul și guvernul recomandă 
folosirea unui complex de măsuri orga- 
nizatorico-economice printre care și dez
voltarea multilaterală și îmbinarea rațio
nală a ramurilor de producție potrivit 
condițiilor naturale locale și posibilităților 
economice existente.

Dezvoltarea multilaterală a ramurilor de 
producție în G. A. C. și întovărășiri a- 
gricole înseamnă dezvoltarea ramurilor 
complimentare și ajutătoare pe lingă ra
mura de bază, ținînd seama ca fiecare ra
mură complimentară și ajutătoare să se 
îmbine rațional cu celelalte ramuri și în 
primul rînd cu ramura de bază Dezvol
tarea multilaterală dă posibilitatea gos
podăriilor colective să se dezvolte necon
tenit prin folosirea mai deplină a resur

selor de care dispun. Experiența colho
zurilor fruntașe din Uniunea Sovietică 
a arătat că dezvoltarea multilaterală și 
îmbinarea rațională a ramurilor de pro
ducție asigură întărirea economico-orga- 
nizâtorică a colhozurilor prin faptul că 
face posibilă folosirea cît mai completă 
și mai productivă a solului, duce la creș
terea producției-marfă

îmbinarea rațională a ramurilor de 
producție în G.A.C. duce de asemenea la 
încasarea de venituri în tot cursul anu
lui, la dezvoltarea gospodăriei obștești, la 
creșterea veniturilor gospodăriei, ceea ce 
asigură îmbinarea . intereselor personale 
ale colectiviștilor cu cele ale gospodăriei. 
Iată, de pildă, cum și-a dezvoltat ramu
rile de producție gospodăria colectivă 
„23 August" din comuna Făcăieni, regiu
nea Constanța. în afară de culturile ce
realiere, G.A.C. „23 August" mai cultivă 
orez, legume, bumbac, ocupîndu-se tot
odată și de creșterea animalelor. Datorită 
dezvoltării multilaterale, gospodăria a ob
ținut venituri din ce în ce mai mari. Ast
fel, în 1952 a avut un venit bănesc de 
389.420 lei, iar în 1953 de 472.337 lei. în 
decursul anului 1954, pînă la 15 august a 
realizat un venit de 190.931 lei, din care 
126.340 lei de la ferma de animale.

Un alt factor important în vederea con
solidării și dezvoltării unei gospodării co
lective constă în asigurarea desfășurării 
activității gospodăriei pe baza unui plan 
bine întocmit care să țină seama de ne
voile și posibilitățile reale ale gospodă
riilor Experiența gospodăriilor colec
tive fruntașe din țara noastră ne 
arată că acolo unde planurile anuale de 
producție au fost întocmite cu ajutorul 
agronomilor, zootehnicienilor și a altor 
specialiști, pe baza analizei temeinice a 
resurselor și perspectivelor de dezvoltare 
și pe baza discutării și aprobării planu
rilor de către adunarea generală, s-au ob
ținut rezultate bune Astfel avînd un plan 
bine întocmit și luptînd pentru îndeplini
rea lui, colectiviștii din G.A.C. „Gheorghe 
Doja‘‘ din comuna Borș, regiunea Ora
dea, au reușit să depășească producția 
medie planificată, la hectar, să mărească 
numărul animalelor de producție, să dez
volte sectorul legumicol etc.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
o importanță deosebită are defalcarea 
justă a planurilor de producție și de 
muncă pe brigăzi și pe echipe, astfel ca 
fiecare colectivist să cunoască amănunțit 
ce trebuie să facă pentru realizarea pla
nului.

Justa organizare a muncii are nu numai 
o importanță economică legată de dezvol
tarea producției și consolidarea economică 
a gospodăriilor, dar și o deosebită impor
tanță politică. Munca colectivă, bazată pe 
cooperare și diviziune, înarmată cu mij
loace tehnice avansate reprezintă temeiul 
procesului de reeducare a țărănimii noas
tre în spiritul socialismului, de atragere 
a țărănimii muncitoare pe drumul gospo
dăriei colective.

Forma de bază a organizării muncii în 
gospodăria colectivă este brigada perma
nentă de producție.

Proiectul de Directive prevede să se 
îmbunătățească îndrumarea gospodăriilor 
colective în organizarea muncii și în con
solidarea brigăzilor de producție.

Pentru întărirea brigăzilor permanente, 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C. le re
vine îndatorirea să lupte pentru lichi
darea fluctuației colectiviștilor și în spe
cial a tineretului de la o brigadă la alta, 
să educe tineretul în vederea întăririi 
simțului de răspundere personală în fo
losirea și întreținerea pămîntului, mași
nilor, uneltelor, a animalelor, în întări
rea disciplinei în muncă etc.

O altă măsură de care depinde întă
rirea _ economico-organizatorică a G.A.C. 
constă în aplicarea largă a principiului 
democrației interne. întărirea democra
ției interne în gospodăriile agricole colec
tive mobilizează întregul colectiv pen
tru asigurarea bunului mers al gospodă
riei, pentru o mai bună organizare a 
muncii colectiviștilor, pentru dezvoltarea 
inițiativei maselor în vederea creșterii 
producției și înfloririi gospodăriei. Res
pectarea principiului democrației interne 
trezește și dezvoltă interesul colectiviști
lor pentru întărirea și sporirea proprie
tății obștești și a puterii economice a 
gospodăriei.

O mare însemnătate pe drumul întăririi 
democrație; interne în G.A.C. o au adu
nările generale Ele constituie un prilej 
de manifestare a forței creatoare a masei 
colectiviștilor. Chiar în cursul acestei luni 
se desfășoară în gospodăriile colective 
adunările de dări de seamă și alegerea 
noilor consilii de conducere. Marea im
portanță a adunărilor de dări de seamă și 

alegeri constă tocmai în faptul că colecti
viștii vor analiza în mod temeinic și amă
nunțit felul cum au muncit consiliile de 
conducere, brigadierii, socotitorii și fie
care colectivist pentru realizarea planului 
de producție pe anul 1954, vor scoate la 
iveală experiența și inițiativele care au 
contribuit la sporirea producției, vor 
analiza lipsurile, vor stabili măsurile pen
tru dobîndirea unei recolte bogate :n 1955.

Tineretul și în special utemiștii au un 
rol deosebit de important în întărirea de
mocrației interne în gospodăriile colec
tive. Pentru aceasta utemiștii trebuie să 
folosească cu curaj critica și autocritica 
în vederea lichidării lipsurilor, în vede
rea educării colectiviștilor în spiritul a- 
plicării întocmai a dispozițiilor date de 
conducerea gospodăriei, de brigadieri, de 
șefii de echipe, în spiritul răspunderii 
personale pentru avutul încredințat, în 
spiritul luptei necruțătoare față de cei 
ce dăunează gospodăriei și avutului ei.

Un rol însemnat în întărirea organiza- 
torico-economică a gospodăriilor colective 
revine S.M.T. Mecanizarea tot mai largă 
a lucrărilor agricole, participarea perso
nalului agronomic din S.M.T. la întoc
mirea justă a planului de producție al 
G.A.C. contribuie la sporirea producției, 
la dezvoltarea gospodăriei. Pentru aceasta 
este necesară respectarea de către ambele 
părți a obligațiilor ce decurg din contrac
tele încheiate. Multe S.M.T. îndeplinesc 
cu cinste sarcinile importante ce le revin 
în mecanizarea muncilor agricole și în or
ganizarea producției gospodăriilor colec
tive deservite. Astfel S.M.T. Cogealac, re
giunea Constanța, în 1954 și-a realizat an
gajamentele la prășitul mecanic, recoltat 
și dezmiriștit, în proporție de 100, 120 și 
respectiv 105 la sută. Agronomii de sec
tor de la S.M.T. Sînnicolaul Mare, regiu
nea Arad, sau de la S.M.T. Mărtinești 
Baia Mare, de pildă, au organizat o te
meinică muncă de îndrumare agrotehnică 
a gospodăriilor colective din raza stațiu
nilor lor.

Un rol deosebit de important în întă
rirea economico-organizatorică a G.A.C. 
revine cadrelor. Pentru dezvoltarea agri
culturii noastre și pentru întărirea gos
podăriilor colective, o importanță deose
bită o are ridicarea calificării cadrelor.

Partidul și guvernul acordă importanță 
acestei probleme și crează mari posibi
lități colectiviștilor în vederea îmbogăți
rii cunoștințelor lor agro-zootehnice. Ti
neretul din gospodăriile agricole co
lective trebuie să se preocupe în mod se

rios de ridicarea calificării sale. Tinerii 
și în special utemiștii trebuie să fie prin-- 
tre primii care să urmeze cu regularitate 
cursurile agrotehnice și zootehnice.. Ei 
trebue să combată pe cei care după ce ur
mează un curs sau o școală, nu lucrează 
în meseria în care sînt pregătiți.

★
Experiența gospodăriilor agricole frun

tașe’ ne arată că acolo unde se folosesc 
toate căile pentru întărirea economico-or
ganizatorică a G.A.C. se obțin an de an 
producții tot mai mari, an de an crește 
cantitatea de produse și baiii ce se dis
tribuie colectiviștilor pentru o zi muncă. 
De pildă, în G.A.C. „23 August",, comuna 
Făcăieni, regiunea Constanța, în 1952 s-a 
repartizat pentru o zi muncă numai 
1,696 kg. cereale, 0,125 kg cartofi, 3 kg. 
furaje etc. iar în 1953 s-a repartizat 
8,446 Kg. cereale, 0,500 kg. cartofi, 3,195 
kg. furaje etc. Gospodăria colectivă din 
Călărașii Vechi, raionul Călărași, deși este 
situată într-o zonă în care anul trecut con
dițiile n-au fost prielnice producției agri- 
cble, avînd mai multe ramuri de producție, 
fiind bine dezvoltată din punct de 
vedere economic și organizatoric a obți
nut producții care au asigurat îndepli
nirea obligațiilor față de stat, crearea 
fondurilor obștești prevăzute de statut 
și în același timp au asigurat repar
tizarea pentru fiecare zi-muncă’ a 3,600 
kg. grâu, 4 kg. porumb, 0,600 kg. floarea 
soarelui, cantități însemnate de alte pro
duse și 7,46 lei. Aceasta dovedește că în
tărirea și dezvoltarea avutului obștesc, 
sporirea producției agricole și creșterea 
veniturilor obștești asigură venituri mari 
colectiviștilor.

Recoltele bogate obținute de gospodă
riile colective bine dezvoltate din punct 
de vedere economic și organizatoric pre
cum și retribuirea din ce în ce mai ri
dicată a zilei muncă, constituie unul din 
factorii cei mai importanți pentru con
vingerea țărănimii muncitoare de supe
rioritatea marii agriculturi socialiste. Tot
odată, _ producțiile ridicate obținute de 
gospodăriile colective bine dezvoltate con
tribuie la dezvoltarea schimbului de măr
furi dintre oraș și sat, la ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, la în
tărirea continuă a alianței între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare în 
vederea construirii socialismului în țara 
noastră.

E. PRAHOVEANU



„Inginerul nostru"
A venit în sat, la gospodăria agricolă 

colectivă „Ștefan Plavăț" din raionul Slo
bozia, anul trecut, odată cu primăvara. 
Colectiviștii l-au întîmpinat în poartă. îl 
așteptaseră cu nerăbdare și încredere. Se 
loviseră pînă atunci de multe greutăți în 
munca pămîntului și nădăjduiau că 
acum, avînd un inginer al lor care să stea 
zi cu zi în gospodărie, care să-i ajute și 
să-i îndrume la fiecare pas, lucrurile vor 
merge mai bine.

S-a oprit între ei, le-a strîns mîna băr- 
bătește și i-a privit cu încredere și puțină 
curiozitate. Oamenii l-au măsurat și ei cu 
ochii pe jumătate închiși, puțin dezamă
giți. Se așteptaseră să le vină un inginer 
matur, cu tîmplele încărunțite, om trecut 
prin viață, cu experiență., Și cînd colo, se 
treziră cu un flăcău tînăr, mărunțel, 
aproape un copil. Fruntea înaltă, bombată, 
pe care de-abia se vedeau cîteva cute mă
runte, ochii ageri de un verde închis, 
umbriți de sprâncene groase, buzele 
strînse într-un zîmbet de voință și încă- 
pățînare, acesta era inginerul cel nou, 
Traian Lunguleac.

Flăcăul, fiu de țăran muncitor din nor
dul Moldovei, citise mult și venise în gos
podărie cu gînduri îndrăznețe. Absolvise 
Institutul agronomic cu calificativul 
„foarte bine" și se . simțea pregătit ca 
tehnician. îi lipsea însă experiența mun
cii practice. Venise în Bărăgan hotărît să-și 
împlinească datoria, să contribuie la lu
crarea pămîntului după metode înaintate, 
să ajute la schimbarea acestor câmpii bă
tute de vînturi și pustiite de arșița verii 
Și se gîndea că va trebui să folosească și 
experiența țăranilor muncitori. De-ar fi 
știut însă ce gîndeau unii din cei ce-1 pri
veau în dimineața aceea de primăvară! 
„Un copil ! Mai rău o să ne-ncurce trebu
rile !“

Dar cînd l-au văzut mai apoi trecînd de 
la grajduri la saiele, de la crescătoria 
porcilor la acea a păsărilor, sau prin ate
liere și magazii, le-a mai venit puțin cu
raj. Tînărul inginer se arăta priceput în 
treburile agriculturii. Punea întrebări cu 
rost și dădea îndrumări prețioase.

A doua zi, l-au zărit colindând tot satul, 
din uliță în uliță. Seara, Traian Lunguleac 
a venit la președinte : „Am făcut pu
țină cunoștință cu satul, i-a zis el zîm- 
bind. De-acum să ne apucăm de treabă". 
Și a început să muncească cu tragere de 
inimă.

împreună cu președintele, inginerul a 
colindat în lung și-n lat cîmpurile gospo
dăriei colective, aproape 2500 hectare. 
Chiar din prima zi cînd a ieșit la cîmp, a 
oprit șareta la marginea lanului de grîu, 
a smuls un firicel plăpînd, l-a desfăcut și 
l-a privit cu atenție. Apoi, îngîndurat, s-a 
uitat peste 'ntinderea celor 240 hectare cu 
grîu. Aici grîul era firav, pipernicit. Nu 
rezistase la gerurile mari din timpul 
iernii.

Noi țesături speciale din lina și mâtase
In . vederea realizării unor produse de 

calitate superioară și a lărgirii continue 
a sortimentelor,, Ministerul Industriei 
Ușoare a hotărît să mărească în acest an 
conținutul în lână la țesăturile mixte și 
să introducă în fabricație noi articole din 
lînă. La centrul de creație a contexturilor 
și modelelor, înființat de curând în cadrul 
Direcției generale industriale a lînii și 
mătăsii, s-a și început pregătirea noilor 
articole. In prezent, se crează contexturi 
noi pentru stofe din lînă de costum, pal
toane bărbătești și pardesie pentru femei 
Sînt în curs de pregătire noi țesături spe
ciale pentru confecții de copii, ca stofe 
pentru rochițe în carouri și culori pastel,

Informații
• Societatea de Științe Matematice și 

Fizice din R.P.R. anunță ținerea unui 
ciclu de prelegeri cu tema:

„Bazele geometriei și Geometria lui 
Lobacevski".

Conferințele vor fi ținute de conf. univ.
E. Toth și conf. univ. A. Șaichin, înce- 
pînd din 23 ianuarie 1955, în fiecare du
minică la ora 11,30, în amfiteatrul de la 
etajul III, la Rectoratul Universității „C. 
I. Parhon".

Bucuria cea
Bună parte din lucrătorii secției apa

rataj — frâne pentru vagoane, de la uzi
nele „23 August" din Capitală sânt tineri, 
fie că lucrează acolo de trei, patru ani, 
fie că sînt proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale. Zîmbetul, veselia și voia bună 
sînt nelipsite băieților și fetelor din atelier.

în echipa condusă de lăcătușul Mihăl
cescu Dumitru, alături de câțiva vârst
nici, lucrează mai mulți tineri. Unii dea- 
bia au părăsit băncile școlii profesionale. 
Cu toate acestea „șeful” este mulțumit 
de băieți și are mare încredere în ei.

într-o dimineață, după vreo cîteva cea
suri de la începerea schimbului, Mihăl
cescu se apropie de bancul unde roboteau 
cîțiva băieți și se opri în spatele lui Poz
ner Emerich, un băiat înalt și bine le
gat. trecîndu-i mîna pe după ceafă. Cu 
o mișcare iute, tînărul întoarse capul...

— Nu te speria, Emerich, spuse pe un 
ton șăgalnic „șeful”.

— Să mă sperii ? Dar pentru ce ?
— Am zis și eu așa...
Pozner prinse să rîdă zgomotos spunîn- 

du-i tot în glumă :
— Nu ne ține de vorbă meștere, sîntem 

în întrecere și...
— Bine, dar eu vreau să spun ceva tot 

despre producție. Privirea ochilor albaștri 
ai tînărului cu părul gălbui, deveni se
rioasă și totodată întrebătoare.

— Uite dragul meu, continuă Mihăl
cescu, avem o comandă nouă pe luna 
asta: regulatori de presiune pentru ten
derul locomotivelor. Asta-i o lucrare mai 
grea decît cele de pînă acum. Eu m-am 
gîndit la tine. Ce Zici, poți s-o faci ?

— Cred că da, răspunse Pozner.
— Bine, atunci mă duc să-ți aduc de

senul. iar cînd vin îți spun cum și cu 
cine vei lucra...

Pozner rămase locului cu privirea în 
urma lui Mihălcescu. Gândurile îi fugiră 
cu patru ani în urmă. Ca elev al școlii 
profesionale fusese repartizat pentru 
practică tot în echipa în care lucrează 
astăzi. Costache Haralambie. care atunci 
era șef de echipă, l-a întâmpinat la în-

Tînărul inginer a prevăzut că recolta va 
fi slabă și, știind dinainte că arșița verii 
o să-i dăuneze și mal mult griului, a pro
pus să fie întors și înlocuit cu po
rumb, iar o parte din suprafața semănată 
cu grîu, să fie tratată cu îngrășăminte 
chimice. De la început, propunerea hii a 
întîmpinat rezistența consiliului de con
ducere. „Am muncit pământul odată. 
Și-apoi, dacă nu se face nici porumbul ?“

Traian Lunguleac însă nu s-a lăsat 
nici el cu una cu două. în cele din urmă, 
țăranii s-au convins. 160 hectare au fost 
semănate cu porumb.

Vara, la secerat, colectiviștii au văzut 
că inginerul a avut dreptate. Porumbul 
era verde, frumos iar grîul, pipernicit, 
de-abia a putut fi cosit. De pe suprafața 
tratată cu îngrășăminte chimice, au recol
tat cu 400 kg. mai mult la hectar; iar în 
toamna care a trecut, de pe cele 160 hec
tare, colectiviștii au scos o recoltă bogată 
de porumb.

Rezultatul acesta neașteptat i-a făcut 
pe oameni să capete încredere în inginer. 
Traian Lunguleac nu mai era în ochii lor 
un copil, ci un tînăr învățat, în mintea 
căruia se ascundeau multe taine ale pă
mîntului, neștiute încă de ei, dar pe care 
Traian avea menirea să le dezvăluie cu 
timpul. De aceea, nu s-au mai mirat cînd 
la floarea-soarelui, datorită polenizării ar
tificiale, au scos cu 600 kg. la hectar mai 
mult decît țăranii cu gospodărie indivi
duală, iar la porumbul însămânțat în cui
buri așezate în pătrat, mai mult cu 1000 
de kg. Toate acestea li se păreau acum 
lucruri firești. In această primăvară 
colectiviștii vor planta 40 de hectare de 
viță nobilă ; eleșteul de pește de lîngă apa 
Ialomiței are digurile aproape gata. Tot 
aici va fi și viitoarea crescătorie de rațe... 
Datorită firii lui vesele, deschise, Traian 
a reușit să se încadreze atât de bine în 
viața satului de parc-ar fi crescut aici de 
mic copil. Prin gura lui, cîntecele din Su
ceava au ajuns pe meleagurile Bărăganu
lui, flăcăii și fetele le cântă acum la cor 
alături de el. în echipa artistică, la jocuri, 
sau seara la șezătorile de iarnă, inginerul 
e nelipsit. Oamenii vorbesc despre el cu 
respect, numindu-1 simplu, „inginerul 
nostru".

Zilele acestea, a primit o scrisoare de 
la un coleg. Acesta îl chema la București 
să lucreze undeva, într-o instituție de la 
centru. Citind-o, tînărul inginer a zîm- 
bit. I-a răspuns pe loc, simplu, dar hotă
rît : „Nu te supăra, dar nu mă pot deslipi 
de pămîntul acesta. Acum, după ce am 
aflat atîtea taine ale Bărăganului, după 
ce-am început să schimb atîtea metehne 
ale oamenilor, acum simt că viața mea 
n-ar avea rost dacă nu mi-aș duce munca, 
cu cinste, mai departe, în acest loc mi
nunat !“

STELA NEAGU

uniforme pentru școlari etc. Sortimentul 
de țesături de lînă și mixte se va îmbo
găți în acest an cu încă 100 de noi con
texturi.

In anul 1955, procentul mediu de lînă 
la țesăturile mixte va crește cu aproape 
10 la sută în comparație cu anul 1954. Ca 
urmare a măririi conținutului în lînă, can
titățile de țesături de calitate superioară 
vor spori considerabil De pildă, în acest 
an se va produce cu 240 la sută mai multă 
stofă pentru costume bărbătești din fire 
de lînă pieptănată, iar la stofa pentru 
paltoane bărbătești cu un conținut de 70 
la sută lînă, producția va crește de 5 ori 
față de anul trecut. (Agerpres)

Ciclul începe cu conferința tov. A. Șai
chin :

„Concepția axiomatică asupra geome
triei".

• Inmînarea diplomelor pentru pre- 
miații la Olimpiada Tinerilor Matemati
cieni 1954 din Capitală și regiunea Bucu
rești va avea loc duminică 23 ianuarie 
ora 11 la Palatul Pionierilor în sala de 
lectură. Sînt invitați premiațli la Olim
piadă precum șl toți elevii care doresc 
să participe la festivitate.

ceput cu oarecare îndoială. Mai trecuseră 
elevi pe acolo, dar unii nu făcuseră mare 
ispravă. Montatul frînelor nu-j un lucru 
prea ușor, așa că preferaseră „să-și caute 
norocul" la altă meserie. Costache se obiș
nuise ca pe fiecare „învățăcel” să-l dea 
mai întâi la ajustat cu pila și numai după 
asta la montatul propriu zis. Pozner nu 
se simțea prea bine la pilă, ar fi vrut 
și el să-și bată capul cu puzderia de 
piese — unele mai complicate decît al
tele — că doar de asta venise acolo.

— Am să tac eu astăzi, dar mîine tot 
i-o zic. Și am să-i spun de la obraz, își 
zicea tînărul practicant. Așa a și făcut ; 
i-a spus-o „de la obraz”.

— Și cum zici nepoate, ești chiar ho
tărât să înveți meșteșugul nostru ? îl în
trebă Costache după ce-i ascultă păsul.

— Doar pentru asta am venit, îi răs
punse Pozner ațîțat.

— O să-ți fie cam greu dacă nu ai 
voință și mai cu seamă hotărîre. Mulți 
au trecut pe aici... într-adevăr unii sînt 
astăzi muncitori de nădejde, dar alții pînă 
la urmă au dat bir cu fugiții (îi spusese 
aceasta așa, mai mult să-i vadă firea).

— O fi, nu zic ba, dar eu am venit 
aici să învăț meseria care mi-e dragă, nu 
să dau bir cu fugiții..

Costache a zîmbit cu înțeles... Își gă
sise un nou elev pe placul lui. Cu dra
goste și cu o atenție părintească l-a în
vățat meseria. Tot el, șeful de echipă, a 
fost acela care și-a oprit elevul tîngă el, 
cînd acesta a terminat școala... Multe a- 
mintiri plăcute răsăriră în mintea tână
rului lucrător Cufundat în gînduri, a- 
proape că nici nu observă apropierea lui 
Mihălcescu...

Acesta, fără a scoate vreun cuvînt, îi 
puse deslnul pe banc. Pozner despături 
foaia pe care se afla schițată garnitură 
de frînă. Era aceeași sau poate alta ase
mănătoare cu cea pe care o privea ne
dumerit altădată alături de Costache ?

Atunci parcă era alta. Desenul i se pă
ruse o scriere hieroglifică, de neînțeles. 
Acum îi este tot așa de cunoscut ca și 
maistrului Costache, fostul lui învățător.

Comănești, Importantul centru car
bonifer al Moldovei, își schimbă pe zi 
ce trece înfățișarea, devenind un ade
vărat oraș.

In fotografia noastră: un aspect ex
terior al clubului minerilor.

O carte primită cu mult interes 
de cititori

„Am văzut cu ochii Țara Păcii" se inti
tulează primul volum al noii cărți a tov. 
dr. Petru Groza, apărut recent în Editura 
Cartea Rusă. Volumul cuprinde însemnă
rile tov. dr. Petru Groza despre cele vă
zute în prima parte a călătoriei în Țara 
Sovietică, în anul 1951. Noua lucrare aduce 
o contribuție însemnată la cunoașterea 
adevărului despre U.R.S.S. — „adevăr de 
care — așa cum subliniază autorul în pre
față — se tem ca de foc dușmanii ferici
rii omenirii, adevăr care înseamnă pildă 
măreață și îndemn înțelept pentru po
poare".

Cartea, care a fost primită cu un deo
sebit interes de publicul larg cititor, aduce 
un aport prețios în lupta întregului nostru 
popor, hotărît să apere cauza păcii, cuce
ririle sale democratice și munca sa cons
tructivă. (Agerpres)

Concursul brigăzilor 
artistice de agitație

Duminică s-a desfășurat în orașele Iași, 
Roman, Pașcani, Huși și Vaslui, faza ra
ională a concursului între brigăzile artis
tice de agitație. La acest concurs au par
ticipat 42 brigăzi artistice care cuprind 
peste 500 de membri.

De un deosebit succes s-a bucurat con
cursul în orașul Iași. Sute de spectatori 
au urmărit cu interes desfășurarea con
cursului care s-a ținut în sala Teatrului 
evreiesc de stat. Rînd pe rînd au fost pre-, 
zentate spectatorilor prin scenete, sche
ciuri, cuplete, cîntece, realizările și lipsu
rile colectivelor de la E.T.A.C.S., trustul 
regional de panificație, „Textila roșie", 
„Fructexport" și ale altor 20 de colective 
locale.

Publicul a aplaudai interpretarea susți
nută de brigăzile artistice de agitație de 
la fabrica ,.Țesătura", Direcția regională
C.F.R.,  Banca R.P.R, E.T.A.C.S., PTTR 
și altele (Agerpres)

In Editura de Sfat 
pentru Literatură Politică

a apărut:
James S. Allen — IMPERIALISMUL 

ATOMIC
336 pag. 9,40 lei

mare
— Te-ai hotărît? îl întrebă în cele din 

urmă Mihălcescu.
— Hotărît meștere, de mîine începem, 

dar cu cine lucrez ?
— M-am gîndit eu și la asta: unu-i 

Boierescu, altu-i Dinică, al treilea Ene. 
Nu-s așa tare prîcepuți dar le arăți, că 
doar și tu ai fost ca ei.

A doua zi Pozner veni cu mult înaintea 
celorlalți. Pînă una alta, își puse în or
dine tot ce-i părea nelalocul lui. își pre
găti sculele și piesele necesare. Treptat, 
treptat, muncitorii veneau fiecare la ma
șina sau bancul lui. Pozner privea atent 
să-și zărească printre ei pe băieți, fără 
a observa că mezinii echipei se apropia
seră prin spate de el. întoarse capul nu
mai după ce auzi din spate un „bună 
dimineața șefule" ; băieții accentuaseră pe 
„șefule".

— Hai lăsați gluma, le spuse el zîmbind, 
și apropiați-vă să discutăm despre noua 
noastră lucrare...

Nu făcură prea multă vorbărie și în
cepură să lucreze. Șeful de echipă și mais
trul de schimb treceau des pe la bancul 
lor, dar de fiecare dată plecau mulțumiți : 
băieții lucrau bine.

— Unu-i Pozner la aparataj, se lăuda 
Costache. Am scos din el un meseriaș...

— N-am ce zice, lucrează bine, îi spuse 
Mihălcescu, șeful de echipă.

Faptele au întărit afirmațiile celor doi. 
Pozner și-a ținut cuvântul dat. Minuțioa
sele mașinării au fost terminate la timp 
și „așa cum scrie la carte".

Drapelul de secție fruntașă pe uzină a 
fost decernat atelierului de frîne. în lupta 
pentru câștigarea acestui drapel, Pozner 
Emerich s-a evidențiat.

Bucuria celor douăzeci și două de pri
măveri lăsate în urmă, se contopește cu 
aceea de a fi arătat prin fapte că este 
demn de cei care s-au străduit, ajutîn- 
du-1 părintește să devină un meseriaș 
priceput.

Corespondent
ȚAP1RDEA GHEORGHE

Pentru folosirea energiei atomice 
numai în scopuri pașnice!

PRAGA 19 (Agerpres). — Ceteka 
transmite:

Toate ziarele cehoslovace publică în 
prima pagină sub titluri mari hotărârea 
Consiliului de Miniștri al U. R. S. S. cu 
privire la acordarea de ajutor altor state 
în vederea dezvoltării cercetărilor în do
meniul folosirii energiei atomice pentru 
scopuri pașnice.

Hotărirea guvernului sovietic, scrie 
„Rude Pravo”, are o uriașă importanță 
internațională. Hotărîrea a fost adoptată 
într-un moment cînd inițiatorii războiu
lui atomic declară pe- față că intenționează 
să recurgă la folosirea de arme atomice și 
alte tipuri de arme de exterminare în 
masă. Opinia publică mondială știe că în 
Statele .Unite marile realizări ale minț’i 
omenești și uriașe resurse materiale sînt 
îndreptate spre producerea armelor ato
mice ; iată de ce ea nu poate să închidă 
ochii asupra faptului că acordurile de la 
Paris pun în mâinile militariștilor hitle- 
riști armele atomice.

Propunerea Uniunii Sovietice, scrie în 
continuare ziarul, dovedește încă odată 
în mod convingător că sînt de neclintit 
bazele ce caracterizează noile relații din
tre țările lagărului păcii. Datorită Uni
unii Sovietice, energia atomică va fi folo
sită în mod activ pentru scopuri pașnice.

★
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite :
Opinia publică din Republica Populară 

Polonă a primit cu mare satisfacție hotă
rîrea guvernului sovietic de a acorda al
tor state ajutor pentru dezvoltarea cerce
tărilor în domeniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice. La 18 ianuarie, 
ziarele centrale au publicat pe primele 
pagini sub titluri mari comunicatul Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S și îi con
sacră articole de fond și redacționale.

„Trybuna Ludu" subliniază că hotărî
rea guvernului sovietic este o nouă do
vadă convingătoare a grijii pe care o ma
nifestă guvernul sovietic pentru pace, 
pentru lărgirea colaborării între state.

O confirmare grăitoare a puterii și ca
pacității economice a Uniunii Sovietice, 
scrie ziarul, este faptul că U.R.S.S. este 
gata să transmită altor țări experiența ei 
în acest domeniu și propune să acorde 
ajutor la construirea de instalații atomice. 
In felul acesta posibilitățile concrete de 
folosire a energiei atomice în scopuri paș
nice vor deveni accesibile întregii ome
niri.

In Comitetul consultativ O.N.U. pentru pregătirea conferinței internaționale 
în vederea folosirii energiei atomice în scopuri pașnice

NEW YORK 19 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 18 ianuarie. Comitetul con
sultativ O.N.U. pentru pregătirea confe
rinței internaționale în vederea folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice și-a 
continuat lucrările.

După cum s-a aflat, la prima lor șe
dință, membrii Comitetului consultativ 
au acceptat ca conferința internațională 
să aibă loc la Geneva. Academicianul
D. V. Skobelțîn, reprezentantul U.R.S.S., 
care a luat cuvîntul în cadrul discuției 
generale, a subliniat că trecînd la înfăp
tuirea sarcinei care stă în fața Comitetu
lui, nu trebuie să se uite că larga colabo
rare internațională în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice este împiedi
cată de lipsa unui acord cu privire la in
terzicerea armei atomice. Reprezentantul 
sovietic a arătat, printre .altele, că atunci 
cînd viitoarea conferință va examina 
problema reactorilor energetici speciali 
nu trebuie să se uite că orice realizare 
tehnică pe calea rezolvării problemei de 
a crea astfel de reactori are o importanță

Ecoul mondial al propunerilor sovietice 
în problema germană

BRUXELLES 19 (Agerpres). — Declara
ția sovietică în problema germană, scrie 
ziarul „Drapeau Rouge”, confirmă nu nu
mai faptul că U. R. S. S. își continuă 
cu perseverență eforturile în scopul re
zolvării problemelor internaționale pe ca
lea tratativelor. Această declarație face 
să cadă unul dintre argumentele adepți- 
lor înarmării Germaniei, clarificînd o 
problemă pe care cercurile occiden
tale au încercat s-o încurce, și anume : 
problema alegerilor din Germania.

A ratifica acordurile de la Paris, conti
nuă ziarul, înseamnă a consfinți scindarea 
Germaniei și a restabili militarismul în 
partea ei apuseană, înseamnă a renunța 
la tratativele cu privire la unificare de
oarece ele nu ar maj avea nici un sens.

Ziarele belgiene de dreapta, reflectând 
poziția cercurilor guvernante occidentale, 
se străduiesc să micșoreze însemnătatea 
declarației sovietice, recurgând la afirma
ții răsuflate că ea ar avea un „caracter 
propagandistic”.

*
BERLIN 19 (Agerpres). — Declarația 

guvernului sovietic în legătură cu pro
blema germană este viu comentată în 
cercurile politice vest-germane. După cum 
relatează agenția A.D.N., Ollenhauer, șeful 
partidului social-democrat, vorbind în 
fața deputaților social-democrați despre 
recenta Declarație a guvernului sovietic 
a arătat că va face tot posibilul pentru 
a înlătura primejdia scindării Germaniei.

Ollenhauer a arătat că „partidul social
democrat va lupta cu toate mijloacele de

LONDRA 19 (Agerpres). — In seara 
zilei de 17 ianuarie a.c., ministrul Aface
rilor Externe al Angliei, Eden, a rostit un 
discurs radiodifuzat privind politica ex
ternă. După cum reiese din textul dis
cursului transmis de Biroul central en
glez de informații, Eden s-a pronunțat în 
favoarea continuării politicii de pe^ „po
ziții de forță". încercînd să treacă fără nici 
un temei asupra Uniunii Sovietice răs
punderea pentru încordarea existentă în 
relațiile internaționale și susținând că 
blocurile militare — Uniunea Atlanticului 
de nord și blocul militar al Asiei de sud- 
est — „au un caracter pur defensiv" și, 
chipurile, „nu amenință pe nimeni", Eden 
a insistat în continuare asupra ratificării 
acordurilor de la Paris cu privire la înar
marea Germaniei occidentale. „îndată ce 
acordurile de la Paris vor fi ratificate... 
cred că se vor oferi posibilități pentru a 
duce tratative cu Rusia Sovietică" — a 
declarat Eden, repetând afirmațiile false

Cu toiul altele, arată „Trybuna Ludu", 
sînt criteriile după cate se conduc în acest 
domeniu certurile guvernante americane 
chiar și față de proprii lor aliați. In prac
tică, ei recunosc o singură formă de 
„transmitere” a experienței lor: exportul 
unor mijloace finite de distrugere în masă 
și crearea de baze atomice în diferite țări 
ale lumii. Totodată, cercurile monopoliste 
ale S.U.A. jefuiesc materiile prime ato
mice din țările care se află sub domina
ția lor și mai ales din țările slab dezvol
tate din punct de vedere economic.

Ele refuză în mod categoric acestor țări 
orice ajutor .în domeniul energiei atomice.

k
BERLIN 19 (Agerpres). — Ziarele de

mocrate din Berlin au publicat. la 18 ia
nuarie pe primele pagini sub titluri mari 
textul integral al comunicatului cu pri
vire la hotărîrea guvernului sovietic de 
a acorda ajutor tehnico-științific și de 
producție altor state în vederea dezvol
tării cercetărilor pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Ziarul „Neues Deutschland" a publicat 
acest comunicat sub titlul „Uniunea So
vietică va acorda R. D. Germane și altor 
țări de democrație populară ajutor pentru 
crearea de baze de cercetări atomice", 
„Junge Welt" — „Ajutorul sovietic pen
tru crearea unei baze de cercetări atomice 
în R. D. Germană", „Nazional Zeitung" — 
„U.R.S.S. face posibilă pentru noi con
struirea unei baze de cercetări atomice", 
„Berliner Zeitung” — „R. D. Germană pri- 
mește energie atomică".

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — TASS 

transmite : Comentariile unei serii de mari 
cotidiene arată că hotărîrea guvernului 
sovietic în domeniul folosirii energiei ato-
mice în scopuri pașnice nu a fost pe pla
cul cercurilor guvernante ale S.U.A. ; ea 
a constituit pentru ele o surpriză și le-a 
neliniștit. După cum reiese dintr-o știre 
publicată de ziarul „New York Herald 
Tribune", experții guvernamentali ameri
cani își exprimă temerea serioasă că ho
tărârea guvernului sovietic va produce o 
impresie puternică asupra multor țări 
care pot să se adreseze Uniunii Sovietice 
pentru a-i cere ajutor material și tehnic 
în domeniul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice. In legătură cu aceasta 
ziarul cheamă guvernul S.U.A. să între
prindă mai repede „acțiuni curajoase”.

Corespondentul din Londra al agenției 
United Press nu-și poate ascunde decep
ția în legătură cu faptul că guvernul so
vietic și-a anunțat hotărârea de a acorda 

militară, deoarece transformarea materia
lului atomic reactiv în combustibil nu
clear înseamnă acumularea simultană a 
materialului explosiv, care poate fi folo
sit în scopuri militare, ceea ce în mod 
inevitabil duce la cursa continuă a înar
mărilor atomice și la agravarea primej
diei războiului atomic. Reprezentantul 
S.U.A., Rabi, a expus programul pe care 
îl propune apropiatei conferințe și în le
gătură cu aceasta a făcut o declarație cu 
caracter general. Corespondenții ameri
cani *și alți corespondenți străini, care cu
nosc desfășurarea lucrărilor Comitetului 
consultativ, relevă acea parte din dis
cursul reprezentantului american în care 
a declarat că la apropiata conferință nu 
trebuie să se discute probleme care depă
șesc cadrul aspectelor tehnice ale folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice. Co
respondenții străini subliniază că această 
declarație a reprezentantului american 
trebuie considerată ca o încercare evi
dentă a S.U.A. de a ocoli o problemă atît 
de importantă, ca problema incompatibi
lității folosirii energiei atomice în scopuri 

care dispune pentru a trezi conștiința 
poporului față de politica primejdioasă 
a guvernului federal în ceea ce privește 
menținerea scindării".

Johannes Brockmann. șeful partidului 
de centru, a cerut ca Declarația guvernu
lui sovietic referitoare la problema reuni- 
ficării Germaniei „să nu fie ignorată, ci 
analizată cu multă atenție". El a subliniat 
că problema reunificării Germaniei au 
poate fi soluționată decît pe calea trata
tivelor între cele patru puteri".

★
ROMA 19 (Agerpres). — Comentând de

clarația guvernului sovietic în problema 
germană, ziarul ,,Paese“ scrie că o în
tâlnire între reprezentanții celor patru 
mari puteri, interesate în rezolvarea pro
blemei germane, este nu numai posibilă, 
ci și necesară datorită încordării create 
în Europa de către statele occidentale 
prin încercările nesăbuite de a sili par
lamentele să ratifice acordurile de la Pa
ris. Guvernul Uniunii Sovietice indică res
tabilirea unității Germaniei pe calea 
unor alegeri libere pe întreaga Germanie 
drept mijlocul pentru rezolvarea proble
mei germane. De aceea trebuie să devină 
limpede că o întâlnire între reprezentanții 
S.U.A., Franței, Angliei și U.R.S.S. ar 
putea să ducă la rezultate pozitive.

Orice om cu judecată sănătoasă, conti
nuă ziaaul, își dă seama că puterile occi
dentale resping orice întâlnire cu repre
zentanții U.R.S.S. pînă la ratificarea acor- 

Declarația lui Eden și riposta lui Bevan
ale propagandei oceidentale în sensul că 
ratificarea acestor acorduri nu va com
plica situația politică din Europa ci va 
contribui chiar la clarificarea ei.

Cu toate că o mare parte din discursul 
ministrului englez al Afacerilor Externe a 
fost consacrată problemei germane, el nu 
a amintit de declarația din 15 ianuarie a 
Guvernului Sovietic. Eden a ocolit ulti
mele propuneri sovietice cu privire la 
unificarea Germaniei și a încercat să in
fluențeze parlamentele francez și vest- 
german în problema ratificării acordurilor 
de la Paris insistînd din nou pentru du
cerea unei politici de pe „poziții de forță".

★

LONDRA 19 (Agerpres) — După cum 
anunță agenția France Presse, în cadrul 
unui discurs rostit în seara zilei de 18 
ianuarie, deputatul laburist 'Aneurin Be
van a criticat violent declarațiile radio
difuzate ale lui Anthony Eden.

ajutor altor țări pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice tocmai în mo
mentul „cînd președintele Eisenhower a 
supus congresului „bugetul atomic" al 
S.U.A pe exercițiul financiar 1955—1956 
și cînd la Paris s-a deschis conferința în 
problema „Pool-ului armamentelor", pen
tru a face încă un pas spre realizarea re- 
înarmării Germaniei occidentale".

In cadrul conferinței de presă cotidiene 
de la Departamentul de stat, Suydam, pur
tătorul de cuvînt al acestui departament, 
a refuzat să comenteze hotărirea Consi
liului de Miniștri al Uniunii Sovietice cu 
privire la ajutorul tehnico-științific și de 
producție acordat altor state în vederea 
dezvoltării cercetărilor cu privire la folo
sirea energiei atomice în scopuri pașnice.

★ ,
LONDRA 19 (Agerpres). — Anunțînd 

hotărirea guvernului sovietic de a acorda 
ajutor altor țări pentru crearea de baze 
științifico-experimentale în vederea dez
voltării cercetărilor în domeniul fizicii nu
cleare și al folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, agenția Reuter arată că 
reprezentanții puterilor occidentale la 
Moscova consideră această hotărîre ca o 
„propunere concretă".

„Această hotărîre — continuă agenția— 
a fost anunțată numai la trei zile după 
propunerea Rusiei de a transmite lumii 
informații cu privire la funcționarea cen
tralei electrice pe bază de energie ato
mică". Agenția scoate în evidență acea 
parte a comunicatului în care se spune că 
„este în curs de examinare problema lăr
girii cercului țărilor cărora U.R.S.S. le va 
putea de asemenea acorda sprijin și aju
tor în dezvoltarea lucrărilor științifico- 
experimentale în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice".

★
VIENA 19 (Agerpres). — Ziarele de di

ferite orientări comentează pe larg hotă
rîrea guvernului sovietic de a acorda aju
tor tehnico-științific și de producție altor 
state în domeniul Mosirii energiei atomice 
pentru scopuri pașnice.

Ziarul „Oesterreichische Volksstimme" 
scrie: „Hotărîrea guvernului sovietic con
firmă faptul că tehnica atomică în U.R.S.S. 
se află la un înalt nivel de dezvoltare. 
Marea putere socialistă va acorda ajutor 
altor state în dezvoltarea tehnicii atomice. 
Uniunea Sovietică nu intenționează să 
monopolizeze extrem de bogata experiență 
științifico-tehnică pe care a acumulat-o în 
domeniul folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice".

pașnice pe scară într-adevăr largă cu 
cursa continuă a înarmărilor atomice.

Reprezentantul Braziliei-Ribeiro și cel 
al Indiei — Baba, și-au exprimat speranța 
că conferința internațională va acorda ță
rilor slab dezvoltate din punct de vedere 
industrial un oarecare ajutor în ce pri
vește folosirea energiei atomice pentru 
industrializarea acestor țări. Potrivit ști
rilor primite de cercurile Organizației Na
țiunilor Unite, la ședințele din dimineața 
și seara zilei de 18 ianuarie, Comitetul 
consultativ a examinat problema progra
mului apropiatei conferințe. Fiecare din
tre membrii Comitetului și-a prezentat 
propunerile în această problemă. Repre
zentantul U.R.S.S., D. V. Skobelțîn, pe 
lîngă celelalte propuneri, a mai sugerat 
ca pe ordinea de zi a conferinței să fie 
inclusă, o problemă specială în legătură 
cu hotărîrea guvernului sovietic de a pre
zenta conferinței internaționale în vederea 
folosirii energiei atomice în scopuri paș
nice, un raport cu privire la prima cen
trală electrică atomică industrială din 
U.R.S.S. și la funcționarea ei.

durilor de la Paris, deoarece țelul lor este 
înarmarea Germaniei occidentale. Ele do
resc cu orice preț continuarea actualei 
situații încordate urmînd principiul „co
existenței armate" proclamat de pre
ședintele Eisenhower, principiu opus celuî 
al „coexistenței pașnice". Ziarul subli
niază că popoarele Europei trebuie să 
ceară convocarea unei conferințe a celor 
patru puteri pînă la ratificarea acordu
rilor de la Paris.

★
TIRANA 19 (Agerpres). — A. T. A 

transmite:
Opinia publică albaneză a manifestat 

un deosebit interes față de declarația gu
vernului sovietic în problema germană.

Ziarele au publicat textul declarației în 
primele pagini și i-au consacrat articole 
de fond.

Uniunea Sovietică, scrie ziarul „Zeri 1 
Popullit”, a prezentat noi propuneri con
crete a căror realizare ar contribui la 
asigurarea păcii în Europa, la crearea 
unui stat german unit, democratic. Gu
vernul sovietic declară din nou că mai 
există posibilități nefolosite pentru rea
lizarea unei înțelegeri privitoare la uni
ficarea Germaniei în interesul menținerii 
păcii în Europa, în interesul poporului 
german însuși dacă va fi înlăturată prin
cipala piedică — planurile de remilitari- 
zare a Germaniei occidentale și de atra
gere a ei în grupări militare.

„Mulți oameni consideră — a declarat 
deputatul — că Anthony Eden esse un 
bun ministru, dar dacă există vreun om 
care rămîne în coada evenimentelor, a- 
cesta nu este altcineva decît Anthony 
Eden. El a vorbit în limbajul diploma
ției trecutului".

Bevan a subliniat că politica de remi- 
lițarizare a Germaniei occidentale. împie- 
dicînd unificarea Germaniei, poate „pro
voca un conflict mondial".

„Trebuie să ne străduim în vederea 
realizării unui acord cu privire la reuni- 
ficarea Germaniei" — a declarat el în 
încheiere.
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Oamenii sovietici 
își desemnează deputății 

în Sovietele Supreme 
ale Republicilor Unionale •

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In Uniunea Sovietică continuă desem
narea de candidați pentru locul de depu
tat în Sovietele supreme ale republicilor 
unionale.

In cadrul a numeroase adunări ale co
lectivelor, muncitorii, funcționarii,, oa
menii de șuință și cultură au desemnat 
drept candidați pe conducătorii partidului 
comunist și guvernului sovietic N. A. 
Bulganin, K. E. Voroșilov, L. M. Kagano- 
vici, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov. 
N. S. Hrușciov.

Printre candidații în alegerile pentru 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. figurează 
Praskovia Selifonova, lucrătoare la o 
macara electrică la uzina siderurgică din 
orașul Bejița, Nina Brilenkova, agronom 
în colhozul „Calea justă" (regiunea 
Briansk), Akim Gorșkov, Erou al muncii 
socialiste, președintele colhozului „Bolșe- 
vik“ (regiunea Vladimir), Nikolai Strokin, 
directorul uzinei de automobile din orașul 
Gorki, Anna Rudcenko, doctor în științe 
medicale, director adjunct al Institutului 
medical din Kursk, om de știință activ 
care a parcurs calea de la felcer pînă la 
profesor etc.

Știri despre desemnarea candidaților 
pentru locul de deputat sosesc de aseme
nea din R.S.S. Lituaniană, R.S.S. Letonă, 
R.S.S. Tadjikă și alte republici.

---- •-----

Lupta eroică 
a muncitorilor 
din Hamburg

HAMBURG 19 (Agerpres)
La 18 ianuarie a avut loc la Hamburg 

un mare miting de protest .împotriva re
învierii militarismului și fascismului în 
Germania occidentală, împotriva acordu
rilor de la Paris, pentru reunificarea paș
nică a Germaniei. La miting au luat parte 
aproape 30.000 locuitori ai Hamburgului.

Mitingul muncitorilor a fost răspunsul 
dat de forțele iubitoare de pace adună
rii fasciste ținută în seara aceleiași 
zile de către asociațiile neonaziste „casca 
de oțel", ,.foștii parașutiști" și „partidul 
german al Reichului".

După mitingul de protest, muncitorii din 
Hamburg au pătruns în locul unde avea 
loc adunarea fascistă strigînd lozinci ca 
„Să ne unim toți membrii sindicatelor pen
tru a-i izgoni pe fasciști". Demonstranții 
au rupt primul cordon de polițiști, pos
tați pe toate străzile care duceau spre 
locul în care se desfășura adunarea fas
cistă. Poliția a primit ordinul de a folosi 
bastoane de cauciuc, și, .în ciuda refuzu
lui multor polițiști, ei au fost siliți de 
către ofițeri să facă uz de forță.

în timp ce membrii de sindicat din 
Hamburg erau loviți cu brutalitate de 
polițiști cu bastoane de cauciuc și îm- 
prăștiați cu ajutorul furtunurilor de apă 
pe străzile înzăpezite, fiind urmăriți de 
poliția mobilă, vorbitorii asociațiilor neo
naziste sub protecția poliției și-au putut 
continua discursurile lor șovine, ațîțătoare 
la război.

De la Sauce, șeful ideologic al „parti
dului german al Reichului”, partid fas
cist, a cerut în cuvîntarea sa dreptul 
nelimitat pentru toți militariștii de „a ac
tiva legal”. El a declarat că țelul urmă
rit trebuie să fie „refacerea Reichului 
german de la Memei și pînă la lacul 
Constance” (Elveția).

Un ziar parizian 
despre artiștii romîni

PARIS 19 (Agerpres). — Ziarul „Paris- 
Presse L’Intransigeant" publică următoa
rea notă intitulată „Dansuri de folklor ro- 
mînești la Empire".

Romînia ne trimite, peste munți și fron
tiere, un mesaj venit din adîncurile tre
cutului său. Spectacolul de folklor pe care 
ni-1 prezintă la teatrul Empire, cuprinde 
toate tradițiile sale seculare. Regăsim în 
el orchestrele sale populare, instrumentele 
sale rustice, cîntăreții din nai, maeștrii 
țambalului, doinele, horele pline de elan, 
cîntecele pline de umor și, mai ales, dan
surile țărănești, costumele pitorești și acel 
vîrtej al ritmului rapid care caracteri
zează folklorul țărilor din Răsărit.

Mari scăderi la bursele 
din New York și Paris

NEW YORK 19 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Ziarele americane de dimineață anunță 
că la 17 ianuarie, la bursa din New York 
cursul acțiunilor a înregistrat o scădere 
considerabilă. Către ora de închidere a 
bursei cursul acțiunilor a .înregistrat ni
velul cel mai scăzut de la 15 decembrie. 
Potrivit calculelor ziarului ,,New York 
Times", valoarea totală a tranzacțiilor în
cheiate a fost cu aproximativ 7,2 miliarde 
dolari mai scăzută decît nivelul de la 
6fîrșitul anului 1954.

PARIS 19 (Agerpres). — După cum a- 
nunță agenția France Presse, la 18 ia
nuarie la bursa din Paris s-a înregistrat 
o scădere generală a cursului acțiunilor. 
Această situație de la bursa din Paris, 
subliniază agenția, este provocată de 
brusca scădere a cursului acțiunilor lă 
bursa din New York. Această scădere a 
fost cea mai mare din cîte s-au înregis
trat din perioada de după războiul din 
Coreea.

Agenția consideră că perspectivele de 
îmbunătățire a situației la bursă sînt 
deocamdată sumbre din cauza scăderii 
cursurilor în Wall-Street.

Țările arabe neliniștite 
de pactul turco-irakian

CAIRO 19 (Agerpres). — După cum s-a 
anunțat, guvernul Egiptului a hotărît să 
convoace la 22 ianuarie la Cairo o re
uniune a primilor miniștri ai țărilor arabe 
în cadrul căreia urmează să se discute 
atitudinea țărilor membre ale Ligii Arabe 
față de hotărîrea recentă a guvernului 
irakian de a încheia o alianță militară cu 
Turcia.

Agenția France Presse relatează că gu
vernele Siriei, Libanului și Transiordaniei 
au acceptat invitația guvernului egip
tean și au anunțat că vor trimite repre
zentanți la sesiunea extraordinară de la 
Cairo a Consiliului Ligii Arabe.

Lucrările sesiunii lărgite
a Biroului Consiliului Mondial al Păcii

Monopoliștii francezi, sprijinind refacerea Wehrmachțului 
contează pe obținerea unor mari profituri, in contul livrărilor 
de armament pentru Germania occidentală.
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VIENA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite : După cum s-a mai anunțat, în sea
ra zilei de 18 ianuarie s-a deschis la 
Viena sesiunea lărgită a Biroului Consi
liului Mondial al Păcii. La sesiune par
ticipă membrii Biroului, precum și un 
mare număr de invitați reprezentînd 30 

i de țări din Europa, Asia, America, Afri- 
, ca, Australia.
i La sesiune iau parte Frederic Joliot- 
1 Curie, Eugenie Cotton, Jean Laffitte, 
D’Astier de la Vigerie (Franța), Monica 
Felton, Pritt, Montagu (Anglia), Sereni, 

j Fogliaresi, Tomni (Italia), Korneiciuk, Fa- 
j deev, Ehrenburg, Tihonov, Gherasimov 

(U.R.S.S.), Strand (Suedia), Vire-Tuomi-
• nen (Finlanda), Hrcmadka și Mukarovsky 
1 (Cehoslovacia), Infeld (Polonia), Elfes, 
I Eckert, Wandel (Germania), Isabelle Blu
me (Belgia), Go Mo-jo, Liu Guan, Liu 
Cian-șen (Republica Populară Chineză), 
Parameswaran și Sunderlal (India), Ibra
him și Suroso (Indonezia), Endicott (Ca
nada), Vidales (Brazilia) și alții.

Iau parte de asemenea reprezentanți ai 
următoarelor organizații internaționale : 
Federația Sindicală Mondială, Federația 
Democrată Internațională a Femeilor. Fe
derația Mondială a Tineretului Democrat, 
Federația Internațională a luptătorilor 
din rezistență, victimelor și deținuților 
fascismului.

Sesiunea a fost deschisă de Frederic 
Joliot-Curie, președintele Consiliului Mon
dial al Păcii. El a dat citire telegramei 
primite din partea lui Pietro Nenni și 
Riccardo Lombardi, care arată că fiind 
foarte ocupați nu pot participa la sesiune, 
în telegrama lor ei declară că situația 
care s-a creat impune o unire a tuturor 
forțelor popoarelor în lupta împotriva 
remilitarizării Germaniei occidentale și 
împotriva primejdiei unui război atomic.

Joliot-Curie a anunțat apoi ordinea de 
zi a sesiunii.

Primul a luat cuvântul pastorul For- 
bech (Norvegia) care a subliniat necesi
tatea imperioasă a luptei pentru interzi
cerea armei atomice, împotriva remilita
rizării Germaniei occidentale. Scopul nos
tru, a declarat el, eâte asigurarea păcii 
și a colaborării între popoare. Chem pe 
toți creștinii să participe activ la lupta 
pentru realizarea acestui scop. •

Elfes, uhul din participanții de seamă 
la mișcarea pentru pace din Germania 
occidentală, a spus :

Remilitarizarea Germaniei occidentale 
neliniștește tot mai mult populația din 
Republica Federală. Această neliniște este 
cu atît mai întemeiată cu cît, în pre
zent, elementele fasciste militariste, care 
caută să ajungă în posturi de conducere, 
își intensifică influența în Germania occi
dentală.

Referindu-se la lupta împotriva reîn
vierii militarismului german, Elfes a sub
liniat că tineretul din Germania occiden
tală se pronunță cu hotărîre împotriva 
pregătirii unui nou război. împotriva 
creării de noi baze de atac, împotriva 
construirii de cazărmi și aerodroame.

Opinia publică engleză, a declarat Pritt, 
reprezentant al mișcării pentru apărarea

păcii din Anglia, se opune cu hotărîre 
reînvierii militarismului german. Ea își 
amintește prea bine de urmările îngrozi
toare ale celui de atc^oilea război mon
dial. Restabilirea wehrmachțului german, 
avind la dispoziția sa arme ufomice, ar 
spori mult încordarea în”'Europa și ar 
contribui la creșterea primejdiei unui al 
treilea război mondial. Pritt a arătat că 
reînarmarea Germaniei occidentale creea
ză primejdia unei agresiuni chiar pentru 
țările occidentale.

Poziția guvernului britanic în problema 
remilitarizării Germaniei occidentale, a 
spus în continuare Pritt, este dezaproba
tă de majoritatea poporului. Majoritatea 
covîrșitcare a membrilor partidului la
burist și sindicatele se pronunță împo
triva reînvierii militarismului german, 
împotriva pregătirii unui nou război,'pen
tru coexistența pașnică a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite. Pritt s-a pronunțat 
pentru interzicerea necondiționată a ar
melor atomice, subliniind că primejdia 
folosirii acestor arme este mai mare pen
tru Anglia decît pentru celelalte țări.

Endicott (Canada) a declarat că po
porul țării sale nu vrea un nou război 
și se ridică împotriva folosirii armelor 
atomice și împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale. Vorbitorul a criticat 
cu asprime politica externă dusă de cer
curile guvernante din Statele Unite decla- 
rînd că, ea este îndreptată spre dezlăn
țuirea unui nou război.

Liu Cian-șen (R.P. Chineză) a declarat 
că reînarmarea Germaniei occidentale și 
a Japoniei constituie o mare primejdie 
pentru pacea Europei și Asiei.

Sereni (Italia) s-a pronunțat pentru or
ganizarea unei largi campanii internațio
nale împotriva reînarmării Germaniei oc
cidentale, pentru interzicerea armei ato
mice. EI a spus că forțele unite ale tutu
ror popoarelor trebuie să se opună pre
gătirii unui nou război atomic și să ceară 
interzicerea necondiționată a armei ato
mice.

VIENA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 18 ianuarie, la ședința lărgită a Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii, după 
cuvîntarea lui Sereni (Italia) a luat cuvân
tul D’Astier de la Vigerie, unul din repre
zentanții de frunte ai mișcării partizani
lor păcii din Franța.

D’Astier de la Vigerie a subliniat că 
remilitarizarea Germaniei occidentale va 
crea posibilitatea de a se pune la dispo
ziția noului wehrmacht arma atomică și 
va transforma teritoriul Germaniei occi
dentale într-un cap de pod pentru un nou 
război. Tocmai de aceea poporul francez 
ia atitudine împotriva reînarmării Ger
maniei occidentale. Reprezentanții mișcării 
partizanilor păcii din Franța consideră 
necesar să pornească imediat o largă cam
panie împotriva folosirii armei atomice, 
campanie care trebuie să se desfășoare 
simultan cu lupta împotriva remilitari
zării Germaniei occidentale.

De la Vigerie a arătat că pentru instau
rarea unei păci trainice în Europa este 
necesară reunificarea Germaniei, întru-

cît scindarea acestei țări contribuie la 
scindarea Europei, ceea ce duce la crea
rea de blocuri ostile, unul față de celălalt, 
la cursa înarmărilor și, în cele din urmă, 
la un nou război.

A urmat apoi la cuvînt Ilya Ehrenburg 
(U.R.S.S.).

După el a luat cuvântul secretarul gene
ral al Federației Sindicale Mondiale 
Louis Saillant, care a declarat că lupta 
împotriva remilitarizării Germaniei occi
dentale și împotriva folosirii armei ato
mice este sarcina principală a mișcării 
partizanilor păcii. Louis Saillant a adus 
la cunoștința asistenței că o serie de or
ganizații sindicale din Franța, Germania, 
Italia și Finlanda, au cerut Federației 
Sindicale Mondiale să lupte pentru 
ținerea unei conferințe europene a 
oamenilor muncii care să elaboreze 
măsuri îndreptate spre intensificarea 
luptei comune împotriva remilitari
zării ■ Germaniei occidentale, pentru 
securitatea colectivă, împotriva ur
mărilor economice și sociale ale cursei 
înarmărilor. Aceste cereri au fost apro
bate de cea de a 7-a sesiune a Consiliu
lui General al F.S.M. care a avut loc la 
Varșovia. Conferința europeană va avea 
loc la sfîrșitul lunii martie la Leipzig. Ea 
va constitui o mare contribuție la acțiu
nea de răspîndire și popularizare a hotă- 
rîrilor Consiliului Mondial al Păcii.

Isabelle Blume (Belgia) a declarat că 
politica de înarmare a Germaniei occiden
tale pune în primejdie independența țări
lor mici din Europa occidentală.

A luat apoi cuvulltiî Cavalcanti (Brazi
lia) care a subliniat că hotărîrea Consi
liului Uniunii nord-atlantice a provocat o 
profundă indignare în rîndurile populației 
țării sale.

Președintele Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, Bernini, a declarat 
că hotărîrea cu privire la folosirea armei 
atomice și acordurile de la Paris au pro
vocat indignarea tineretului din lumea în
treagă, determinîndu-1 să-și intensifice 
lupta împotriva pregătirii unui nou răz
boi. Tineretul nu poate fi de acord cu 
crearea unui nou wehrmacht și înzestra
rea lui cu arma atomică. El se pronunță 
pentru interzicerea acestei arme, în fa
voarea folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice. Tineretul din orașul japonez 
Hiroșima a adresat tineretului din lumea 
întreagă apelul de a lupta împotriva folo
sirii armei atomice.

Bernini și-a exprimat convingerea că 
hotărîrile care vor fi adoptate de ședința 
Biroului vor contribui la intensificarea 
luptei pentru pace a tineretului. El a 
anunțat că în februarie va avea loc o 
ședință a Comitetului Executiv al F.M.T.D. 
în cadrul căreia va fi discutat rolul tine
retului în lupta împotriva pericolului 
unui război atomic.

A urmat apoi la cuvînt Erwin Scharf, 
reprezentant al mișcării partizanilor păcii 
din Austria.

La 18 ianuarie au mai luat cuvîntul 
Hromadka (Cehoslovacia), Tabet (Liban) 
și Pang Ting (Uniunea Internațională a 
Studenților).

Poveste fără cuvinte...
Desen de D. ȚINOVSKI Din „Comsomolscaia Pravda”

Scurte știri

Pregătiri în vederea discutării acordurilor de la Paris 
în Consiliul Republicii din Franța

• La 18 ianuarie a luat sfîrșit la Phe
nian întîlnirea pe întreaga Cores a.elevi
lor, la care au participat 750 delegați din 
școlile medii, studenți de la școlile tehnice 
și instituțiile de învățământ superior.

Participanții la întîlnire au adoptat un 
mesaj adresat elevilor din școli și studen
ților din instituțiile de învățământ su
perior din Coreea de sud pe care îi 
cheamă să-și intensifice lupta pentru uni
ficarea pe cale pașnică a Coreei.

• După cum transmite postul de radio 
Grecia Liberă, Consiliul central al orga
nizației patriotice de tineret din Grecia 
(E.P.O.N.) a trimis Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat și Uniunii Interna
ționale a Studenților un mesaj în care 
cere sprijinul acestor organizații pentru 
salvarea vieții patrioților H. Gogoglu, O. 
Tokalis și G. Kutrupis, arestați de autori
tățile grecești.

• Agenția France Presse anunță că la 
cel de al treilea tur de scrutin deputatul 
socialist Daniel Mayer a fost reales cu 
20 de voturi (contra 16 obținute de depu
tatul U.D.S.R., Rene Pleven) în funcția 
de președinte al Comisiei pentru Afacerile 
Externe a Adunării Naționale franceze.

« Potrivit unei știri transmisă din Ger
mania occidentală de agenția D.P.A. Sin
dicatul minerilor a hotărît să declare sâm
bătă o grevă generală de 24 ore în minele 
din Ruhr.

La Bonn a fost convocat un Consiliu 
de Miniștri extraordinar pentru a se lua 
măsuri represive împotriva minerilor.

• Comisia interimară a „Uniunii Euro
pei occidentale" se va întruni la 20 ia
nuarie la Londra pentru a examina textul 
notei din 13 ianuarie 1955 a guvernului 
sovietic adresată puterilor occidentale.

PARIS 19 (Agerpres). — TASS trans
mite :

In Consiliul Republicii — cea de a doua 
cameră a parlamentului francez — au în
ceput pregătirile în vederea discutării 
proiectului de lege cu privire la ratifi
carea acordurilor de la Paris. La 18 ia
nuarie a avut loc o întrevedere a șefului 
guvernului, Mendes-France, cu președin
tele Comisiei pentru Afacerile Externe a

Consiliului Republicii, mareșalul Plaisant.
După această întrevedere, Plaisant a de

clarat că Mendes-France propune să se 
înceapă cît mat grabnic discutarea acor
durilor de la Paris în Consiliul Repu
blicii.

După cum relatează ziarele, Mendes- 
France a încercat să obțină ca dezbate
rile să înceapă la sfîrșitul lunii ianuarie,

iar apoi a acceptat ca ele să fie amînate 
pînă la 8 februarie.

Pentru 19 ianuarie au fost fixate șe
dințe ale comisiilor pentru Afacerile Ex
terne și pentru apărarea națională ale 
Consiliului Republicii. In cadrul acestor 
ședințe au fost prezentate primele 
rapoarte informative cu privire ia acor
durile de la Paris.

SPORT

C. Dumitrescu continuă si conducă în turul Egiptului
CAIRO 19 (Agerpres). — Ieri s-a desfă

șurat cea de a 7-a etapă a turului ciclist 
al Egiptului. înainte de a lua startul, ci
cliștii au defilat pe străzile principale ale 
orașului Cairo, fiind salutați cu aplauze

UN OM -----------------------
Venirea pe lume a unui copil e un moment care cu toată repetarea lui în 

proporțiile cifrelor astronomice e considerat istoric. Apare un om nou, dar 
cu cîte greutăți. Și totuși nici o mamă nu își precupețește durerile, uită sufe
rințele față de actul neasemuit al creării unui om.

La cu totul altă scară omenirea trece acum prin faza de naștere. Se ivesc 
zorile unei ere pe care oamenii de știință o numesc: era energiei atomice. 
Bineînțeles că și acest copil nu are o naștere ușoară deoarece la căpătîiul 
lui veghează nu numai oameni ci și ciocli.

Vestitorii de profesie ai morții vor să-și găsească aliat în noul copil. Ei 
doresc ca plînsul să devină etern. Hiroșima și Nagasaki sînt pentru ei doar 
două spectacole cu o piesă ale cărei reprezentații nu trebuie să se mai 
sfârșească.

Și în lupta între oameni și ciocli a căzut o victimă. Voi relata acum 
această întîmplare pe care un comentator grăbit de politică internațională ar • 
califica-o drept învechită spunînd poate: referă-te mai bine la... și ar înșira 
mai multe conferințe, discursuri, declarații. Toate acestea sînt bune dar în 
spatele lor vedem oamenii și despre unul dintre ei vreau să vorbesc astăzi.
Sfaturile lui Fucik îmi vor fi călăuză

★

Există eroi despre care istoria vor
bește un lung șir de ani după moar
te, făcîndu-i să trăiască prin fapta lor 
întru cinstirea oamenilor. Dar pe lîngă 
aceștia mai sînt mii, milioane de eroi 
anonimi, care nu cunosc decît pomeni
rea cîtorva prieteni. Pe aceștia ne cere 
Fucik să nu-i uităm nu pentru că ar fi 
avut fapte sau merite deosebit de mari, 
ci pentru că „au fost doar oameni fie
care cu numele lui. cu chipul lui, cu nă
zuințele și speranțele lui". In numele 
omului, cel scris Cu O mare, nu trebuie 
să-1 uităm nici pe Aikichi Kuboyama, 
pescar japonez. Și despre el nu știu 
decît că a fost un om. îi cunosc și 
numele. Nu i-am văzut chipul de
cît: într-o fotografie prost repro
dusă. Iar năzuințele și speranțele 
lui îmi sînt cu totul necunoscute. 
Dar toate acestea nu au importanță, 
nu acesta este principalul. Kuboyama 
nu avea poate visuri mărețe, era și el 
unul din acei oameni care nu năzuia 
mai departe de un sezon bun de pes
cuit. Este deci cu atît mai grav' ca un 
astfel de om să cadă victimă în uriașa 
încleștare dintre oameni și marionete 
— ca să folosim tot o expresie a lui 
Fucik. Din această contradicție între 
anonim și măreț, apare eroismul. Drept 
consecință stima și dragostea nu scad, 
ci cresc căci a murit un om nu pre
gătit să-și dea viața pe baricade, ci 
mai prozaic, așa cum au sfîrșit părinții 
și bunicii lui.

Aceasta este deci premiza : un Om, 
și toate trebuiesc judecate în funcție 
de această calitate.

începutul sfîrșitului lui Kuboyama a 
fost la 3 martie 1954 în apropierea in
sulelor Marshall, în Oceanul Pacific.

★
N-au existat eroi anonimi.- Au fost 

doar oameni.
IULIE S FUCIK

Pescuitul mergea din plin, sezonul se 
anunța bogat. Dar undeva, la zeci de 
kilometri un pumn de ciocli asistau sa- 
tisfăcuți la explozia unei bombe cu hi
drogen. Din această cauză, departe, în 
largul oceanului, un vas pescăresc era 
acoperit cu cenușă radio-activă. In cu
vinte simple, fără dramatism ieftin, po
vestește aceasta Jamamoto, șeful meca
nic al vasului: „Era 3 martie și noi pes_ 
cuiam aproape de insulele Marshall. 
Eram pe punte și luam masa de dimi
neață. Deodată i-am văzut pe tovarășii 
mei disperați, alergind în toate părțile, 
ca și cum și-ar fi pierdut capul. Fulge
relor le urmau bubuiturile. Cunoștin
țele noastre, noi care știam ce înseam
nă Hiroșima și Nagasaki, ne-au per
mis să recunoaștem „bomba" — adică 
moartea. Cînd cenușa radioactivă a 
încetat să mai cadă am reluat lucrul, 
într-o tăcere deplină.

Eram ca niște condamnați la moarte 
pe un vas în pericol.

Noi plecasem în larg pentru a trăi..." 
și Kuboyama a murit in vreme ce 
alți 22 de tovarăși de-ai lui au zăcut 
săptămîni de zile în spitale cu puține 
șanse de a mai fi salvați.

In Statele Unite moartea lui Ku
boyama a fost primită de oficialități 
cu zîmbete. Bomba e deci bună. Ucide ! 
Ce contează unom cînd mai rămîn 
încă 80 de milioane de japonezi ! Dar 
la Tokio, în întreaga țară a „soarelui 
răsare", numele lui Kuboyama a deve
nit un simbol al nenorocirilor ce ame
nință omenirea.

Moartea acestui om a trezit la reali
tate pe mulți japonezi.

Zileld au trecut și la Washington 
zîmbetul s-a transformat într-un ric

tus. „Associated Press" transmitea din 
Tokio că și „un ziar japonez educat în 
spirit american" a scris că „numai 
moartea unui împărat ar fi putut da 
naștere unei dureri naționale atît de 
autentice ca cea a morții lui Kuboya
ma, unul din cei 23 pescari atinși de 
emanațiile radioactive ale experienței 
americane cu bomba cu hidrogen". 
Iar „United Press" anunța câ întreaga 
Japonie a fost din nou cuprinsă de un 
val de proteste împotriva experimentă
rii armelor atomice.

O altă depeșă anunța o manifestație 
în fața ambasadei americane la Tokio. 
Erau pescarii din satul lui Kuboyama 
care au părăsit bărcile și năvoadele 
pentru a veni să-și exprime durerea, 
mîniă, celor răspunzători de moartea 
prietenului lor, celor vinovați de infec
tarea a mii de kilograme de pește. 
In ziua aceea la ambasadă s-a circulat 
pe ușa din dos. Nimeni nu a îndrăz
nit să se arate pescarilor care au gă
sit porțile ferecate. Cu tactul diplo
matic cunoscut, un' purtător de cuvînt 
al ambasadei a declarat — sfîntă ino
cență— că „nu-și dă seama de ce 
porțile ambasadei, care sînt în mod 
obișnuit deschise, erau închise la a- 
ceastă oră și de ce nu a fost admisă 
delegația". Rămînea doar să mai de
clare că porțile au fost închise de un 
om vinovat în fapt de activitate an- 
ti-americană — și atunci totul ar fi 
fost pe deplin clar. Așa că domnul pur
tător de cuvînt nu a făcut decît să 
poarte prostie combinată cu cinism 
care a stîrnit rîs și minie.

Nu știu dacă acest fapt a fost înțe
les și la Washington, dar a intervenit 
ultimul argument; dolarul. Atîția ră
niți egal atîția dolari, un mort egal un 
alt număr de dolari. Socoteala odată 
făcută, guvernul Statelor Unite s-a 
oferit să plătească în bani viețile oa
menilor. Și ca în orice afacere a in
tervenit și tocmeala. Guvernul japo
nez cerea mai mult, cel american dă
dea mai puțin. Dar conform princi
piului „mai dau eu, mai lasă tu", s-o 
fi ajuns, pînă la urmă, la o înțelegere.

Aceasta despre marionete americane, 
despre lași care în cruzimea lor, în tea
ma lor de viitor, și-au găsit drept sin
guri aliați dolarii și bombele.

*

Și acum despre oameni a căror viață 
nu poate fi cumpărată cu bani și des
pre arsurile groaznice care nu pot fi 
astupate cu un plasture de dolari. La
crimile mamei, soției și copilului lui 
Kuboyama valorează mai mult decît 
perlele cele mai scumpe. Ele sînt pre
țioase nu prin valoarea lor la bursă, ci 
prin durerea simplă pe care o exprimă.

Oricîte declarații meșteșugit con
struite au făcut și vor face Eisenho
wer sau Dulles, ele nu vor putea aș
terne uitarea peste suferința tânărului 
Joshio Hensaki, șeful pescar ai lui 
„Fukuru-Maru‘‘ care spunea: „Intr-o 
zi am văzut la aparatul de televiziune 
o tînără fată din Jaiza (portul unde a 
ancorat „Fukuru-Maru") spunînd : „Eu 
nu mă voi mărita niciodată cu un pes
car". Asemenea cuvinte rh-au îngrozit 
cel mai mult. Am primit, o lovitură în 
inimă".

Toate acestea le înțeleg japonezii 
simpli care cunosc și refuzul oficial al 
S.U.A. de a înceta experiențele ato
mice în Oceanul Pacific și declarația 
unui congresman american, Springfel
low, care a cerut Că exploziile ato
mice să nu aibă ctțmva loc în deșer- 
turile Statelor Unite, căci aceasta ar 
putea dăuna... vitelor (oameni se mai 
găsesc doar). Deci mai bine să moară 
japonezii decît să piară, ferească sfîn- 
tul, un cal sau un bou.

★
Desigur că Kuboyama nu este decît 

o picătură din imensul ocean al sufe
rințelor omenești sub domnia lumii 
banilor. Dar de partea lui, de partea 
Oamenilor în general, este viitorul. 
Pentru ei lucrează timpul. „Acela însă 
care din pulberea trecutului vrea să 
ridice un stăvilar pentru a opri apele 
mari ale revoluției, nu este decît un 
manechin de lemn putred, nu contează 
chiar dacă poartă astăzi, pe umeri, ga
loane de aur! Dar și manechinele a- 
cestea trebuiesc privite în toată nimic
nicia lor jalnică, in întreaga lor cru
zime, lașă și zadarnică. E un material 
care va fi judecat în viitor'. (Iulius 
Fucik). Și „cazul Fukuru-Maru" este 
tocmai un astfel de material care mai 
de vreme sau mai tîrziu va figura 
printre piesele de acuzare a cioclilor 
americani

*

entuziaste de o mare mulțime de specta
tori. Cursa s-a desfășurat pe șoseaua 
asfaltată care traversează deșertul Ara- 
biei spre Suez, pe o distanță de 140 km. 
Drumul bun și temperatura mai rece de
cît în etapele anterioare au dat posibili
tate cicliștilor să pedaleze cu o viteză care 
pe unele locuri a fost pe drept cuvînt 
uimitoare. Media generală înregistrată de 
primul pluton a atins peste 45 km. pe 
oră, performanță întâlnită destul de rar 
chiar și în marile curse profesioniste.

Această etapă cu ritmul său extraordi
nar de rapid a fost un nou examen pen
tru purtătorul tricoului galben, Constan
tin Dumitrescu. Reprezentantul nostru 
a demonstrat însă că este hotărît să lupte 
cu toate puterile pentru a-și menține 
poziția de fruntaș al clasamentului. 
Intr-un stil de adevărat campion, el a 
anihilat nenumăratele tentative de eva
dare ale cicliștilor englezi, belgieni și da
nezi. Alături de el, C. Șandru a fost un 
coechipier devotat, care l-a ajutat în mo
mentele grele ale cursei. Dumitrescu și 
Șandru au sosit într-un pluton de 14 aler
gători, în același timp cu câștigătorul 
etapei.

Iată clasamentul etapei El Ghizeh-Suez 
(140 km.): 1. Hoare (Anglia) 3h 05’32” : 
2-14. Dalgaard (Danemarca) Schaepena 
(Belgia), Bertolotti (Franța), Britain (An
glia), Singhelta (Libia), Muradian (Liban), 
Ravn (Danemarca), Iliev (R.P. Bulgaria), 
Dimov, (k.P. Bulgaria), Șandru (R.P.R.), 
Boyd (Anglia), C. Dumitrescu (R.P.R.). Vi- 
dali (Iugoslavia).

Constantin Dumitrescu continuă să 
ocupe primul loc în clasamentul general 
individual. Pe echipe conduce echipa 
R. P. Bulgaria A.

Astăzi se aleargă etapa a 8-a: Suez- 
Port Said (100 km.).

Povestea s-a terminat. A fost tristă. Dar de multe ori boala sau un alt 
rău al unui copil smulg lacrimi mamei. Nu e motiv de tristețe, pînă la urmă, 
copilul înflorește în ciuda tuturor opreliștilor. Așa și cu copilul nostru. El 
crește azi undeva pe întinsul dătător de viață al Uniunii Sovietice. Mîine se 
va dezvolta și în țara noastră, ca și pe alte meleaguri, avînd ajutorul fratelui 
lui mai mare din U.R.S.S. Viața îi va doborî pe ciocli, pentru că omenirea 
își va apăra copilul unindu-și forțele împotriva acelora care în America se 
joacă cu focul. SERGIU BRAND

SPECTACOLE
JOI, 20 IANUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. 5 
Cîo-Cio-san; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați-mă 
să cînt; Național „I. L. Caragiale“ (Studio): Platon 
Krecet ; Național „I. L. Caragiale“ (Comedia) : 
Doamna nevăzută; Municipal : Arcul de Triumf; 
Tineretului: David Copperfield (ora 19); Studioul 
actorului de film „C. Nottara": Cei ce caută feri
cirea; Armatei (B’dul G-ral Magheru) : Avarul ; 
Armatei (Calea 13 Septembrie): Cîntec despre mari
narii Mării Negre; Muncitoresc C.F.R. (Giuleșîi) : 
Tania; Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Concert 
de muzică rorriînească (ora 20,15, în sala din Calea 
Victoriei), Alagazin de stat (ora 19,30, în sala din 
str. Alex. Podov m. 23), Concert E. lonescu (ora 
20. în sala Dalles), Să cînte muzica (ora 20. în 
sala Ansamblului C.C.S. din str. Lipscani: Circul 
de Stat: Primul spectacol; Teatrul de păpuși „Țăn
dărică": Frații L«u (ora 16( în sala ,,Orfeu“). Băia
tul și vîntul (oră 16) și Umor pe sfori (ora 20. în 
sala Baruch Berea): Ansamblul de păpuși al Tea
trului Armatei: Tică și Rică. la teatrul de păpuși 
(ora 16, în sala „Modern" din B-'dul 6 Martie nr 2).

CINEMATOGRAFE : Patria. I. C. Frimu, Gh. 
Doja: Jucătorul de rezervă; Republica, București : 
Desfășurarea,' Și Ilie face 'sport; Lumina: Fetele 
din- piața Spaniei ; Victoria : Profesorul Fabre 
Alex. Popov, Cultural : De doi bani speranță ; 
înfrățirea între popoare. Elena Pavel : Septem- 
brfștii • Maxim Gorki : Apărarea înaripată; 8 Mar
tie: Mai tare ca noaptea; Vasiie Roaită: Fanfan 
la tulipe ; Unirea : Zilele mîniei ; Tineretului : 
Beethoven : Timpuri Noi: Să plecăm la Suhumi. 
Alimente gustoase și hrănitoare. Sportul sovietic 
nr. 9; Aurel Vlaicu : Epava din largul mării ; 
Munca : Povestea micului cocoșat; Arta: Ordinul 
Anna; Popular : Caut o nevastă: M Emlnescu : 
Circul Slavia; Miorița : Stele vesele ; Moșilor :

Scanderbeg .
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