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Declarația Biroului Consiliului Mondial al Păcii

FORȚA INVINCIBILĂ 
A LENINISMULUI

SECOLUL 
triumfului

NOSTRU este secolul
_ ideilor atotbiruitoare

ale leninismului. Vie, nemuritoare 
este învățătura leninistă. Acum, la 31 de 
ani de la moartea lui Lenin, mărețele 
idei leniniste trăiesc mai clocotitor ca ori- 
cînd în mersul invincibil al omenirii spre 
comunism. Opera leninistă luminează ca
lea oamenilor muncii din lumea întreagă 
spre o viață de belșug și fericire.

In conștiința oamenilor muncii din lu
mea întreagă, de numele lui Lenin, de 
învățătura leninistă sînt legate marile 
victorii ale poporului sovietic constructor 
al comunismului. Tocmai de aceea, așa 
cum se arată în Hctărîrea C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la ziua comemorării 
lui V. I. Lenin, este mai indicat să se 
cinstească memoria marelui Lenin nu în 
ziua încetării lui din viață, ci în ziua naș
terii — 22 aprilie — imprimîndu-se ast
fel acestei date un caracter de sărbă
toare.

Lenin este marele continuator al ope
rei și învățăturii lui Marx și Engels, ste
garul genial al revoluției proletare. Le
ninismul, care este marxismul epocii im
perialismului și a revoluțiilor proletare, 
a înarmat ideologicește clasa muncitoare 
din Rusia și din celelalte țări cu teoria 
și tactica revoluției socialiste, cu teoria 
și tactica dictaturii proletariatului, a in
dicat căile și mijloacele de construire a 
societății socialiste. Pentru prima oară 
în istoria marxismului Lenin a elaborat 
în mod multilateral învățătura cu pri
vire la partid ca organizație conducă
toare a proletariatului, ca principală armă 
în mîinile acestuia, fără de care este im
posibilă cucerirea dictaturii proletariatu
lui, construirea socialismului și a comu
nismului.

Ideile nemuritoare ale leninismului au 
o influență1 puternică asupra tuturor po
poarelor, asupra întregului mers al isto
riei mondiale. învățătura lui Lenin por
nește de la recunoașterea rolului hotărîtor 
al maselor populare ca adevărate făuri
toare ale istoriei. însușite de masele cele 
mai largi, ideile leninismului au devenit 
o forță materială uriașă, o forță care 
transformă lumea.

Uniunea Sovietică, patria leninismului, 
a croit cea dintîi omenirii drumul spre 
societatea fără exploatare. V. I. Lenin a 
înarmat partidul comunist și poporul so
vietic cu programul științificește funda
mentat al construirii socialismului, indi- 
cînd și căile trecerii treptate de la socia
lism la comunism. Urmînd calea indicată 
de Lenin, sub conducerea Comitetului 
Central în frunte cu I. V. Stalin, gloriosul 
P.C.U.S. a dus popoarele sovietice la 
victoria socialismului. In prezent oame
nii sovietici îndeplinesc sarcina dezvoltă
rii continue și puternice a forțelor de pro
ducție ale societății socialiste, sarcina ri
dicării nivelului material și cultural al 
poporului, traducînd astfel în viață măsu
rile pentru trecerea treptată de la socia
lism la comunism. Lumea întreagă pri
vește cu admirație la constructorii co
munismului care ridică noi uzine și hi
drocentrale gigantice, care prefac în gră
dini înfloritoare uriașe întinderi înțele- 
nite, care au pus în funcțiune prima cen
trală electrică din lume acționată de e- 
nergie atomică. Leninismul trăiește și în
vinge în măreața activitate a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, în victo
riile poporului sovietic ziditor al comu
nismului.

Ideile lui Lenin trăiesc și înving în 
victoriile oamenilor muncii din țările de 
democrație populară, în avîntul uriaș al 
mișcării mondiale muncitorești, în miș
carea internațională pentru pace și prie
tenie între popoare, pentru democrație și 
socialism, mișcare ce crește și se întă
rește continuu. O întruchipare vie a for
ței marxism-leninismului, o mare cuce
rire a popoarelor o constituie formarea 
lagărului păcii, democrației și socialismu
lui care numără peste 90C.000.000 de oa
meni, o treime din omenire

Colaborarea economică, politică și cul
turală frățească a țărilor din lagărul de
mocrației și socialismului, ajutorul per
manent multilateral și dezinteresat pe 
care li-1 acordă Uniunea Sovietică, re
prezintă un triumf al principiilor leni
niste ale internaționalismului proletar. O 
exprdsțe strălucită a acestei colaborări o 
constituie hotărîrea recentă a guvernului. 
sovietic de a acorda ajutor în domeniul 
folosirii energiei atomice Chinei, Po
loniei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, și 
țării noastre. Această hotărîre exprimă 
totodată sincera dorință-de colaborare pe 
tărîm internațional a Uniunii Sovietice, 
eforturile ei neobosite în slujba nobilelor 
scopuri ale păcii șî progresului.

In fața uneltirilor imperialiștilor 
în goană după profituri urzesc un 
măcel mondial, masele populare de 
tutindeni au în leninism o puternică armă 
ideologică în lupta împotriva ațîțătorilor 
la război, pentru pace, pentru prietenie 
între popoare.

Politica leninistă, politica P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic a fost și rămîne o 
politică de pace, politică aprobată de 
imensa majoritate a populației globului 
pămîntesc. Baza politicii externe a 
U.R.S.S. o constituie teza leninistă cu 
privire la posibilitatea coexistenței paș
nice a sistemului socialist și a celui ca
pitalist. Lenin a arătat că în țările capita-

care 
nou 
pre-

liste guvernele și popoarele au păreri deo
sebite în problema războiului și păcii, 
de asemenea că lupta pentru pace, lupta 
împotriva ațîțătorilor imperialiști la răz
boi poate fi încununată de succes numai 
atunci cînd masele populare vor fi vigi
lente, vor fi gata ca prin forța lor orga
nizată să împiedice cercurile agresive 
să-și pună în aplicare planurile. Totodată 
Lenin a subliniat neîncetat necesitatea 
întăririi statului sovietic și a forțelor sale 
armate astfel ca nici o întîmplare să nu 
poată surprinde nepregătită U.R.S.S. Ca 
răspuns la remilitarizarea Germaniei oc
cidentale și la o nouă accentuare a cursu
lui agresiv al politicii puterilor occiden
tale, U.R.S.S. și celelalte țări iubitoare 
de pace sînt hotărîte ca în cazul ratifi
cării acordurilor de la Paris să ia mă
suri comune în domeniu! organizării for
țelor armate și a comandamentelor lor, 
măsuri necesare pentru întărirea capaci
tății lor de apărare. Dacă cercurile im
perialiste vor îndrăzni să tulbure viața 
pașnică a popoarelor lagărului democratic 
și să dezlănțuie un nou război, rezulta
tul va fi unul singur: înfrîngerea zdrobi
toare a agresorilor.

Niciodată forțele păcii și socialismului 
n-au fost atît de puternice și unite ca 
acum. Steagul atotbiruitor, al lui Marx- 
Engels-Lenin-Stalin, steagul luptei pen
tru pace, democrație și socialism fîifîie 
sus deasupra lumii. Sub acest steag pă
șesc cu mîndrie și constructorii socialis
mului din patria noastră. Invincibilei în
vățături a lui Lenin, puternicei Uniuni 
Sovietice create de Lenin, Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice întemeiat de 
Lenin, le datorăm noi faptul că patria 
noastră iubită a încetat să fie o țară îna
poiată, înrobită și este azi o Republică 
Populară liberă, independentă și puter
nică. In întreaga sa activitate partidul 
nostru urmează cu credință învățăturile 
lui Lenin, se călăuzește după genialul 
plan leninist de construire a socialismu
lui, aplicîndu-1 creator la condițiile con
crete ale țării noastre.

Ideile lui Lenin au călăuzit partidul 
nostru în obținerea succeselor de pînă 
acum în construirea vieții noastre noi. în
vățăturile leniniste despre căile ridicării 
nivelului de trai al poporului stau la baza 
Hotărîrii plenarei din august 1953 a 
C.C. al P.M.R. De la Lenin învață oa
menii muncii din patria noastră să lupte 
pentru a menține mereu vie flacăra în
trecerii socialiste, pentru ridicarea con
tinuă a productivității muncii, pentru re
ducerea prețului de cost.

Urmînd încercata învățătură leninistă, 
partidul nostru luptă pentru întărirea con
tinuă a alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare — principala 
chezășie a succesului în construirea 
socialismului. Principiile planului coope
ratist al lui Lenin călăuzesc partidul nos
tru în rezolvarea sarcinilor complexe ale 
transformării socialiste a agriculturii. Pe 
baza învățăturii leniniste partidul se 
ocupă cu cea mai mare grijă de întărirea 
economico-organizatorică a gospodăriilor 
colective și a întovărășirilor existente, 
duce munca de convingere a noi și noi 
mase de țărani muncitori să alcătuiască 
pe baza liberului lor consimțămînt noi 
gospodării colective, întovărășiri și aso
ciații simple. Călăuzindu-se după indica
țiile lui Lenin, partidul și guvernul au 
luat măsuri care sporesc cointeresarea 
materială a țărănimii muncitoare la ri
dicarea producției agricole vegetale și 
animale.

De la Lenin învățăm să consolidăm 
mereu statul democrat-popular, principa
lul instrument al construirii socialismu
lui, să întărim legăturile statului cu ma
sele oamenilor muncii, să asigurăm o cît 
mai largă participare a maselor la 
munca de conducere a statului.

Chezășia mersului nostru victorios îna
inte spre socialism o constituie legătura 
și unitatea indestructibilă dintre partid, 
guvern și popor, încrederea și sprijinul 
neprecupețit pe care-1 acordă poporul nos
tru politicii marxist-leniniste a partidului, 
hotărîrea cu care oamenii muncii luptă 
pentru traducerea în viață a acestei poli
tici.

însuflețiți de ideile leniniste, tinerii din 
țara noastră participă cu avînt la con
struirea vieții noi. „Tocmai tineretului — 
spunea Lenin — îi revine cu adevărat sar
cina de a crea societatea comunistă”. ‘De 
cită încredere în forțele revoluționare 
creatoare ale tineretului sînt pătrunse a- 
ceste cuvinte! Călindu-se în focul mun
cii active, creatoare, învățînd cu dîrze- 
nie, sporindu-și eforturile în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, 
tînăra generație a patriei noastre își ma
nifestă devotamentul față de măreața în
vățătură a lui Lenin.

Tinerii și tinerele din țara noastră în
țeleg că numai însușindu-și bogăția idei
lor leniniste vor dobîndi înaltele trăsături 
ale moralei comuniste, își vor forma con
cepția comunistă și vor putea deveni con
structori conștienți, priceptiți ai vieții noi. 
Tînăra generație a patriei noastre vede 
în învățătura leninistă un far călăuzitor 
în drumul spre un viitor fericit.

Sub steagul invincibil al leninismului, 
cu încredere neclintită în viitor, tineretul 
nostru pășește împreună cu întregul po
por, sub conducerea partidului iubit, 
înainte spre socialism.

Pentru titlul
de „cel mai bun tractorist44

Aproape 9400 de tineri mecanizatori din 
gospodăriile agricole de stat și stațiunile 
dg mașini și tractoare au participat anul 
trecut la întrecere^ pentru obținerea titlu
lui de „cel mai bun tractorist". Numai în 
regiunea București la această întrecere au 
participat peste 3500 de tractoriști, în re
giunea Galați 1200 de tractoriști, în re
giunea Arad 723 de tractoriști, iar în re
giunea Iași peste 600 de tractoriști.

Cuprinzînd majoritatea tinerilor meca
nizatori întrecerea pentru titlul de „cel 
mai bun tractorist" a ridicat noi fruntași 
ai recoltelor bogate, a sporit mult numă
rul brigăzilor de tineret. In prezent, în 
gospodăriile agricole de stat și în stațiu
nile de mașini și tractoare funcționează 
1418 brigăzi de tineret, dintre care cele 
mai multe au luat ființă în cursul anului 
trecut.

In fiecare regiune au devenit cunoscute 
numele tinerilor mecanizatori fruntași 
care, prin munca lor plină de avînt, au 
contribuit la executarea unor lucrări de 
calitate și la sporirea producției agricole. 
Cu stimă și dragoste vorbesc muncitorii de 
la gospodăria agricolă de stat Luciu-Giur- 
geni, din regiunea Constanța, despre 
munca tractoristului Mircea Popescu care 
a obținut titlul de cel mai bun tractorist 
pe regiune. Față de 811 hantri planificați 
să realizeze în anul 1954, el a reușit să 
execute un volum de lucrări de 1747 han
tri, realizînd totodată o economie de com
bustibil și piese de schimb de peste 33.000 
lei. Modul cum tractoristul fruntaș 
Mircea Popescu își îngrijește tractorul 
este un exemplu pentru toți muncitorii 
din gospodărie. în anul trecut, datorită 
bunei îngrijiri, tractorul său a funcționat 
fără întrerupere, neavînd nevoie de repa
rații nici după încheierea anului agricol.

In regiunea Pitești, titlul de cel mai 
bun tractorist a fost obținui de mecaniza
torul Gheorghe Constantin de la S.M T. 
Costești, iar în regiunea Suceava primul 
pe regiune în această întrecere s-a clasat 
tractoristul Ioan Anichitel de la S.M.T. 
Săveni.

In curînd va avea loc premierea meca
nizatorilor care au obținut cele mai bune 
rezultate în .întrecerea pentru titlul de 
„cel mai bun tractorist". Mecanizatorii 
fruntaș; pe țară și regiuni vor primi pre
mii și diplome, iar un număr mare de me
canizatori fruntași pe raioane vor primi 
insigne de fruntași ai recoltelor bogate.

Animați de dorința de a termina cit mai 
curînd reparațiile în vederea campaniei 
de primăvară, tinerii mecanizatori conti
nuă să se întreacă în muncă. Pînă în pre
zent, în majoritatea S.M.T.-urilor și gos
podăriilor agricole de stat au fost organi
zate de către tineri 132 posturi de repara
ții după metoda reparațiilor pe ansamble 
și ’subansamble.

Prime de vechime 
acordate minerilor

dinIn bazinul carbonifer Schitu Golești 
regiunea Pitești, 17 mineri care timp de 
10—-20 de ani au lucrat fără întrerupere 
în subteran au primit de curînd prime 
de vechime. Printre aceștia se află și 
maistrul miner Maxim Fiabani, care lu
crează în subteran de 20 de ani. El a pri
mit drept primă de vechime suma de 
4.297 de lei. De asemenea, Teodor Voino- 
veanu, mecanic șef, a primit 4.137 de lei, 
Dumitru Drăguț 2.628 de lei etc.

In preajma noului an, 1955, s-au ivit două primejdii care 
planează asupra popoarelor: primejdia remilitarizării Germaniei 
și hotărîrile adoptate pentru a pregăti și justifica un război 
atomic. Aceste primejdii au apărut în momentul cînd în fața 
popoarelor s-au deschis noi perspective de pace. Aceste pri
mejdii au apărut ca urmare a acțiunilor unor guverne răspun
zătoare și nu numai ca urmare a declarațiilor unor oameni po
litici sau conducători militari. Aceste acțiuni sînt îndreptate 
în mod vădit împotriva voinței popoarelor respective șl împo
triva opiniei publice a întregii lumi.

Remilitarizarea Germaniei și piedicile pe care pactul Asiei 
de sud-est (S.E.A.T.O.) le pune în calea rezolvării pașnice a 
problemelor Asiei subliniază gravitatea excepțională a hotărî- 
rilor adoptate de Consiliul blocului nord-atlantic (N.A.T.O.).

Aceste hotărîrl au drept scop să legalizeze războiul atomic, 
care a Și fost condamnat de conștiința omenirii și de dreptul 
internațional, și să convingă opinia publică de necesitatea unul 
asemenea război. Ele pot duce la dezlănțuirea unul război 
atomic în Asia și în Europa. Ele creează de pe acum o astfel 
de primejdie pentru țările din toate continentele.

Remilitarizarea Germaniei șl legalizarea războiului atomic 
sînt strîns legate între ele. Ele sînt roadele uneia și aceleeașl 
politici bazate pe scindarea lumii în două blocuri, pe orien
tarea către poziții de forță, pe folosirea războiului ca mijloc de 
rezolvare a divergențelor internaționale. Popoarele știu din pro-

prie experiență că o asemenea politică nu poate să ducă de- 
cît la ruină economică, mizerie și război. Mișcarea mondială 
pentru pace cheamă popoarele să țină seama de întreaga gra
vitate a acestei noi primejdii și să folosească toate mijloacele 
aflate la dispoziția lor pentru a o înlătura.

Acțiuni coordonate ale popoarelor pot pune capăt politicii 
blocurilor. Asemenea acțiuni pot obliga guvernele să treacă la 
tratative, la dezarmare și la folosirea energiei atomice exclusiv 
în scopuri pașnice.

Oamenii nu vor rămîne pasivi și nu vor admite să fie tîrîți 
în urgiile unui război atomic. Problema nu este de a stabili 
instanța militară sau guvernamentală care să poată lua o hotă- 
rire cu privire la războiul atomic sau să facă distincție între 
așa zisele arme tactice și cele strategice. Problema este ca înlă- 
turînd distrugerea, asuprirea șl mizeria, pe care acest război 
le-ar aduce după sine, să se asigure tuturor popoarelor lumii in
dependența și dreptul la dezvoltarea resurselor lor proprii, pen
tru ca toate împreună să pășească pe calea securității și propă
șirii. Tocmai acestei necesități îi corespund chemarea la conti
nuarea luptei împotriva remilitarizării Germaniei și chemarea 
la organizarea unei largi campanii împotriva armei atomice. 
Tocmai acestei necesități îi corespunde convocarea la 22 mai 
1955 la Helsinki a unei mari adunări mondiale la care se vor 
întîlni reprezentanții forțelor iubitoare de pace din toate țările.

Viena, 19 ianuarie 1955.

Apelul către popoarele Europei
Popoarele Europei resping crearea wehrmachtului.
Popoarele iau atitudine împotriva refacerii — după 

zece ani de la terminarea războiului — a armatei care a 
nat moartea și distrugerea în Europa.

Popoarele sînt indignate de posibilitatea ca arma atomică să 
fie pusă la dispoziția foștilor generali hitleriști.

Popoarele nu se' vor împăca niciodată cu această crimă.
Ratificarea tratatelor cu privire la crearea wehrmachtului 

nu este încă nici pe departe un fapt împlinit.
La Londra șl Paris, în parlamentele care au aprobat aceste 

hotărîri, din rîndurile deputaților chemați să se pronunțe, nu 
s-a găsit nici măcar jumătate care să dorească să voteze în 
favoarea acestor acorduri. Guvernele, ca și parlamentele au 
fost nevoite să recunoască fățiș că popoarele lor manifestă o 
atitudine ostilă față de acordurile de la Paris. Aceste guverne 
însă, nu intenționează să țină seama de rezistența popoarelor 
europene și îndeosebi de rezistența crescîndă a poporului ger
man însuși.

Hotărîrile adoptate de parlamente împotriva voinței po
poarelor, nu pot lega popoarele.

Guvernele care au semnat acordurile de la Londra șl Paris

numal 
semă-

nu pot să mal ascundă urmările tragice ale creării noului 
wehrmacht. Remilitarizarea Germaniei occidentale ar atrage 
după sine constituirea unor forțe armate în Germania răsări
teană. Ea ar intensifica cursa înarmărilor, ar exclude pe mulțl 
ani posibilitatea unificării pașnice a Germaniei șl ar îngreuna 
orice organizare a securității colective în Europa.

Consiliul Mondial al Păcii cheamă bărbații și femeile din 
toate țările să depună toate eforturile, să-și manifeste întreaga 
hotărîre șl întregul lor curaj pentru a zădărnici ratificarea șl 
aplicarea tratatelor de la Londra și Paris.

Consiliul Mondial al Păcii cheamă bărbații șl femeile care 
au dus o luptă eroică împotriva reînarmării Germaniei, precum 
și pe toți cei care încep să-și dea seama de primejdia care se 
apropie, să-și unească și să-și sporească eforturile pentru a 
împiedica reînvierea militarismului german și a asigura secu
ritatea Europei cu participarea unei Germanii iubitoare de 
pace.

Cu ajutorul tuturor popoarelor, Europa nu va admite crea
rea unui nou wehrmacht.

Viena, 19 ianuarie 1955.

Apelul către popoarele lumii
In prezent, anumite guverne se pregătesc să 

război atomic. Ele vor să convingă popoarele 
tatea acestuia.

Folosirea armei atomice ar duce la un război
Declarăm că guvernul care va dezlănțui războiul atomic va

dezlănțuie un 
de lnevltablli-

nimicitor.

pierde încrederea poporului său șl va fl condamnat de toate 
popoarele.

Ne ridicăm împotriva acelora care pregătesc războiul atomic.
Cerem distrugerea în toate țările a stocurilor de arme ato

mice și încetarea imediată a producției acestora.
Viena, 19 ianuarie 1955.

★ ★

Participanții la sesiunea lărgită a Biroului Consiliului Mon-: 
dial al Păcii au adoptat acest Apel într-o atmosferă de uriașă 
însuflețire. Ei și-au exprimat solidaritatea cu acest document 
prin aplauze puternice. Apoi, toți participanții la ședință au

Sortimente tot mai diferite
La începutul anului trecut a luat ființă 

la Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie“-Iași o 
secție pentru producerea bunurilor de 
larg consum. Cinci tineri au trecut atunci 
să confecționeze balamale pentru uși și fe
restre.

Curînd însă, cînd comenzile de pro
duse au crescut simțitor depășind posi
bilitățile secției ; aceasta a trebuit să fie 
reorganizată, iar numărul muncitorilor a 
sporit. Numărul sortimentelor fabricate a 
crescut mult, iar din luna septembrie s-a 
trecut la producerea în cantități mari a 
osiilor de căruță, cutiilor de radio, că
rucioarelor pentru copii, topoarelor etc. 
Astfel, pînă la sfîrșitul anului, secția bu
nuri de larg consum, a cărei conducere a

semnat Apelul către popoarele lumii. Cu aceasta a început 
campania mondială pentru strîngerea de semnături pe acest 
document de cea mai mare importanță.

fost încredințată utemistului Nicolae Chio- 
sac, a livrat produse în valoare de peste 
850.000 lei.

Alături de muncitorii vîrstnici, utemiș- 
tii Constantin Tudose, fierar; Stelian Stă- 
nilă, lăcătuș și alții, se străduiesc să pună 
la îndemîna cumpărătorilor cît mai multe 
produse de larg consum și să îmbunătă
țească necontenit calitatea acestora.

Pentru anul acesta s-a prevăzut mă
rirea numărului de sortimente, precum și 
aprovizionarea cu materiale pentru obiec
tele care nu se pot lucra din deșeuri sau 
din materiale recuperate.

Corespondent 
ST. BRATU

Au primit steagul 
de fruntași

CRAIOVA (de la corespondentul nostru). 
— Cu un an în urmă, în fabrica „Tăbă- 
căria-Bucovăț“ din regiunea Craiova a 
luat ființă o secție producătoare de bu
nuri de larg consum. Pentru a produce 
cît mai multe bunuri de larg consum de 
bună calitate, mărfuri necesare oameni
lor muncii, conducerea fabricii a sprijinit 
de la început această secție. Aceasta a 
făcut posibil ca în anul 1954, în secția bu
nuri de larg consum, să se confecționeze 
din deșeuri peste 5067 perechi sandale, 
1014 perechi de ghete pentru copii, 140 
serviete și altele.

Pentru rezultatele deosebite obținute în 
producție privind realizarea a cît mai mul
tor produse de larg consum, Consiliul sin
dical regional Craiova a înmînat fabricii 
„Tăbăcăria-Bucovăț", steagul de între
prindere fruntașă pe regiune.

In numele vieții și fericirii
★ ★

Oamenii muncii primesc cu entuziasm ajutorul tehnico- 
științific și de producție al Uniunii Sovietice pentru dezvoltarea 
cercetărilor în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Importanța deosebită pe 
nlco-știlnțlflc și de producție 
glel atomice, ajutor acordat 
șl bucuria cu care a primit

care o prezintă pentru țara noastră ajutorul teh- 
pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniul ener- 
de marea Uniune Sovietică, reiese din interesul 
poporul nostru propunerea Guvernului Sovietic. 

In fotografia noastră: tov. Elena Ionaș, secretara organizației de bază
U.T.M. a Spitalului de Stat C.F.R. nr. 2 din Capitală citește tinerilor medici, 
farmaciști, felceri, comunicatul guvernului sovietic prin care se propune unor 
țări, printre care șl Republica noastră Populară acordarea de ajutor tehnico- 
științific șl de producție în vederea dezvoltării cercetărilor cu privire la folo
sirea energiei atomice în scopuri pașnice. Ca și toți ceilalți slujitori ai sănă
tății poporului nostru și el șl-au manifestat profunda recunoștință poporului 
sovietic pentru prețiosul sprijin acordat prin această propunere dezvoltării cer
cetărilor în domeniul aplicațiilor energiei atomice în medicină.

Mitingurile oamenilor
Muncitorii de la secția sculărie a Com

plexului C.F.R. „Grivița Roșie", s-au a- 
dunat ieri în timpul prînzului într-un mi
ting ținut în semn de recunoștință pentru 
noua inițiativă generoasă a guvernului 
Uniunii Sovietice care â hotărît să acorde 
ajutor tehnico-științific și de producție 
unor state printre care și Republica 
Populară Romînă, în domeniul dezvoltării 
cercetărilor cu privire la folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice. Cu deo
sebită atenție au ascultat muncitorii de 
la secția sculărie pe frezorul Luca Pal 
Grigore care le-a citit Comunicatul Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Prin a- 
plauze nesfîrșite, toți muncitorii secției 
și-au exprimat recunoștința fierbinte față 
de Marea Țară a Socialismului, al cărui 
nou ajutor frățesc constituie o puternică 
expresie a prieteniei între cele două 
state.

Frezoarea Bălănescu Victoria a arătat 
în cuvîntul său recunoștința fierbinte 
ce o poartă guvernului sovietic pentru 
noua sa inițiativă generoasă. Vorbitoarea 
a sublihiat că în timp ce monopoliștii a- 
mericani urmăresc să folosească energia 
atomică pentru a distruge viața oameni
lor și bunurile de preț ale omenirii, Țara 
Sovietică folosește această minunată cu
cerire a geniului omenesc în scopuri paș
nice, creatoare.

Pentru patria noastră — a spus ute- 
mistul Radu Victor acest nou ajutor al 
guvernului sovietic, este de mare preț. 
Noi tinerii, ca și toți oamenii muncii, 
sîntem cu adevărat entuziasmați de fap
tul că și în țara noastră se vor putea dez
volta cercetările în domeniul energiei a- 
tomice puse în slujba păcii. Acest ajutor 
— a arătat utemistul Radu Victor în con
tinuare — este o nouă doVadă a colabo
rării frățești dintre popoarele lagărului 
păcii, o nouă dovadă a forței lor.

Mitingul muncitorilor de la secția scu
lărie a Complexului C.F.R. „Grivița Ro
șie" s-a transformat într-o caldă mani
festație de dragoste și recunoștință față 
da marea noastră prietenă, Uniunea So
vietică. în același timp muncitorii —• ti
neri și vîrstnici — și-au ridicat cu hotă
rîre glasurile împotriva propovăduitorilor

OMULUI
muncii din Capitală

războiului atomic, a tuturor acelora care 
se gîndesc să folosească energia atomică 
în scopuri de distrugere a omenirii.

★
Ieri la uzinele electrice „Grozăvești" din 

Capitală, muncitorii, tehnicienii și func
ționarii au primit cu multă căldură în 
mijlocul lor pe tovarășul profesor univer
sitar Horia Hulubei, directorul Institutu
lui de Fizică al Academiei R.P.R.

Tovarășul Hulubei a arătat muncitorilor 
importanța deosebită pe care o are ener
gia nucleară atunci cînd este pusă in 
slujba vieții și prosperității societății.

In continuare tovarășul Horia Hulubei 
a arătat că oamenii de știință sovietici au 
subjugat această energie cu care au pus în 
mișcare prima uzină electrică cu com
bustibil nuclear. Dar nu numai în indus
trie își găsește aplicație energia atomică, 
ci și în agricultură, medicină, biologie etc.

în încheiere, vorbind despre dorința 
imperialiștilor de a folosi energia atomică 
pentru răpirea vieții oamenilor, conferen
țiarul și-a arătat indignarea față de aceste 
uneltiri nebunești cerînd interzicerea ar
mei atomice.

Au luat apoi cuvîntul muncitori, teh
nicieni și ingineri ai uzinelor printre care 
electricianul Dinuță Niculae, inginerul Io- 
nescu Alexandru, cazangiul Șerban Ion și 
alții, care au discutat diferite probleme 
în legătură cu folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice. Totodată ei și-au arătat 
recunoștința față de marele popor sovie
tic care a dovedit și de această dată ade
vărata sa prietenie față de țara noastră, 
deșchizîndu-ne calea unei tot mai ample 
cercetări în domeniul folosirii pașnice a 
energiei atomice.

Astfel, oamenii muncii de la uzinele 
electrice „Grozăvești" au arătat că înțe
leg pe deplin, marele ajutor sovietic în 
înflorirea scumpei noastre patrii, în ridi
carea nivelului de trai al oamenilor mun
cii.

*
Asemenea mitinguri an mai avut loc la 

Institutul Politehnic, la fabrica „Tricotai 
ful Roșu", la uzinele „Vasile Roaită”t 
„Mao Tze-dun" și în alte numeroase între^ 
prinderi și instituții din Capitală.

Y j



I N EXAMENE Prin facultățile orașului lași
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Tn toate institutele de învățămînt 
superior din țară se desfășoară acum 
sesiunea de examene cu prilejul că
reia se văd roadele muncii depusă de 
studenți în timpul primului semestru 
de învățătură.

In toiul acestei sesiuni un grup de 
redactori ai ziarului nostru a făcut o 
deplasare în centrul universitar Iași. 
Cu ocazia acestei deplasări — asistînd 
la examene, discutînd cu profesori și 
asistenți, cu studenți și membri ai co
mitetelor organizațiilor U.T.M. — ei 
au putut constata că mare parte din 
studenți au obținut, ca rezultat al 
muncii susținute și perseverente din 
timpul anului, numai calificative ri
dicate; totodată din desfășurarea exa
menelor reiese că mai există unii stu
denți care au obținut rezultate nesa
tisfăcătoare.

Redăm mai jos cîteva aspecte de la 
examene:

Secretul fruntașilor
de 
îi

Fruntași la examene—j
jr

Tovarășa Cornea Cornelia, secretara 
biroului organizației U.T.M. a anului j 

[I de la I.S.E.P., depune străduință pen- J 
(tru a-și însuși profesiunea aleasă, fapt J(tru a-și însuși profesiunea aleasa, tapt 
(pentru care a și obținut la examenele 
[de pînă acum numai calificativul „foar- 
fte blne“.

I
I

Tovarășul Toma Constantin, secreta
rul biroului organizației U.T.M. a anu
lui II din Facultatea de științe natu
rale a terminat primul an de facultate 
cu rezultate foarte bune. Nici anul a- 
cesta nu s-a lăsat însă mai prejos. La 
cele trei examene date pînă acum a ob
ținut calificativul ..foarte bine“.

Tovarașa Mastacan Gabriela, utemls- 
tă, studentă în anul II al Facultății de 

(electrotehnică din Institutul politehnic 
I Iași, culege roadele muncii perseve- 
, rente pe care a dus-o în timpul semes- 
i trului. La primul examen a obținut ca- 
{lificativul „foarte tylne".

Bran Veronica e o fată potrivită 
statură, subțirică iar ochii negri 
strălucesc viu. Este studentă în anul 

III la agricultură.
Discuția noastră n-a durat mult deoa

rece pe tovarășa Veronica o așteptau 
cursurile de topografie. în puținul timp 
pe care-l avea lă dispoziție ea ne-a îm
părtășit totuși unele gînduri interesante 
despre examene.

— Dacă ar fi să sintetizez metodele mele 
de învățătură aș spune că ele se reduc la : 
notițe, curs, discuții cu colegii. Lucrurile 
se complică însă atunci cînd vrem să ana
lizăm fiecare din noțiunile respective. Am 
colegi, de pildă, care în învățătură pun și 
ei bază pe notițe. Cu toate acestea, re
zultatele lor la examene sînt minime. Pot 
da un exemplu chiar din actuala sesiune. 
Pentru examenul de legumicultura aveam 
pregătite notițele de la curs, cuprinse în 
trei caiete. O colegă de-a mea, Grecu Co- 
ralia, pentru aceeași materie și-a pregă
tit cinoi caiete. Un moment am încercat 
un sentiment de invidie Gîndeam că 
Grecu și-a luat notițe mai bune, mai com
plete decît mine. Pe urmă m-am liniștit 
spunîndu-mi: nu-i nimic, voi revedea și 
cursul și totul va fj bine. Așa am și pro
cedat. Am recitit cu atenție notițele, pla- 
nrficîndu-mi timp pe" tru a putea revedea 
cursurile de specialitate. M-am prezentat 
apoi la examen. Am luat calificativul 
„foarte bine". M-am interesat de felul cum 
a luat examenul colega mea. Ea a primit 
„suficient". Din ce pricină ? I-am răsfoit 
caietele de notițe și mi-am dat seama. Pre
legerile ținute de conferențiar erau trans
crise acolo aproape cuvînt cu cuvînt.

O asemenea notare mecanică în orele 
de curs nu-i dă posibilitate studentului 
să cuprindă înțelesul general al frazelor, 
al ideilor. Toată atenția lui este îndreptată 
numai și numai spre fraza însăși, el 
fiind obsedat de ideea să nu piardă nici 
un cuvînt din prelegeri. El nu mai are 
timp să raționeze, să gîndească asupra te
zelor profesorului. Din această pricină, la 
sfîrșitul orelor de curs, studentul respec
tiv n-a reținut mai nimic din cele pre
date. în cel mai bun caz el poate că a 
memorat o frază, două, lucru cu totul in
suficient. Din această pricină, în sesiunea 
de examene, revizuind notițele, studentul 
nu trăiește procesul de reîmprospătare a 
faptelor, ci ia cunoștință de la început de 
o materie de care pînă atunci parcă nici 
n-a auzit. Țintad seama de faptul că pe
rioada de pregătire a examenelor este în 
general scurtă, studentul care folosește 
această „metodă" nu poate asimila pe de- 
a-ntregul materia, ideile încep să se con-

funde între ele și rezultatul e că... profe
sorul se declară nemulțumit de răspun
suri.

Printre studenții noștri mai circulă teo
ria că cea mai bună notiță este memoria. 
Ca atare, la cursuri ed sânt atenți „în 
abstract", ca să spun așa, la prelegeri. Cît 
de greșită este metoda asta am s-o dove
desc tot printr-un exemplu din sesiunea 
actuală. La examenul de agricultură am 
luat calificativul „bine". Cum de s-a în- 
tîmplat asta ? Printre cele trei întrebări 
obligatorii, una se referea la o materie 
care mi s-a predat în anul IL Pregătind 
examenul, eu am insistat mai puțin asu
pra acestei materii, socotind că o cunosc 
suficient ca să pot răspunde satisfăcător, 
în practică s-a dovedit că memoria m-a 
făcut de râs. După toate acestea cît de 
valabilă mai rămîne „teoria" după care 
memoria este cea mai bună notiță ?

★
Grigoraș Ștefan este student în anul I 

la horticultura. Neobișnuința vieții univer
sitare l-a făcut pe Grigoraș să comită tacă 
de la începutul anului o greșeală, caracte
ristică de altfel elevilor ajunși studenți.

După primul curs de fizică, Grigoraș 
și-a petrecut cîteva ore studiind cu asi
duitate materia. „Poate că ora următoare 
mă ascultă" — și-a zis el. Psihologie de 
elev.

Sigur pe el, Grigoraș a așteptat ca ora 
următoare să fie ascultat. Nu s-a întîm- 
plat așa nici în ora aceea, nici în 
următoare. La fizică nu se făceau 
narii. „Astfel stau lucrurile? — a 
Grigoraș. Bine. Nu mai învăț".

între timp, studenții au plecat în 
tică o lună de zile. La reîntoarcere s-a pus 
problema recuperării materiei care nu s-a 
putut preda în acest răstimp. Orele de fi
zică s-au înmulțit iar materia devenea tot 
mai grea, mai abundentă. Și-a dat seama 
Grigoraș că în școală ca și în facultate, 
materia trebuie însușită sistematic, indi
ferent de formele diferite de examinare. 
Studentul nostru s-a apucat să studieze 
cursurile. Mai era timp, a învățat mult, 
așa că la examenul de fizică a primit ca
lificativul „foarte bine".

★
Ideea aceasta, a pregătirii sistematice a 

examenelor din timp, a revenit și în cele 
ce ne-a spus Anghel Gheorghe din anul 
III horticultură, și în discuțiile purtate cu 
alți studenți. Este acesta un lucru greu de 
realizat ? Rezultatele obținute de Bran Ve
ronica, Grigoraș Ștefan, Anghel Gheorghe 
și atîtea sute de studenți din institutele de 
învățămînt superior din Iași dovedesc 
contrariul.

RUGĂMINTEA DIN URMA

anul II

fierbinte

Vasile 
de

___ __ al
către Moș

..r Cucu, 
electrotehnică,

Studentul 
Facultății 
Gerilă.

te rog, te rogEu
Să-ți aduci de xtiine aminte 
Și-n carnetu-mi de student 
Să-mi treci măcar „suficient**.

cele 
semi- 
gîndit

prac-

^eocooooooooo r e S C U F L 00900000000*-^ 
! 8 ! * La examenul de economie politică 8
; desfășurat cu studenții anului IV de la 
j Institutul de industrie ușoară s-au ob- g 
i ținut succese remarcabile. Dintr-un 8 
i număr de aproape 60 studenți 30 au | 
ț primit calificativul „foarte bine", 7 g 
! „suficient", iar restul au primit caii- 8 
* ficativul „bine".
ț * Din cei 8 membri ai grupei 7 din g 
1 anul IV medicină generală de la Insti- 8 
1 tutui de medicină, care s-au prezentat | 
\ la examenul de economie politică, 7 8 
l au primit calificativul „foarte bine". 8 
j * Grupa 312 din anul IV al Facultă- Ș 
i ții electrotehnice a dat examen la 8 
3 mașini electrice. Rezultatele obținute 8 

sînt nesatisfăcătoare. Din cei 6 stu- | 
j denți 3 au obținut calificativul „sufi- 8 
3 cient", iar ceilalți 3 „insuficient". 8 

Studenții grupei au obținut aseme- | 
g nea rezultate datorită muncii slabe, 8 
3 neplanificate pe care au dus-o în 8 
? timpul anului. Dintre toți cel mai slab g 
g a răspuns Iliescu Alexandru care nici 8 
8 anul trecut n-a promovat din prima 8 
g dată examenul.
wooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooocooooooooeoA

ușchetarii neobrăzării
O trăsătură comună de caracter îi 

unește pe studenții Diamant Izu, 
Arhire Doina și Enescu Madona: 

obrăznicia.
Dacă, fără să-i cunoști dinainte, i-ai 

întîlni pe vreunul din ei pe stradă sau 
pe platoul de dans, n-ar fi exclus ca vre
unul să te amuze pe moment cu o glumă 
de bun gust, sau să te emoționeze prin
tr-un gînd înalt despre rolul artei. Pro
babil că ai fi tentat să le atribui — fără 
umbră de ironie — calificativul de sim
patici. Cîte greșeli nu se pot face dato
rită pripelii în aprecierea oamenilor!

Rămîne însă ca acești trei studenți să 
fie urmăriți in sala de examen, răspun- 
zînd întrebărilor profesorilor

In muncă șt la învățătură se vădește 
adevărata față a caracterului unui om.

Diamant Izu este student în anul I al 
Institutului de industrie ușoară. Pe stu
denții din anul II, Diamant îi cunoaște 
bine, deoarece anul trecut au fost colegi. 
Repetent odată, el și-a propus, pare-se, ca 
anul acesta să-și reediteze isprava.

Nu e de mirare deci faptul că la exa
menul de geometrie descriptivă a stat la 
tablă precum patrupedul la poarta nouă. 
A cerut reexaminarea și i s-a aprobat 
cererea. In fața lectorului Rusu loan. 
Diamant a precizat pe tablă conturul unei 
piese oarecare, căreia i-a calculat și di
mensiunile. Cerîndu-i-se însă explicații 
asupra calculelor făcute, studentul a în
tors spre lector o privire batjocoritoare:

— Asta-i piesa ! Dacă-ți place bine, dacă 
nu, nu. Explicații nu dau!

Replica aceasta nu s-a rostit la piață 
șt n-a fost spusă de vreun speculant

care nu vrea să-și trădeze secretul sub- 
țierii laptelui pe care-l vinde. Ea a fost 
rostită de un student trecut de vîrsta de 
20 de ani și a fost adresată unui tovarăș 
mai în vîrstă, superior în experiență de 
viață, superior în pregătire. Pe bună drep
tate, Diamant Izu a fost dat afară din 
examen

Enescu Madona este studentă în anul 
III la medicină generală. Nu intră în 
scopul acestui articol analiza felului cum 
a ajuns Enescu pînă în anul III. Altceva 
este important: examenul pe care stu
denta l-a dat de curînd la anatomie pa-' 
tologică Ca să poată fi înțeleasă atitudi
nea studentei față de examene, trebuie 
amintită comportarea ei la colocviul de 
Economie politică. Atunci, ea a adus în 
ajutorul memoriei fițuica pregătită cu 
grijă, în lungi nopți de studiu. La exa
menul de anatomie patologică, pentru a-și 
justifica — la sfîrșitul probei, neștiința, 
Enescu a recurs la bine studiata metodă 
a omului persecutat. Fără pic de rușine, 
de elementar bun simț față de profesorul 
examinator, ea a început să-l acuze pe 
acesta de părtinire, de favoritism.

Studenta Arhire Doina, colegă de an și 
de facultate cu Enescu Madona, a recurs 
la o altă încercare de „intimidare" a exa
minatorului. După ce a aflat rezultatul 
colocviului la anatomie patologică a mers

acasă, unde o aștepta un soț iubitor, ocu
pat în aceste zile cu pregătirea examene
lor pentru anul IV de la Institutul poli
tehnic. Discuția dintre cei doi soți n-o pu
tem reda; în schimb, la îndemînă ne este 
dialogul purtat între soțul impertinent și 
asistentul Onofrei Tiberiu.

— La 
colocviu

— Da.
- Și

dumneata s-a prezentat pentru 
studenta Arhire Doina ?
dumneata n-ai promovat-o ?

— N-a știut. Eu nu pot promova un stu
dent care ajuns în anul III nu-mi poate 
deosebi pe o lamă microbii diferitelor boli.

— N-ai dreptate. Eu am ascultat-o 
acasă și a știut. După ce că voi nu sîn- 
teți capabili să pregătiți studenții pentru 
examene, nici măcar nu-i promovați ? Mă 

’și voi reclama 
vedem dacă și 
liniștiți.

voi adresa presei centrale 
felul cum vă purtați Să 
atunci veți fi tot atît de

★
Oprim relatarea noastră 

de neobrăzare a celor trei 
tiți ca și a altora ca ei față de tovarășii 
lor mai în vîrstă, oameni cu prestigiu în 
învățămîntul nostru superior, trebuie 
aspru sancționată.

Este cazul ca și organizațiile U.T.M. de 
la Institutul de medicină, Institutul poli
tehnic și Institutul de industrie ușoară 
din Iași să-și spună cuvîntul.

aici. Atitudinea 
studenți amin-

Rezultate promițătoare
N oi, cadrele di

dactice, sîntem 
conștiente că 

buna pregătire a vii
torilor 
cere 
asiduă, voință și perseverență în învin
gerea greutăților. De aceea am căutat să 
combatem concepția care mai dăinuie în 
rîndul unora dintre studenți, că trebuie să 
se pregătească doar în preajma exame
nelor și numai pentru examene, să-i fa
cem să înțeleagă că ei trebuie să învețe 
în permanență, din prima zi cînd au pă
șit în facultate în noul an și pînă îm ul
tima zi de școală.

Se pare că în. mare parte, noi am reu
șit să creăm anul acesta în institut, o 
asemenea atmosferă de studiu. Departe 
de noi însă părerea că această problemă 
este rezolvată pe deplin în institutul nos
tru. De altfel, rezultatele arată măsura în 
care noi n-am reușit să-i facem pe toți 
studenții să-și înțeleagă îndatoririle lor.

Pregătirea pentru examene cere timp 
și pricepere de a-1 folosi pentru ca să 
poți învăța materia la zi și să o repeți și 
pe cea din urmă.

Noi am ținut seama de aceste lucruri 
și cu ajutorul organizației de partid am 
luat din timp măsuri de îndrumare a stu
diului studenților.

Astei, încă în 15 noiembrie 1954, Con
siliul științific al Institutului a luat in dis
cuție problema felului în care studenții 
să se pregătească pentru examene. S-au 
luat și o serie de măsuri în acest sens

Colectivele de catedră au fost îndru
mate să pună la îndemînă studenților 
cursuri dactilografiate, scheme de lec
ții, manuale și cursuri, să afișeze biblio
grafia de bază și facultativă pe discrpli-

specialiști 
o muncă

Declarația
prof. dr. DUMITRU RUSU 
directorul I.S.E.P. din Iași

în

ne, să expună la 
locuri vizibile pro
gramele analitice și 
să sporească numă
rul orelor de con
sultații. De aseme- 
mod serios problema

fr
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nea, s-a pus
întăririi controlului pregătirii studen
ților, prin verificarea conspectelor și 
supravegherea felului în care respectă 
bugetul-timp etc.

Pentru respectarea întocmai a 
tărîrii C.C. al P.M.R cu privire 
reglementarea activității obștești 
studenților, am evitat ședințele fără 
rost, pierderea de timp, încărcarea i ‘ 
denților cu sarcini obștești care să-i sus
tragă de la învățătură

In perioada colocviilor și pentru pre- denți manifestă seriozitate și disciplină, 
gătirea examenelor, cadrele didactice au Se respectă întocmai dispozițiunide date 

cu privire la timpul de desfășurare a exa
menelor, disciplina, zilele programate etc 

Cred că cifrele îndeplinesc mai convin
gător rolul de a arăta oum s-a muncit și 
care sînt roadele.

Analizînd rezultatele obținute pînă 
acum, constatăm că, 70,7% din numărul 
totaJ al studenților au obținut rezultatele 
„bine" și „foarte bine”, că studenții care 
au obținut calificativul „suficient" repre
zintă numai 23,5%, iar cei care au obți
nut calificativul „insuficient" reprezintă 
5,8%.

Dacă analizăm situația pe ani de stu
dii observăm că cea mai mare parte a 
calificativelor „foarte bine" revine studen
ților din anul III (36,3%), dar, în ace
lași timp, în anul III avem cel mai mare 
procent de „insuficient" (12,2%).

Această situație se datorește faptulu 
că în anul 411, pe lîngă studenții bun 
și foarte buni, există un număr mare de 
studenți care n:au dovedit la examinar
ea posedă cunoștințe temeinice, 
Iul cerințelor, studenți care au 
treacă semestrul și au învățat 
preajma examenelor. Constatăm

țiilor create. încă din perioada colocviilor 
stu- mulți studenți au dovedit o bună pregă- 
"•■■■ tire, promovîndu-le în proporție de 97,4%. 

In sesiunea de examene numeroși stu-

stat mai mult timp în mijlocul studen
ților, la cămine, în sălile de lectură, acor- 
dîndu-le tot sprijinul, lămurindu-le pro
bleme neclare, ajutîndu-I să recapituleze 
materialul, punîndu-le la dispoziție sche
me, planșe etc.

Pot 
lector 
maer 
alții.

Organizația de U.T.M. și comitetul sin
dical au dat un real sprijin conducerii 
institutului pentru a-i antrena pe stu
denți să pregătească examenele. De pildă, 
organizația" U.T.M. a mobilizat pe asis
tenții utemiști pentru a sprijini activ 
munca studenților. Astfel, pe lîngă fiecare 
grupă de studenți a fost repartizat cîte un 
asistent care să-i ajute. Acum organiza
ția U.T.M. urmărește zilnic felul în care 
se desfășoară ses'unea de examene

Cea mai mare parte a studenților a în
țeles grija ce h se poartă și au depu- 
eforturi susținute pentru ca rezultatele 
care le obțin să fie la înălțimea condi-

fi remarcați în acest sens tovarășii 
Davideanu Nicolae, asistent Bruk- 
Ghidu, asistent Petrescu Silvia și

la nive 
lăsat să 
doar în 
de ase-

Studentul 
din anul I 
de chimie, tn timpul se
mestrului I a lipsit de la 
cursuri, nu s-a pregătit 
pentru seminaril. Iar ca 
urmare, deși la sfîrșit a 
încercat să tnghltă ma
teria pe nerăsuflate, a luat 
insuficient la examenul de 
matematică.

Crețu Eugen 
al Facultăt»

menea că cele mai bune rezultate la exa
mene le-au obținut studenții din anul I, 
care deși sînt fără experiență, au pus 
mult suflet pentru însușirea cunoștințelor 
în domeniul profesiunii ce și-au ales-o.

Calificativele „insuficient" în proporție 
de 5,8 la sută pe institut scot la iveală 
faptul că unii studenți s-au pregătit ne
satisfăcător pentru examene și că se mai 
practică pe ici, pe colo, de către studenți 
ca : Olaru V. din anul I, Pascu Ilie și 
Voicu Dan din anul III și alții, metoda 
muncii în asalt în preajma examenelor

Este semnificativ faptul că cea mai ma-re 
parte din studenții care au obținut cali
ficativul „suficient" și „insuficient" au 
absențe de la cursuri și seminarii în 
timpul semestrului, au venit cu întârziere 
la institut la începutul anului și n-au dat 
dovadă de seriozitate’ în studiu și la lu
crările practice.

Apreciind în general atmosfera în care 
s-a desfășurat pînă acum sesiunea de exa 
mene, constatăm totuși o creștere serioa 
să a nivelului de pregătire al studențilo' 
față de anul trecut.

Conducerea institutului, sprijinită de 
organizația de partid și de organizațiile 
de masă, cu ajutorul catedrelor va asi
gura îmbunătățirea continuă a muncii de 
învățămînt în institutul nostru.

Printre ramurile văduvite de frunze ale 
salcâmilor vîntul aleargă nestingherit, 
un vtat rece de-ți pătrunde pînă la oase. 

Bărăgan... Cît cuprinzi zarea cu ochii, 
o nesfîrșită cîmpie. Doar ici, colo, cîte o 
mică plantație de salcâmi se încumetă să 
țină piept vântului dezlănțuit. Vara pe 
aici e o căldură înăbușitoare, iar iarna, 
cînd crivățul începe să spulbere zăpada 
îngrămădind-o ta văi și păduri, puțini 
sînt aceia care mai îndrăznesc să iasă din 
sat.

Pe drumul desfundat ce duce spre 
Bărbulești, satul romilor, un bătrîn du- 
cînd în spate povara a patru kilograme 
de petrol, calcă grijuliu prin noroi. în 
urma lui, un țînc de vreo opt ani nu se 
sfiește să meargă prin noroiul ăl mai 
mare fără să țină seamă că mai are pu
țin pînă să-i intre în ghete. Cu tot vîn
tul care-i biciuie fața puțin învinețită de 
frig, băiatul învîrte în jurul lui o nuia 
pentru cîini.

Cu acești drumeți am pornit-o mai de
parte spre sat, frămîntînd noroiul cleios.

După ce trecurăm de o tînără plantație 
de salcâmi, apăru un șir de case îngrămă
dite sus pe un dîmb. Cîțiva cîini începură 
să latre, dînd de veste. Era singurul 
zgomot ce se auzea în acest sat.

— Iată și țigănia noastră — zise bă- 
trtaul uitîndu-se pe sub sprîncenele-i stu
foase.

Casele — destul de arătoase — erau 
văruite proaspăt. Iar majoritatea din ele 
învelite cu țiglă sau tablă. Un sat ca 
toate celelalte din Bărăgan, cu singura 
deosebire poate că numai vreo cîteva case 
erau împrejmuite.

— Uite acolo stă nea Stoica... Acolo la 
casa cu țoclu vopsit roșu, și băiatul în
tinse nuiaua spre o casă învelită cu țiglă, 
împrejmuită cu un gard de scînduri.

Tovarășul Stoica Dumitru, președintele 
întovărășirii agricole din Bărbulești, e un 
om nu prea înalt, bine legat la trup, ager 
ca un tînăr de 20 de ani, cu toate că tre
cutul a lăsat urme albe prin părul lui 
negru, cîrlionțat.

întovărășirea agricolă
din Bărbulești 
Ascultați-o:

...O noapte
Stoica Dumitru. De cu zi un tovarăș de la 
raion îi dăduse un statut al întovărășirilor 
agricole. După ce-1 citi de vreo trei ori, 
ca să-l înțeleagă cît mai bine, căzu pe 
gînduri. „Nici la noi n-ar strica așa ceva. 
O viață întreagă am muncit pămîntul 
acesta gras și bun. Dar cu uneltele cu 
care-l muncim noi, nu dă roade nici 
pentru ale gurii și trebuia să pleci din 
nou cu traista în băț prin toate comunele 
din jur".

A doua zi, a fost de ajuns să înceapă 
discuția în mijlocul drumului cu vreo 
cîțiva vecini, ca să se strîngă după cîteva 
minute jumătate din sat. Toate ar fi 
mers strună, dacă n-ar fi venit Călin 
Ion, Cînd a auzit despre ce e vorba s-a 
făcut foc, de parcă el ar fi fost cine știe 
ce neam de boier.

— Nu mai vorbi Stoico de întovărășire, 
o să trăim mai bine ? Asta s-o crezi 
Unde ai văzut țigani procopsiți ?... De 
urma traistei am trăit pînă acum, de 
urma ei o să trăim și de aici înainte.

— Și asta-i viață Căline? Viață de 
cîine. Pricepe odată că n-o să se amestece 
nimeni în întovărășirea noastră și nimeni 
n-o să te cheme cu toaca la masă. Vom 
munci pămîntul cu tractoarele S.M.T.-ului, 
vom scoate rod mai bogat.

— Ce... ce vrei să zici ? bîigui Călin, 
apoi își încruntă sprîncenele. Adică din 
amărăciunea ce-om scoate de pe pămîntul 
nostru s-o împărțim cu S.M.T.-ul ? Nu 
fac eu prostii de-astea acum la bătrînețe.

— Stai omule, nu te repezi așa, că nu 
toți au plug ca tine și ca alții, așa că tot 
trebuie să plătească. Și apoi tu asemu- 
iești arătura tractorului 
plugului 
lui după 
de două 
acum.

— Ba < 
siuni și j 
cioara de pe gard. Dacă tu zici că are să 
fie bine, bine să dea domnul, pe mine 
însă nu mă urnești din hotărîre atît de 
ușor. Să văd mai întâi și pe urmă...

Călin nu-și mai termină vorba, se în
toarse pe călcîie și plecă.

Rînd pe rînd s-au împrăștiat și ceilalți. 
Bietului Stoica îi venea să-și frângă gîtul 
de necaz, dar tot nu s-a dat bătut.

— O să vezi tu Căline ce nechibzuit 
ești! — îi strigă Stoica din urmă.

In fiecare zi mergea din casă în casă și 
le vorbea oamenilor de întovărășire. Unii 
îl primeau bucuroși — de ăștia era sigur 
că vor veni; alții erau de părerea lui 
Călin, mai întîi să vadă ce fac ceilalți și 
apoi vor intra și ei. Au mai venit și cîți
va muncitori de la S.M.T. Urziceni și alții 
de la G.A.S. Bărbulești « care i-au ajutat 
pe țărani să înțeleagă Că întovărășirea e 
o cale spre belșug. A fost deajuns să facă 
cereri vreo 40 de familii, ca în 1952 să ia 
ființă întovărășirea agricolă căreia i-au 
dat numele „Flamura roșie".

Cînd s-au făcut însămînțările de toam
nă în 1952, a fost cu adevărat o zi de po
mină. Pentru prima oară, pe ogoarele 
unite ale întovărășiților, tractoarele 
S.M.T.-ului trăgeau brazdă adîncă. Se 
strânsese acolo tot satul. Copiii, cu picioa
rele goale, fugeau în urma tractorului 
chiuind de bucurie. Cei mai bătrâni măsu
rau cu oîte un bețișor adîncimea arăturii.

— Să știți, tovarășe, îmi atrage atenția 
președintele, e mare lucru să unești ro
mii în întovărășire. Ei erau obișnuiți, 
atunci cînd îi strângea cureaua, să

are și

întreagă

„Flamura roșia" 
ea povestea ei.

ple- 
__ _ , ______ . _____ 100
de familii în întovărășire. în anul trecut 
am reușit să învingem seceta și sâ obți
nem de două și trei ori mai multe pro
duse decît țăranii cu gospodării indivi
duale, asta numai datorită uneltelor me
canizate și folosirii metodelor agrotehnice 
înaintate. De pe fiecare hectar semănat 
cu grâu, am scos peste 1200 kg. ; și în 
vocea președintelui se citea o vădită mîn- 
drie.

Gheorghe Rusem, Leanca Micu și alții 
care nu s-au întovărășit cu noi au scos 
abia 600 kg. la hectar. S-au căit ei că 
n-au intrat în întovărășire anul trecut, 
dar n-are nimic, vor intra anul acesta. 
S-au săturat de roadele pe care le culeg 
atunci cînd muncesc pămîntul de unul 
singur. La noi, fiecare hectar de pămînt 
a dat peste 2000 kg. de porumb, iar cel 
cultivat în cuiburi așezate în ^pătrat a 
atins o cifră de care n-a auzit Bărbuleștii 
de cînd este el în Bărăgan: Peste 
3000 kg.

Dar 25 de saci de floarea-soarelui dați 
de fiecare pogon nu-i destul de bine ?

Acum, în Bărbulești pregătirile pentru 
campania de primăvară sînt în toi. Oame
nii cară gunoiul la cîmp și pregătesc 
uneltele. Repară căruțele și îngrijesc mai 
bine animalele de muncă. Trebuie spus 
că oamenii de pe aici sînt foarte buni 
meșteri. Apoi pregătirea și tratarea se
mințelor care vor fi băgate în pămînt, e 
prima grijă a fiecărui întovărășit...

— Ar mai fi o vorbuliță de zis, continuă 
președintele; dar... Știu eu... S-o mai 
amestecăm și p-asta aici ? E vorba de to
varășii ăștia de la S.M.T. Urziceni care 
ne-au cam dezamăgit astă toamnă când 
cu însămînțatul griului.

S-au dus și au muncit, nu știu pe 
unde iar pe noi ne-au lăsat la urmă, cu 
toate că cerusem primii să ne are cu 
tractoarele. Noroc însă că nu am așteptat 
după ei, ci am mers la G.A.S. Bărbulești. 
Nimic de zis, ne-au ajutat. Cele două 
K.D.-uri trimise de cei de la gospodăria 
de stat, n-au avut ce alege în cîteva zile 
de pămîntul nostru. Au făcut 
bună, adîncă așa cum scrie 
Las-că nici

pună 
ce pe

s-a frământat

traista în spate și să 
tot Bărăganul. Azi sînt peste

Cele două

arătură 
cum scrie la carte, 

noi nu le-om rămîne datori.
★

intrat în casa lui Spirache 
o hărmălaie de-ți lua auzul, 
copii, dintre care numai doi

Ce 
tu. 
pe 
pe

cu zgîrietura 
tău. Are și pămîntul ăsta legile 
care se muncește și o să dea 

ori, de trei ori mai mult decît
eu unul 
nici nu

n-o să trăiesc din promi- 
dau vrabia din mină pe

Cînd am 
Moise, era 
Vreo șapte 
mai răsăriți, țopăiau și strigau fiecare ce-i 
trecea prin cap. A fost deajuns să se ro
tească odată Spirache printre ei, ca să 
se retragă fiecare în colțul lui și să nu 
mai sufle un cuvînt.

—Uite ! Am o droaie de copil, începu 
el să povestească, care-mi mănîncă ure
chile. Cele patru hectare ale mele, mun
cite ca vai de lume, cu două mirțoage 
care mă lăsau baltă cînd mi-era lumea 
mai dragă, nu dădeau bucate nici ca să 
le astîmpăr foamea. Eram nevoit să plec 
în miezul iernii cu traista în spate să 
vînd grătarș și altele prin sate care se 
găsesc la zeci de kilometri de aici. Și care 
era cîștigul ? Aproape nimic. Oase rupte.

Poate știți că satului nostru îi mai spune 
și „cătunul din dealul Ursari", Acum nu 
mai umblă nimeni cu ursul, dar înainte 
pentru o coajă de pîine sau un ciur de 
mălai, umblau. Ce mai la deal la vale, 
anul trecut am scos bucate cît îmi trebuie. 
Dacă în anul acesta iau de la întovărășire 
bucate ca anul trecut — și cred că așa 
va fi, atunci 
nicul ursul.

— Unde o 
băiețel care

— Taci copile din gură, că nu te-a pof
tit nimeni la taifas. Petecesc salteaua 
acolo unde dormi tu, că ai putrezit-o.

Copilul a lăsat capul în jos bosumflat; 
îl făcuse taică-său tocmai acum de ocară.

Și-apoi ce mai vorbă, continuă Spirache, 
cu 3.000 kg de porumb la ha., cu 1.200 kg. 
de grîu, cu 25 de saci de floarea-soarelui 
la pogon, cred că n-o s-o duc deloc rău.

Cotele le-am dat, și mi-a mai rămas 
să îmbrac puradeii ăștia 
gurii pînă la toamnă.

*
în aceste zile de iarnă, 

din Bărbulești e liniște, 
se aude zvon de veselie pe la vreo casă 
unde s-au strîns flăcăi, fete 
mai tinere la vreo clacă 
rumb.

La asemenea clăci vine 
Călin Tudose cu armonica 
ții. Cîntă Nicu Tudose de 
cînd s-a născut. Au romii 
frumoase,, unele sînt pline de jale, vor
bind despre trecutul 
care nici vise omenești nu-și îngăduiau. 
Altele stat pline de 
astăzi.

De curînd, a mai fost în sat și o nuntă. 
O nuntă mare cu mulți invitați. S-a însu
rat un băiat — pe nume Mitică, cu Leana 
lui Moise. Știau toți de dragostea lor, 
așa că 
tuiască. 
încăpea 
moși și 
armonică. N-a vrut să facă decît vreo 
cîteva cîntece așa. de ochii lumii, că de, 
nașul e om mare la nuntă. Zestrea le-a 
adus-o cu căruța acasă. Le-au dat pă
rinții de toate, și pămînt și bucate, iar 
fata a avut destule țoale. Mitică ar fi 
luat-o și fără țoale. Dar dacă maică-sa a 
vrut să-i dea, 
mutat la băiat 
o cameră.

Bine zicea 
la întovărășire

Băiat dezghețat Mitică ăsta, o sg fie fe
ricit cu Leana că și ea e femeie isteață.

GH. NEAGU

duc traista

duci 
pînă

bre ? 
atunci

unde a dus bu-

se amestecă un 
ascultase atent.

și să am de-ala

în satul romilor 
Doar pe inserat

de

Și 
Și

și nevestele 
curățat po-

Nicu a lui 
atunci să te 

zici că știe de 
multe cîntece

țiganilor oropsiți

veselia vieții de

părinții au trebuit să-i căpă- 
Călin Ilie, nașul, nu-și mai 
în piele că are fini fru- 

harnici. Știe și el să cînte din

a trebuit să le 
acasă, că le-a dat

Mitică t despre 
cu el.
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CRONICA FILMULUI

CHIPUL LUI
In centrul filmului „Desfășurarea" — 

realizat după nuvela cu același nume a 
lui Marin Preda — se află figura mi
nunată a unui simplu țăran sărac 
care străbate drumul înspre o viață 
demnă și îndestulată, pe care i l-a deschis 
avintul țăranilor muncitori spre gospodă
ria colectivă. întreaga sa viață Ilie Barbu 
a slugărit Ia chiaburi, a muncit din răs
puteri dar nu s-a putut căpătui. Lipsurile 
și înjosirile de ieri pe care a trebuit să 
le învingă, încrederea într-o lume mai 
bună care astăzi a început să se făurească 
sub ochii lui, au făcut din Ilie Barbu un 
om dîrz, cutezător.

Filmul ne descrie ziua sărbătorească în 
care Ilie Barbu se va desfășura, partici
pând cu toată dragostea sa la construirea 
gospodăriei agricole colective. Primul pe 
lista celor înscriși, își dă .însă seama odată 
mai mult că înjghebarea colectivei nu 
este pe placul dușmanilor din sat. Dar 
dușmanii nu sînt numai cei de teapa chia
burilor Iancu și Sandu Enache, de care te 
poți feri mai ușor pentru că îi cunoști. 
Hie Barbu începe astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, să vadă cu alți ochi evenimentele 
petrecute în ultima vreme în Udupu. Și 
astfel el descoperă sub masca membrului 
de partid Voicu Ghioceoaia, pe țăranul în- 
chiaburit, pe îmbogățitul de pe urma afa
cerilor pe care le face cu chiaburii, unul 
dintre cei care așteaptă constituirea co
lectivei, pentru a putea ocupa aici un post 
de conducere de unde să-și poată mări 
averea, subminând dinăuntru dezvoltarea 
gospodăriei.

Ilie Barbu nu se poate împăca cu gân
dul că astfel de oameni vor sta alături de 
el în colectivă.

Un moment deosebit al acestei stări de 
spirit care-1 animă pe Ilie Barbu este re
dat în scena înscrierii în colectivă. In in
terpretarea actorului Colea Răutu, perso
najul Ilie Barbu capătă o forță morală de 
o .înaltă semnificație. Lângă masa la care 
se întocmesc listele de înscrieri se află 
primul tocmai el, Ilie Barbu. Stă drept în 
fața membrilor comisiei și parcă le Zâm
bește puțin copilăros, ca și cum le-ar 
spune: „Mă vedeți, fraților ? Ei ce ziceți? 
Eu sînt Ilie Barbu". Atitudinea sa țan
țoșă, felul grijuliu în care își șterge penița 
și semnează — redau sentimentul neexpri
mat în cuvinte că el își pune în această 
înscriere întreaga sa nădejde. în același 
moment el observă impertinența lui Voicu 
Ghioceoaia care se și crede socotitorul co
lectivei și care-1 bruschează odată 
mult:

— Ce faci, bă, înțepeniși acolo ? 
că-te, ai prins rădăcini acolo ?

Foarte interesant se reliefează în 
moment al filmului (și în altele — de pildă 
întâlnirea din casa lui Ghioceoaia —) înțe
legerea tot mai limpede de către eroul 
principal a faptului că în gospodăria co
lectivă nu va putea trăi cu adevărat li
ber atîta timp cît cei de teapa lui Ghio
ceoaia vor reuși să pună mina pe fr.înele 
conducerii, încercînd din nou să facă din 
colectiviști, argații lor.

In conflictul acesta ascuțit, născut în
tre oamenii cinstiți și dușmanii fie ei as
cunși sau fățiși, se dezvoltă în film com
plexitatea caracterului lui Ilie Barbu. De 
la atitudinea oarecum pasivă a eroului la 
începutul filmului — când el nici nu-și 
pune problema cine va fi președinte sau 
socotitor —, la momentele în care el sus
pectează pe drept cuvînt atitudinea dubi
oasă a lui Ghioceoaia și-l descoperă ca un 
dușman strecurat în rândurile partidului 
pentru a se îmbogăți și a face jocul chia
burilor— până la scenele din finalul fil
mului în care eroul își pune viața în pe
ricol pentru a-i smulge pe oamenii cinstiți 
de sub influența chiaburilor, acestea sînt 
etapele organic legate în care se dezvoltă 
personalitatea lui Ilie Barbu.

Toate elementele scenariului au fost re
marcabil fructificate de jocul expresiv, 
pătrunzător, al actorului Colea Răutu. El 
creează din chipul lui Ilie Barbu cel mai 
reușit portret al țăranului sărac din fil
mele noastre — cu adevărat un erou po
zitiv al zilelor noastre, exemplu de urmat. 
Afară de episodul amintit mai sus, cînd 
Ilie Barbu vine Să se înscrie în gospodă
ria colectivă, eroul se conturează cu cla
ritate în scena de la Trăfulică, unde îi în- 
tîlnește pe frații Ciobanu alături de chia
buri, în scena cînd îl recunoaște pe Țur- 
lea, sau în cea a cumpărării bocancilor. 
In întreg filmul iese la iveală talentul ac-

mai
Miș-
acest

Producție a stu-*) „Desfășurarea" — ____
dioului cinematografic București — Sce
nariul : Marin Preda și Paul Călinescu. 
Regia — Paul Călinescu.

torului de a dezvălui printr-o permanentă 
emoție interioară fondul sufletesc al erou
lui întruchipat. El a înțeles că în afara 
dialogului vorbit, care nu întotdeauna ex
primă gîndurile directe ale eroului, există 
o stare de spirit complicată, pe care ac
torul trebuie să știe să și-o creeze. De 
aceea, ne apare atît de întemeiată consta
tarea unuia dintre personajele filmului :

— ... Ilie se preface că crede, dar nu
crede orice! Nu crede decât ce crede el 
că e bine!“ Acest dublu aspect al senti
mentelor eroului (pe de o parte aparenta 
nepăsare, pe de alta privirea cercetătoare, 
frămîntarea continuă, reacțiile spirituale 
ascunse) constituie o linie de interpretare 
pe care actorul Colea Răutu n-o părăsește 
nici un moment în film, ceea ce dă erou
lui o caracterizare complexă, cu adevărat 
artistică.

Ou toate acestea, figura lui Ilie Barbu 
rămâne lipsită de unele elemente convin
gătoare, care existau în nuvela după care 
a fost transpus filmul și care ar fi folosit 
la îmbogățirea caracterizării eroului cen
tral. Astfel, relațiile de familie din casa 
lui Ilie, dragostea eroului față de Gher
ghina și de copilul său, apar estompate .în 
film, scenariul și regizorul nereușind să 
transpună în mod creator resorturile sen
sibile dezvăluite pe această linie în nu
velă. (De altfel aici a contribuit și jocul 
plat, inexpresiv, al actriței Grațiela Hu- 
țanu care în rolul Gherghinei nu a știut 
să valorifice puținele momente oferite în 
acest sens de scenariu). Lipsa principală 
aparține însă regiei care a construit sce
nele de familie din casa lui Ilie Barbu pe 
o linie exterioară, formală, — ca „să fie". 
Amănuntele surprinse în episodul mesei 
din casa lui Ilie Barbu nu au nici p sem
nificație ci distrag atenția de la ceea ce 
se petrece în sufletul lui Ilie Barbu.

Alături de Ilie Barbu, pe primul plan 
al acțiunii filmului, se dezvoltă un ca
racter deosebit de puternic : chipul secre
tarului de partid, Anghel. Prin reușita în
truchipare a acestui pasionat activist de 
partid, actorul Emest Maftei se impune ca 
un talentat interpret, dispunând de bo
gate resurse creatoare. Actorul dovedește 
că acțiunea intensă a unui erou poate fi 
redată chiar prin monologuri lungi spuse 
de către actor, stînd o scenă întreagă a- 
proape fix, și totuși nepărând prin nimic 
artificial, teatral. Un asemenea exemplu 
este momentul în care Anghel, înfierbîn- 
tat, îi relatează lui Țurlea, al doilea se
cretar al comitetului raional de partid, 
care este situația politică din Udupu, cum 
înțelege el linia partidului și care sînt, 
după convingerea lui, dușmanii care în
cearcă să se strecoare în fruntea viitoa
rei gospodării agricole colective. In a- 
ceastă scenă, ca și în celelalte, actorul 
Ernest Maftei redă cu vigoare tempera
mentul clocotitor, nedomolit, al eroului. 
Privirea sa permanent cercetătoare, ner
voasă, neliniștită, simplitatea gestului, 
modestia comportării — fac din Anghel o 
figură autentică, de o mare forță expre
sivă care va rămâne mult timp în amin
tirea spectatorilor.

Din rândurile cozilor de topor ale chia
burilor din sat, se desprinde personajul 
Prunoiu, președintele sfatului popular. In
divid lipsit de scrupule, dornic de căpă
tuire ușoară, Prunoiu, înșelând buna cre
dință și vigilența oamenilor cinstiți, se 
înhăitează cu elementele dușmane din 
sat și încearcă să le strecoare în condu
cerea gospodăriei. In permanentă agitație 
pentru a da impresia de om care se sa
crifică spre binele celor din jur, el as
cunde în spatele acestei aparențe grija 
cu care-i scutește pe chiaburi de impozi
te și cote, încărcînd în schimb datoriile 
țăranilor săraci. Actorul Ștefan Ciubotă- 
rașu, în rolul președintelui Prunoiu, im
presionează prin naturalețea sa care redă 
abilitatea de cameleon a personajului, de
magogia și carierismul ce-1 caracterizează 

In general trebuie remarcat că regizo
rul filmului, Paul Călinescu, a știut să 
imprime majorității interpreților, — acto
ri și figuranți — o comportare neteatra
lă, nestingherită, liberată de gesturi con
venționale supărătoare. Aceasta explică 
în mare măsură, faptul că în film găsești 
cu bucurie o imagine veridică a vieții sa
tului, autentica 
te multitudinea 
tre care uneori 
ai de-a face cu 
șișl. De altfel, 
aduse pe ecran 
puri reale de țărani (birjarul sfatului care 
apare în ușa biroului de partid, tărăncile 
din fața sfatului popular care-1 recunosc 
pe Turlea etc.)

Calitățile reale ale filmului „Desfășura
rea" nu pot însă anula marile sale defi
ciențe.

Scenariul realizat după o nuvelă deose
bit de valoroasă, se dovedește a nu fi 
transpus întotdeauna în mod creator idei
le și problemele nuvelei lui Marin Preda. 
Au fost insuficient valorificate cinemato
grafic, potrivit cerințelor specifice artei 
filmului, o seamă de laturi însemnate ale 
nuvelei. De aceea se și întîmplă ca, de 
pildă scena de la începutul filmului, cînd 
Ilie Barbu, țesălîndu-și calul, își exprimă 
cu glas tare gîndurile în legătură cu în
scrierea în colectivă, să rămînă de neîn
țeles după cum deopotrivă perspectivele 
creării gospodăriei în finalul filmului ca 
și poziția primului secretar al comitetului 
raional de partid, nu sînt clarificate.

De asemenea, unele din personajele fil
mului sînt cenușii, sărăcite de complexi
tatea și veridicitatea cu care se conturau 
în paginile nuvelei. Iancu Enache apare 
din prima imagine a filmului cu stigma
tul de chiabur, ceea ce, din păcate, reiese 
prea puțin din acțiunile sale. Relațiile 
dintre el și Ilie Barbu, pricina concretă 
pentru care Ilie Barbu îl urăște, nu se 
dezvăluie nemijlocit pe ecran și — evi
dent — figura lui Iancu Enache rămîne 
schematică.

Frații Ciobanu apar și ei într-o tipi
zare exterioară abuziv de grotească, pier- 
zîndu-și esența lor de mijlocași șovăiel
nici, dar profund cinstiți, care în cele din 
urmă cunosc adevărata față a chiaburilor. 
Aspectul lor de frați siamezi, intrările cot 
la cot în circiumă sau la sfat, nu sînt de 
loc de natură să redea faptul că au pro
babil idei și probleme de viață comune.

In întruchiparea lui Voicu Ghioceoaia, 
actorul Nucu Păunescu folosind mijloace 
de expresie în mare măsură exagerate și 
o mimică prea încordată accentuează în 
loc de a atenua — lipsurile scenariului 
care etichetează de la bun început perso
najul ca element chiaburesc, în loc de a 
sublinia trăsăturile caracteristice și evo
luția specifică a acestui țăran închiabu- 
rit.

De asemenea, în îndrumarea actorului 
V. Tomazian care-1 interpretează pe Stan 
— curierul sfatului popular — s-a scon
tat pe un efect comic de exterior ; momen
tul din curtea sfatului popular în care 
el îi batjocorește pe frații Enache este 
neveridic, neconvingător și interpretat 
oarecum naturalist.

Imaginea filmată de operatorul șef 
Wilfried Ott și de Ion Stoica este inegală. 
In scenele de exterior, cadrul surprins de 
aparat este plastic, se simte din plin sa
tul romînesc, ulițele și ogrăzile sale pi
torești. Foarte interesante și expresive 
sînt prim-planurile celor adunați în casa 
lui Trafulică. Deseori însă, și mai ales 
în scenele de interior, (ca de exemplu în
căperea biroului de partid) lumina este 
plată, plasată pe un decor inexpresiv.

Nenumăratele compoziții anterioare ale 
maestrului Ion Dumitrescu au contribuit 
la ridicarea calitativă a numeroase filme, 
deseori muzica îndeplinind un rol direct 
dramatic. De data aceasta, din păcate, în 
muzica creată pentru filmul „Desfășura
rea" abundă accentele patetice exagerate, 
care încearcă neeonvingător să dea un 
ritm filmului, acolo unde această calitate 
lipsește din montaj.

Filmul „Desfășurarea" are calități con
crete, de necontestat. Autenticitatea sa
tului romînesc, reprezentarea veridică a 
unor personaje ca Ilie Barbu și Anghel 
sau Prunoiu, fac din acest film una din 
realizările apreciate de către spectatori.

Ca expresie cinematografică însă, fil
mul „Desfășurarea" rămîne în unele pri-& 
vințe un exemplu de insuficientă indrăz-C 
neală regizorală în găsirea de elemente & 
noi, creatoare, de insuficientă fructificare  ̂
a unei opere literare. Meritele arătate ale£ 
regizorului Paul Călinescu nu pot scuza J 
scăderile serioase ale regiei filmului, fil-g 
mările statice, planurile inexpresive, careS 
se întîlnesc adesea în film. Regia poartă ~ 
dealtminteri răspunderea intensității scă
zute, a ritmului vădit trenant în unele epi
soade, ca și a lipsei de claritate în valo
rificarea unor elemente însemnate ale ac
țiunii și caracterelor.

Se impune odată în plus pentru cineaș
tii noștri cerința de a face să crească sim
țitor nivelul creator al scenariilor și re
giei, pentru a da oamenilor muncii noi 
realizări de o cît mai înaltă ținută ideo
logică și artistică.

„Bairam-ul“ președintelui
La Stîlpeni, raionul Muscel, există o 

cooperativă. Cooperativa are un restau
rant, un magazin țextil, o brutărie șt 
mai are și un președinte pe nume bun 
Nicolae Oprescu. Nu-l cunoașteți ? Eu 
l-am cunoscut ! l-am cunoscut și fap
tele sale și l-am apreciat „mult". E un 
om „ingenios" și „bun organizator" mai 
ales cînd e în joc onoarea lui personală.

Cînd Nicolae Oprescu doarme noap
tea mult și mai are și un vis năstruș
nic dimineața, toți „colaboratorii" lui 
știu că după amiază e rost de un 
„bairam".

Sînteți curioși, desigur, să aflați cum 
organizează el un „bairam" ! Ca să vă 
pot reda mai clar organizarea, mă voi 
folosi de întrebările: cu cine? cu ce? 
unde ? cînd ? și cum ?

— Cu cine? „Bairamul” este organizat 
cu întregul colectiv de muncă, bine în
țeles numai oameni „unul și unul".

— Cu ce ? Cu vin de la cooperativă, 
pe care trebuie să-l consume coopera
torii și alți oameni ai muncii în restau
rantul cooperativei, unde, cînd preșe
dintele organizează un „bairam" nu se 
mai vinde nici un strop măcar.

— Unde ? Pe tăpșan în brutărie pen
tru că acolo e un loc ferit de ochii lu
mii.

— Cînd ? De obicei, ca să nu piardă 
din orele de somn președintele orga
nizează asemenea „bairamuri" înce- 
pînd de la ora 14.

— Cum ? (Adică cum se organizează). 
Mai întîi se transportă vinul: 40 litri. 
Numai bine cîte 40 de pahare pentru 
fiecare om. Pîine se scoate din cuptor 
cu o jumătate de oră înainte, ca să se 
răcească puțin. Fripturile vin de la 
sine pentru că vinul îți deschide pofta 
de mîncare. Muzica? Aici e cam slabă 
„organizarea". Numai un clarinet.

14 decembrie ora 13,30. O zi de „bai
ram" a lui Nicolae Oprescu. Pe tăpșan, 
în brutăria cooperativei, a început ape
lul.

— Gheorghe Rădulescu, 
Prezent. Ion. Diaconescu,
Aici, Pompiliu Diaconescu, 
rent principal! — Zent, — Nicolae Po
pescu, achizitor ! — Și el, — Ion Pos- 
telnicu, gestionar la magazinul textile ! 
Prezent ! — Constantin Rîndașu, ges
tionar la centrul de pîine! Aici, — 
Nicolae Ștefănescu, brutar și instru
mentist — la ordin ■— Lazăr Damian, 
achizitor fruct-export — Prezent — 
Petre Grigorescu, delegatul Comrai- 
coop-ului — absent. Cum ? de data asta 
lipsește !

Ca să vezi ce încurcătură ne fac „ofi
cialitățile", zise adine îndurerat Ni
colae Oprescu. Tocmai azi cînd plec în 
concediu pe două săptămîni să nu fie și 
dumnealui aici ? Și ca să-și potolească1 
mîhnirea dădu la rînd cinci pahare pe i 
gît, după care porunci instrumentistu-' 
lui să arate ce poate. Peste cîteva clipe, ] 
în brutărie se revărsa duioasă melodia j 
„De ce te duci cînd îmi ești drag?"... ]

Ar fi bine, credem noi, ca în curînd 
conducerea Comraicoop-ului Muscel i 
să-i cînte lui Nicolae Oprescu: „Du- ] 
ce-te-ai și te-ai tot duce'.'".
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50 de ani de la prima revoluție rasă din 1905
Oamenii muncii din țara noastră săr

bătoresc împlinirea a 50 de ani de la 
prima revoluție rusă din 1905, eveni
ment de uriașă însemnătate în istoria 
revoluționară a Rusiei, care a avut o 
puternică influență asupra avîntului 
mișcării revoluționare din țara noastră

In întreprinderi, instituții și la ca
binetele de partid au loc convorbiri 
consacrate acestei aniversări.

La uzinele „Klement Gottwald" a 
avut loc conferința „50 de ani de la 
prima revoluție rusă „Avîntul mișcă
rii muncitorești din țara noastră" ți
nută de profesorul universitar Paul

Luchian, tn fața unui mare număr de 
propagandiști, agitatori, cursanți din 
învățămîntul politic și muncitori frun
tași.

O conferință cu aceeași temă, la care 
au luat parte numeroși propagandiști 
și cursanți ai cercurilor superioare de 
marxism-leninism a avut loc și la Ca
binetul de partid al raionului „Tutor 
Vladimirescu".

Astăzi, vor avea loc conferințe con
sacrate aniversării acestui eveniment 
la Cabinetul de partid al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R. și la Ca
binetul de partid al raionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej".

La cabinetul de partid
Cabinetul de partid al Comitetului ra

ional P.M.R. „V. I. Lenin". Orele 18,30. 
în această seară, sala de conferințe cu
noaște o mare însuflețire. Printre cei ve. 
niți să asculte conferința închinată îm
plinirii a 50 de ani de la începerea prl 
mei revoluții ruse se găsesc propagau, 
diști și cursanți ai învățământului de par
tid din raion. în sala de conferințe a 
cabinetului, printre auditori se află și to
varășii Tona Dumitru, de la uzinele 
„Mao- Țze-dun“, Ion Gascu, de la între
prinderea „Tehnica nouă", Behar Heschia, 
de la „Tricotajul roșu", Gheorghe Nicu- 
lae, de la Palatul pionierilor etc.

Este deosebit de însemnat evenimentul 
despre care tratează conferința. De aceea, 
cuvintele conferențiarului, tov. Andrei 
Gartner, din activul cabinetului de par
tid al comitetului orășenesc P.M.R. 
ascultate cu multă atenție.

Evenimentele care au avut loc la 
tersburg în ziua de 9 (22) ianuarie 
au constituit începutul furtunii revoluțio
nare din Rusia.

La 9 ianuarie 1905, dis-de-dimineață, 
140.000 de oameni au pornit spre Palatul 
de iarnă, unde se afla atunci țarul. Ma
nifestau pentru pline, pentru libertate.

sânt
Pe- 

1905

Țarul a ordonat să se tragă în muncitorii 
care manifestau neânarmați. Au fost uciși 
în mod bestial peste 1.000 de muncitori, 
iar peste 2.000 au fost răniți. Pe străzile 
Petersburgului a curs în valuri sânge 
muncitoresc. De atunci ziua de 9 ianua
rie 1905, a fost denumită „Duminica sân
geroasă".

în cei trei ani de revoluție care au ur
mat s-a dovedit că numai clasa munci
toare este în stare să înlăture burghezia 
liberală, să sustragă țărănimea de sub 
influența ei, să zdrobească pe moșieri» 
să ducă revoluția pînă la capăt și să 
deschidă calea ce duce spre socialism.

Conferențiarul a vorbit apoi despre in
fluența primei revoluții ruse asupra miș
cării muncitorești din țara noastră. El a 
amintit despre cercul „Romînia munci
toare" care a convocat o întâlnire în sala 
Eforia, la care au luat parte mulți mun
citori, despre apariția gazetei „Jos despo
tismul", despre primirea entuziastă fă
cută de către locuitorii Constanței ma
rinarilor de pe „Potemchin", despre greva 
de la societatea „Steaua română" din Cîm- 
pina etc.

Conferința, a fost ascultată eu vin in
teres.

Expoziție
Cu prilejul aniversării a 50 de ani de 

la prima revoluție rusă din 1905—1907 și 
a 50 de ani de la înființarea primelor sin
dicate muncitorești din Romînia, Muzeul 
de Istorie a Partidului, în colaborare cu 
Consiliul Central al Sindicatelor, organi
zează o expoziție în cadrul căreia vor fi 
expuse o serie de documente și alte ma
teriale care oglindesc influența primei re
voluții ruse asupra mișcării 
din țara noastră.

In cadrul expoziției, va 
pentru prima oară articolul: 
voluția rusă" publicat în ziarul „Romînia 
Muncitoare" din ianuarie 1906 care expri
mă solidaritatea mișcării muncitorești din 
Romînia cu revoluția rusă din 1905 și 
subliniază că revoluția rusă trebuie să

muncitorești

fi prezentat 
„Pentru re-

găsească în proletariatul de pretutindeni 
un sprijin moral și chiar material.

Un alt document care va fi expus este 
articolul întitulat : „Patru ani de activitate 
socialistă" semnat de I. C. Frimu în „Ro
mînia Muncitoare" din ianuarie 1909 în 
care autorul arată că mișcarea muncito
rească din țara noastră s-a dezvoltat sub 
influența revoluției ruse.

Aceste documente, precum și altele des
coperite în ultimul timp, completează ma
terialele existente care ilustrează influ
ența revoluției ruse asupra mișcării mun
citorești din Romînia.

Expoziția se va deschide în Capitală, 
în str. Biserica Amzei nr. 5—7.

(Agerpres)

Lucrările Comisiei Mixte romîno-iugoslave
Popularăîn ziua de 20 ianuarie a.c. au început 

la Timișoara lucrările Comisiei Mixte 
romîno-iugoslave prevăzută de Convenția 
relativă la protecția, conservarea și re
construirea bornelor de frontieră și a 
altor semne servind la indicarea liniei 
frontierei, între Republica Populară Ro-

mînă și Republica Federativă 
Iugoslavia.

Delegația romînă este condusă 
nel Constantin Nicolaescu, iar 
iugoslavă de Colonel Karlo Șuman.

(Agerpres)

de Colo- 
delegația

IULIAN MIHU

E. Friedlander
Cercetător la Institutul de Fizică 

al Academiei R.P.R.

atmosferă în care trăieș- 
chipurilor de țărani din- 
îți vine greu să crezi că 

actori și nu cu țăranii în- 
trebuie spus că au fost 
în apariții episodice chi

Centrale electrice pe bază de energie nucleară
Secole de-a rîndul problema surselor de 

energie a stat în centrul preocupărilor 
omenești. Rînd pe rînd omul a ajuns să 
stăpînească puterea apei, a vîntului, a fo
cului și a electricității. Azi, curentul elec
tric reprezintă calea cea mai practică pen
tru a face să parvină energia debitată în
tr-un centru generator pînă la uzine, la 
sistemele de iluminare ale orașelor și la 
casele de locuit, Centralele electrice sînt 
în prezent elemente de primă importanță 
în economia tuturor țărilor.

Centralele electrice sînt de două feluri: 
hidrocentrale, (puse în funcțiune prin pu
terea apei) și termocentrale (în care se 
folosește — sub o formă sau alta — for
ța aburilor). Hidrocentralele sînt prefe
rate acolo unde există un număr suficient 
de cursuri de apă cu un debit destul de 
bogat și regulat. Termocentralele au avan
tajul că pot fi folosite ori unde și în 
deosebi în vecinătatea imediată a centre
lor consumatoare, evitînd astfel construi
rea și întreținerea costisitoare a unor li
nii de transport de energie electrică. în 
schimb ele consumă un combustibil pre
țios care poate fi folosit mult mai rațio
nal în diferite industrii, implicând uneori 
transportul acestui combustibil de la dis
tanțe destul de mari, lucrând totodată cu 
un randament mult mai mic decît hidro
centralele.

Dezvoltarea uimitor de rapidă pe care 
a cunoscut-o în prima jumătate a vea
cului nostru știința despre structura ma
teriei și în deosebi fizica nucleară, a 
schimbat în mod hotărîtor situația în fa
voarea termocentralelor, punîndu-le la 
dispoziție un combustibil nou cu proprie
tăți nebănuite — combustibilul 
sau „fisionabil".

După cum se știe azi, toate 
țele din natură sînt formate 
unirea unui număr relativ mic de corpuri 
simple sau elemente. Cea mai mică păr
ticică a unui element care mai manifestă 
aceleași proprietăți chimice cu elementul 
luat în ansamblu poartă numele de atom. 
Cel mai simplu dintre atomi, cel de hi
drogen, este atît de mic încât 100 de mi
lioane de atomi așezați unul lingă altul 
abia constituie un șir de un centimetru 
lungime. Un gram de hidrogen conține

peste 500 de miliarde de miliarde de 
atomi.

Atomii sînt sisteme complicate, asemă
nătoare oarecum cu sistemul solar. In 
centrul atomului este situat un sîmbure 
greu numit nucleu. Deși este de peste 
10.000 de ori mai mic în întindere decît 
atomul, nucleul conține concentrată în el 
toată masa atomului. La distanțe relativ 
mari de nucleu se mișcă pe drumuri foarte 
complicate un număr de particule ușoare 
numite electroni. Nucleul este încărcat cu 
electricitate pozitivă, iar electronii cu 
electricitate negativă, sarcina lor electri
că fiind — într-un atom normal — exact 
egală cu sarcina nucleului, astfel încît 
atomul se prezintă în ansamblu neutru 
din punct de vedere electric. Unor atomi 
li se pot ușor smulge sau adăuga elec
troni, dar aceasta nu modifică proprietă
țile nucleului atomic de a cărui sarcină 
electrică depinde „identitatea" 
unui atom, adică apartenența 
anumit element.

Substanța nucleară are o 
uriașă. Dacă un volum de un
cub ar fi umplut numai cu nuclee ato
mice îngrămădite unul lîngă altul, greu
tatea lui ar fi egală cu aceea a cîtorva 
trenuri de marfă încărcate. Nucleele ato
mice sînt constituite din două feluri de _ . ___ __ , ___ __ ___ ______
particule și anume protonii și neutronii. Astfel dacă un nucleu de uraniu 235 — Deși - - -
tonii 
cina 
cini 
sînt 
Numărul de protoni dintr-un nucleu de
termină sarcina electrică și deci „identi
tatea chimică" a nucleului.

Dacă la un element dat numărul de 
protoni din nucleu e totdeauna ace
lași, în schimb numărul neutronilor poate 
varia la același element (între anumite 
limite). Astfel în afară de hidrogenul 
obișnuit, există specii de hidrogen ale că
ror nuclee conțin în afară de proton și 
unul sau doi neutroni. Asemenea nu-

chimică a 
sa la un

densitate 
milimetru

clee cu același număr de protoni dar nu
mere diferite de neutroni se numesc nu
clee izotope sau mai pe scurt izotopi.

în nucleu, neutronii și protonii sînt 
strîns legați prin forțe extrem de puter
nice numite forțe nucleare. Astfel zace 
înlănțuită în nucleele atomice o energie 
uriașă care poate fi pusă în libertate nu
mai dacă se provoacă modificări consi
derabile în structura nucleului. Asemenea 
modificări se produc de la sine în unele 
nuclee, numite radioactive, din care sînt 
azvîrlite cu viteze uriașe fie grupe de 
doi protoni și doi neutroni, numite par
ticule alfa, fie electroni negativi sau po
zitivi (particule beta) care provin din 
transformarea în nucleul radioactiv a 
unui neutron în proton — sau invers. 
Radioactivitatea a fost observată la nu
cleele diferitelor elemente din natură, 
dar ea poate fi provocată în mod artifi
cial, practic la nucleele tuturor elemen
telor, dacă acestea sînt bombardate cu 
„proiectile" potrivite. Asemenea proiecti
le sînt fie particule încărcate (protoni sau 
particule alfa) puse în mișcare cu ajutorul 
unor mașini uriașe numite acceleratori 
(cum sînt ciclotronul, sincrotronul și al
tele), fie neutroni smulși din nuclee ato
mice și folosiți pentru a bombarda alte 
nuclee.

Deosebit de importante sânt pentru noi 
fenomenele care au loc dacă se bombar
dează cu neutroni nu prea repezi nuclee
le anumftor izotopi ale unor elemente 
grele ca uraniul, thoriul sau plutoniul.

Schema unei centrale electrice functionînd cu combustibil nuclear (după revista sovietică .Tehnica Molodioji“).

rnTTT

1) reactor nuclear, 2) schimbător de căldură, 3) cazan cu aburi, 4) conducta principală de vapori, 5) pompa condenso- 
rului, 6) turbo generator, 7) turnuri de răcire, 8) bazin pentru apa de răcire, 9) sub-stație de transformare, 10) stația de 
pompaj, 11) ateliere, 12) magazii, 13) clădire administrativă.

tutor nucleelor dintr-un kilogram de ura
niu 235 ne dă peste 20 de
calorii.

Nu mai puțin important 
energie a fragmentelor de

miliarde de

„nuclear"

substan- 
prin re-

asemănători în multe privințe, pro- 
și neutronii se deosebesc prin sar- 
lor electrică ; protonii poartă sar- 
electrice pozitive iar neutronii — 
neutri din punct de vedere electric.

constituit din 92 protoni și 143 neutroni
— absoarbe un neutron lent el se rupe
— sau, cum se spune, „fisionează" — în 
două fragmente aproximativ 
greutate. Aceste fragmente — 
la rîndul lor nuclee atomice cu 
ușoare 
uriașă 
cundă) 
degajă 
în substanța care înconjoară nucleul fi- 
sionat, este enormă în comparație cu 
energia degajată într-un proces chimic 
obișnuit — de exemplu arderea. Astfel 
arderea unui kilogram de cărbune ne dă 
eirca 7500 de calorii pe când fisiunea tu-

egale ca 
care sînt 
mult mai 
cu vitezadecît cele de uraniu —

(de ordinul a 100.000 km. pe se
in direcții opuse. Căldura care se 
când aceste fragmente sînt frînate

decît marea 
fisiune este 

faptuj că în fiecare fisiune provocată de 
un neutron sînt emiși 1—3 neutroni 
plimentari sau cum li se mai «spune 
beri" care — în anumite condiții — 
servi pentru a provoca fisiunea altor 
clee de uraniu 235. Astfel, neutronul 
țial nu numai că „nu se pierde" dar oare
cum „se multiplică". Astfel ia naștere ceea 
ce se numește o reacție de fisiune nu
cleară în lanț care se propagă cu viteză 
mereu cresoîndă din atom 
toată masa de uraniu.

Vedem deci că izotopul 
cîțiva izotopi asemănători 
combustibil de tip cu totul 
tere calorică uriașă, incomparabil 
mare decît a tuturor combustibililor 
noscuți mai înainte.

Sub forma ei simplă pe care am des
cris-o mai sus, reacția de fisiune :n 
lanț nu poate însă fi folosită în termo
centrale. căci într-un bloc de uraniu 235 
pur reacția de fisiune duce instantaneu la 
o explozie îngrozitoare dacă dimensiunile 
blocului de U 235 depășesc anumite limite 
numite critice. Pentru scopuri industriale 
reacția în lanț este silită, determinată să 
se desfășoare treptat îh instalații speciale 
numite reactori nucleari 
mice").

Reactorul nuclear 
sență din trei părți : un 
de uraniu natural (amestec de izotop 
tiv" U 235 și „inactiv" U 238) împlîntate 
într-o substanță „încetinitoare" de neutroni 
numită moderator, (grafit sau apă grea) și 
sistemul de comandă (bare de cadmiu sau 
oțel cu bor). Reacția în ianț este inițiată 
prin „injectarea" cîtorva neutroni care 
provoacă fisiunea unor nuclee de U 235. 
Neutronii secundari care rezultă din a-

su- 
„11- 
pot 
nu- 
ini-

în atom prin
ll 235 și 
reprezintă 
nou cu o

(sau „pile

constă în 
număr de

alți 
un 

pu- 
mai 
cu-

ato-

e- 
bare
„ac-

ceste fisiuni se împrăștie prin reactor. 
Acolo, unii dintre ei care au fost înceti
niți prin ciocniri repetate cu nucleele mo
deratorului provoacă noi fisiuni ale unor 
nuclee de U 235 și întrețin astfel reac
ția în lanț. Alți neutroni care întâlnesc 
nuclee de U 238 înainte de a fi fost înce
tiniți sînt captați de aceste nuclee și ies 
din circuitul reacției de fisiune. Insfîr- 
șit alții reușesc să scape în afara reacto
rului. Dacă dimensiunile reactorului și 
cantitatea de U 235 sînt suficiente, atun
ci numărul neutronilor „noi" (secundari) 
întrece numărul neutronilor „pierduți" și 
reacția în lanț crește necontenit în inten
sitate. Barele de cadmiu sau de oțel cu 
bor, (substanțe care absorb puternic neu
tronii) servesc la frânarea acestei creșteri 
nemăsurate a reacției care ar duce la o 
explozie și limitează debitul de căldură 
la valoarea necesară exploatării indus
triale normale. Reactorul nuclear este 
deci analogul focarului obișnuit al termo
centralelor, cu deosebirea că în loc de 
cărbune sau țiței se „arde" uraniul 235 
sau alți izotopi fisionabili.

Din punct de vedere tehnic reactorul 
nuclear se deosebește însă mult de un 
focar obișnuit. Datorită acțiunii extrem 
de vătămătoare a neutronilor și a inten
sei radiații radioactive emise de fragmen
tele de fisiune, reactorul este Înconjurat 
cu pereți de beton groși de mai mulți 
metri, iar întreaga sa funcționare este 
reglată de la 
automate. Apa 
în vapori nu 
reactorul căci 
deci periculoasă pentru personalul cen
tralei. Căldura este „scoasă" din reactor 
de către un fluid puțin sensibil la acțiu
nea neutronilor (ca gazul heliu) sau de 
un metal topit (sodiu sau bismut) care 
circulă între reactor și cazanul de aburi 
și „duce" la căldare căldura debitată prin 
fisiunea nucleelor de uraniu în reactor.

Folosirea reactorilor nucleari în locul 
focarelor cu cărbune sau țiței prezintă 
avantaje evidente. Un reactor cu o putere 
de 5000 de kilowați consumă pe zi circa 
5 grame de izotop U 235 pur.

Pe lîngă aceste avantaje directe, reac
torul nuclear este însă și o sursă de bel
șug prin produsele „secundare" ale func
ționării lui. Astfel neutronii „pierduți" 
pentru reacția în lanț prin captura de că
tre nucleele izotopului U 238, transformă 
aceste nuclee (pe o cale destul de compli
cată) în nucleele izotopului Pu 239 al plu- 
toniului, care sînt la rîndul lor fisiona
bile. Astfel reactorul nuclear poate fur
niza periodic cantități însemnate de ma
terial fisionabil. Pe de altă parte orice 
substanță introdusă în „gazul neutronic" 
care umple reactorul devine radioactivă. 
Acești izotopi radioactivi au întrebuințări 
vaste în medicină, agronomie, tehnică și 
în variate domenii ale cercetării științifice.

Pentru țara noastră problema folosirii 
pe scară industrială a energiei nucleare a 
devenit de curând o problemă de impor
tanță imediată. După cum se știe, Uniu-

■ și teh- 
progre- 
a ener- 

prima 
energie

distanță prin mecanisme 
care trebuie transformată 
vine în contact direct cu 
ar deveni radioactivă și

nea Sovietică — ai cărei savanți 
nicieni au realizat în ultimii ani 
se însemnate în folosirea pașnică 
giei atomice punând în funcțiune 
centrală electrică pe bază de ___
nucleară de 5000 kilowați — a oferit 
unei serii de țări de democrație 
populară — printre care și țării noas
tre — ajutor economic tehnic și științi
fic pentru dezvoltarea cercetărilor de fi
zică nucleară, valorificarea resurselor de 
material fisionabil și 
tori nucleari pentru 
naționale. Se deschid 
menilor de știință și 
perspective nebănuite
pașnică creatoare, închinată ridicării ni
velului de trai material și cultural al oa
menilor muncii din țara noastră.

realizarea de reac- 
nevoile economiei 
astfel în fața oa- 

tehnicienilor noștri 
pentru o muncă



încheierea lucrărilor • •sesiunii lărgite
ă Biroului Consiliului Mondial al Păcii

Puternicul răsunet al declarației guvernului sovietic 
în problema germană

GUVERNUL CEHOSLOVAC 
ACCEPTA PROPUNEREA 
GUVERNULUI SOVIETIC 

PENTRU FOLOSIREA IN SCOPURI 
PAȘNICE A ENERGIEI ATOMICE

GERMANIA OCCIDENTALA
pro- 
aus-

Ședința di n 19 ianuarie
irans- 
ianua-

VIENA 20 (Agerpres). — TASS 
tnite: La începutul ședinței din 19 
rie a sesiunii lărgite a Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii, s-a dat cuvîntul emi
nentului participant la mișcarea pentru 
pace din Algeria, Bouchama. El a spus că 
acordurile de la Paris, atragerea Germa
niei occidentale în blocul Atlanticului de 
nord și hotărîrea Consiliului Uniunii At
lanticului de nord cu privire la folosirea 
armelor atomice, agravează într-o măsură 
uriașă primejdia unui nou război.

Asociația internațională a juriștilor de- 
mocrați, a spus în cuvîntarea sa Neumann, 
delegatul acestei organizații, cere inter
zicerea categorică a armelor atomice și cu 
hidrogen și consideră că acei care vor în
drăzni să le folosească în dauna întregii 
omeniri vor trebui declarați criminali de 
război.

Neumann a insistat în mod special asu
pra necesității de a se organiza lupta ma
selor largi populare pentru îndeplinirea 
acordurilor internaționale care interzic 
folosirea armelor chimice și bacteriologice.

Poporul țării mele, a spus reprezentan
tul mișcării partizanilor păcii din Polonia, 
Infeld, este solidar cu lupta eroică a popu
lației Franței împotriva acordurilor de la 
Paris care dau arme militarismului ger
man — dușmanul de moarte al popoare
lor europene. Pentru Polonia ca și pentru 
Franța și celelalte țări din Europa, lupta 
împotriva remilitarizării Germaniei occi
dentale este o chestiune de importanță vi
tală. Remilitarizarea republicii de la 
Bonn va contribui într-o măsură uriașă 
la creșterea influenței forțelor revanșarde 
și va face cu neputință tratative cu pri
vire la unificarea Germaniei.

Apoi a luat cuvîntul Paul Delanoue, 
secretar general al Federației internațio
nale a sindicatelor lucrătorilor din învă- 
țămînt. El a vorbit despre lupta lucrători
lor din învățămînt din diferite țări îm
potriva pregătirilor în vederea unui nou 
război, pentru educarea tinerei generații 
în spirit democratic.

Asistența a ascultat cu mare atenție cu
vîntarea profesorului Kaoru lasui (Japo
nia), care a anunțat că congresul pentru

armelor 
avut loc

și cu hidro-atomice
la 16 ianuarie la To-

interzicerea 
gen, care a 
kio, a adoptat rezoluția de a convoca pen
tru 6 august la Hiroșima un congres in
ternațional de protest împotriva armelor 
atomice și cu hidrogen Intr-o 
ție, congresul cere interzicerea 
melor atomice și cu hidrogen.

Kaoru a relevat 
campaniei care se 
pentru interzicerea

Ruginie Cotlon, 
Democrate 
vorbit despre rolul uriaș 
meilor din toate țările în 
remilitarizării Germaniei 
folosirii armelor atomice, 
larg despre participarea 
ceze la campania împotriva ratificării 
acordurilor de la Paris. Eugenie Cotton a 
anunțat că în vara acestui an va fi orga
nizat un congres mondial al mamelor pen
tru apărarea copiilor' împotriva războiu
lui, pentru dezarmare și pentru prietenie 
între popoare Acest congres va constitui 
o importantă contribuție la lupta pe care 
o duc astăzi partizanii păcii din toate ță
rile.

Aooi a urcat la tribună Go Mo-jo (Re
publica Populară Chineză) El a caracte
rizat hotărîrea Consiliului blocului nord- 
atlantic cu privire la pregătirea fățișă a 
războiului atomic drept „o serioasă provo
care împotriva umanității". Poporul chi
nez și popoarele Asiei, a spus el, se pro
nunță împotriva folosirii armei atomice, 
precum și împotriva efectuării oricăror 

experiențe cu această armă.
Nazim Hikmet (Turcia) a arătat că pro

blema folosirii armelor atomice de către 
puterile care fac parte din blocul nord 
atlantic atinge în mod direct interesele 
Turciei și ale țărilor din Orientul Apro
piat și Mijlociu. Turcia este transformată 
tot mai mult de către americani într-un 
cap de pod pentru pregătirea războiului 
atomic.

Reprezentantul Argentinei, Granicelli, 
a declarat că partizanii păcii din țara sa 
depun toate eforturile pentru a desfă-

altă rezolu- 
folosirii ar-
național al 
în Japonia

caracterul 
desfășoară, 
acestor arme.
președinta Federației 

Internaționale a Femeilor, a 
care revine fe- 
lupta împotriva 

occidentale și 
Ea a vorbit pe 
femeilor fran-

ar-șura o campanie în scopul interzicerii 
melor atomice. La această luptă participă 
cele mai diferite pături ale populației — 
muncitori, țărani, intelectuali.

Apoi a luat cuvîntul Fadeev (U.R.S.S.). 
In aceeași zi, la sesiunea lărgită a Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii au mai 
luat cuvîntul Surozo (Indonezia), D’Ar- 
boussier (Africa Neagră), Teitelboim 
(Chili) și Bertolini, (Federația Internațio
nală a luptătorilor din rezistență, a victi
melor și deținuților fascismului).

CUVÎNTAREA LUI A. FADEEV
VIENA 20 (Agerpres). — TASS trans

mite : Luînd cuvîntul la 19 ianuarie la 
sesiunea lărgită a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, A. Fade'ev (U.R.S.S.), a 
subliniat că hotărîrea consiliului uniu
nii nord-atlantice cu privire la folosirea 
armei atomice dovedește că puterile oc
cidentale au luat calea pregătirii războiu
lui atomic.

Vorbind despre caracterul pașnic al po
liticii externe sovietice. Fadeev a subli
niat totodată că această dragoste de pace 
a Uniunii Sovietice nu este deloc un semn 
de slăbiciune. Uniunea Sovietică se pro
nunță împotriva armei atomice și cu hi
drogen in primul rînd deoarece consideră 
această armă ca fiind cea mai criminală 
și inumană dintre toate tipurile de arme 
de exterminare în masă a oamenilor și 
deoarece se străduiește să ferească 
porul său și celelalte popoare de : 
măratele victime pe care folosirea 
arme le poate provoca.

în încheiere, Fadeev a declarat: 
poarele iubitoare de pace din toate țările 
vor lua atitudine hotărîtă împotriva pre
gătirii unui război atomic și împotriva 
propagandei pentru un asemenea război 
și vor face cu neputință pentru orice gu
vern dezlănțuirea unui război atomic.

Noi, oamenii sovietici, vom sprijini din 
toate forțele mișcarea mondială a popoa
relor împotriva primejdiei atomice, pînă 
la victoria deplină și definitivă a aces
tei mișcări”.

BERLIN 20 (Agerpres). — TASS trans
mite: Declarația guvernului sovietic în 
problema germană continuă să fie comen
tată pe larg de presa vest-germană.

Ziarul „Der Mittag", care apare la 
Diisseldorf. scrie că „noile propuneri ale 
guvernului sovietic sînt fără îndoială cele 
mai bune propuneri care s-au făcut pînă 
în prezent”. Ziarul „Westdeutsche Allge- 
meine Zeitung", care apare la Essen, con
sideră că în urma noilor propuneri sovie
tice s-ar putea duce cu mai mult succes 
tratative cvadripartite în problema ger
mană. „Declarația de la Moscova, scrie 
ziarul, trebuie să fie studiată temeinic de 
către Bonn"

Ziarul „Diisseldorfer Nachrichten" își 
exprimă într-un articol de fond nemulțu
mirea față de faptul că declarația guver
nului sovietic constitue „o lovitură dată 
acordurilor de la Paris". Totodată, ziarul 
relevă că Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru alegeri în întreaga Germanie șub 
o supraveghere internațională. Uniunea 
Sovietică, scrie ziarul, se adresează pentru 
prima oară direct guvernului federal. 
Aceasta ne deschide posibilitatea unui 
schimb direct de păreri cu Uniunea So
vietică și ne permite să punem întrebări 
precise guvernului sovietic. Aceasta este 
cu atît mai important, subliniază ziarul, 
cu cit „problema reunificării privește in 
primul rînd pe germani".

i

po- 
nenu- 

acestei
„Po-

AUSTRIA

Trebuie să dăm chiar acum o ripostă acelora care
pregătesc un război atomic

Declarația lui Joliot-Curie
VIENA 20 (Agerpres). — TASS trans

mite : 
lărgite 
Păcii, 
textul 
vederea unui război atomic, a declarat:

„Biroul Consiliului Mondial al Păcii a 
adoptat hotărîrea de a desfășura o largă 
campanie de strîngere de semnături, care 
va permite întregii lumi să-și exprime 
protestul împotriva pregătirii unui război 
atomic. Conform Apelului, al cărui pro
iect am fost însărcinat să-1 redactez, a- 
ceastă campanie trebuie să înceapă și să 
6e desfășoare neîntîrziat. Pentru redacta
rea acestui proiect am cerut ajutorul și 
colaborarea multora dintre dvs. și cu toții 
am fost însuflețiți de ideile expuse de 
vorbitori de la această tribună. A trebuit 
6ă redactăm acest Apel .într-un limbaj 
Simplu, fără subtilități, dictat de bunul 
simț al bărbaților și femeilor care doresc 
să trăiască în pace și sînt încrezători în 
viitorul omenirii.

Să-mi fie permis ca înainte de a da 
citire acestui text să amintesc obiecțiu- 
nile care s-au ridicat de la apariția bom
bei atomice.

îmi vor rămîne pe veci întipărite în 
minte fraze din raportul alcătuit de co
mitetul oamenilor de știință americani — 
comitetul lui James Franck — și adresat 
ministrului de război la Washington la 11 
iunie. 1945 — cu două luni înainte de Hi
roșima. Acest raport, al cărui autori se 
pronunță

La 19 ianuarie, în cadrul sesiunii 
a Biroului Consiliului Mondial al 
Frederic Joliot-Curie, prezentînd 
Apelului împotriva pregătirilor în

împotriva hotărârii de a folosi

bomba atomică în război, cuprinde urmă
toarele fraze : „Dacă Statele Unite vor fo
losi primele acest nou mijloc de distru
gere oarbă, ele vor pierde sprijinul opi
niei publice mondiale, vor accelera cursa 
înarmărilor și vor pune în primejdie po
sibilitatea asigurării unui acord interna
țional cu privire la un viitor control asu
pra unei asemenea arme". Anii care au 
urmat au arătat cit de clar văzător era 
acest grup de oameni de știință. Oame
nii de știință din diferite țări au încercat 
să prevină opinia publică împotriva pri
mejdiei, pe care o atrage după sine această 
armă. Dacă au contribuit la lămurirea 
opiniei publice, ei nu au putut însă să ini
țieze ei singuri o largă mișcare pentru con
damnarea războiului atomic și pentru a 
protesta împotriva acestuia. Unul din ma
rile merite ale mișcării noastre este faptul 
că în 1950 la Stockholm ea a desfășurat o 
largă campanie pentru interzicerea armei 
atomice și instituirea unui strict control 
asupra acestei interziceri. Este incontes
tabil că Apelul de la Stockholm care a 
avut un ecou atît de mare, a jucat un rol 
important, împiedicând folosirea 
atomice în Asia.

Guvernele care vor să-și bazeze 
internațională pe folosirea 
știu că sînt nevoite să țină 
nia publică. Iată de ce ele 
pregătesc războiul atomic, 
să ascundă acțiunile lor cu ajutorul unor 
manevre dibace. Hotărîrile adoptate în de
cembrie anul trecut de Consiliul Uniunii

bombei

politica 
atomice 
de opi-

armei 
seamă 
organizează și 
străduindu-se

Atlanticului de nord reprezintă una din 
aceste manevre. Este vorba despre un act 
foarte serios pe care trebuie sa-1 demas- 
căm. Aceste guverne vor să abată aten
ția opiniei publice cu ajutorul unor con- 
siderațiuni cu privire la formele folosirii 
acestei arme și la caracterul organelor care 
vor lua inițiativa în dezlănțuirea războ
iului atomic, ca și cum principiul însuși 
al folosirii armei atomice ar fi de pe acum 
acceptat.

Trebuie să arătăm în mod clar acest 
nou element și să adresăm chiar acum 
popoarelor un apel de a se împotrivi ace
lora care organizează în felul acesta un 
război atomic.

Nu trebuie să așteptăm dezlănțuirea 
unui asemenea război de distrugere oarbă, 
pentru a condamna pe inițiatorii lui. Tre
buie să dăm chiar acum o ripostă acelora 
care îl pregătesc. Cea mai elementară do
rință de a trăi și iubirea față de aproa
pele fac necesar să se ceară în toate ță
rile distrugerea stocurilor de arme ato
mice și încetarea imediată a producției 
acestora. Această dorință de a trăi și iu
birea față de aproapele vor însufleți 
mîine în fiecare țară, în fiecare oraș, .în 
fiecare casă, mii și mii de bărbați și fe
mei care vor merge din ușă în ușă, din 
casă în casă, în fabrici și pe ogoare, 
strîngînd semnături pe Apelul nostru și 
în felul acesta va fi creată cea mai pu
ternică piedică în calea unui război 
atomic".

20 (Agerpres). — TASS
19 ianuarie, participanții

VIENA 
tnite : La 
aiufiea lărgită a Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii au discutat textul Declara
ției Biroului Consiliului Mondial al Păcii 
care a fost dat citirii de către Jean Laf- 
fitte, secretar general al Consiliului Mon
dial al Păcii. Această declarație a fost 
adoptată In unanimitate.

trans
la se-

★ ★ ★

Senatorul Donini (Italia) a dat citire 
Apelului către 
s-a bucurat de asemenea de sprijinul una
nim al participanților la sesiune.

Apoi a urcat la tribună președintele 
Consiliului Mondial al Păcii, Joliot-Curie. 
El a rostit o cuvîntare în care a chemat pe 
participanții la sesiune să organizeze o 
largă mișcare internațională împotriva fo-

losirii armelor atomice. Joliot Curie a dat 
popoarele Europei, care citire textului Apelului către

lumii. Acest apel a fost de 
adoptat .în unanimitate.

După cuvîntul
Sunderlal (India)
roului Consiliului
declarată

popoarele 
asemenea

închisă.

după ratificare, tratativele atît în 
blema germană cit și în problema 
triacă ar deveni lipsite de obiect.

In legătură cu aceasta, ziarul amintește 
că după călătoria cancelarului Raab în 
S.U.A., guvernul austriac a consimțit el 
însuși să lege rezolvarea problemei aus- 
triace de ratificarea acordurilor de la 
Paris, luînd atitudine în sprijinul punc
tului de vedere al americanilor, potrivit 
căruia tratativele cu privire la un ' 
de stat nu sînt posibile fără i_ll—------
acordurilor de la Paris. Prin aceasta, el a 
trădat interesele Austriei

De aceea, propunerea făcută în declara
ția guvernului sovietic ne privește și pe 
noi, austriacii: rezolvarea problemei aus- 
triace ca și a problemei germane este po
sibilă încă în anul 1955 cu o singură con
diție — renunțarea la remilitarizarea Ger
maniei occidentale. Lupta împotriva re- 
militarizării Germaniei occidentale are o 
importanță vitală pentru Austria.

VIENA 20 (Agerpres). — Ziarul „Oester- 
reichische Volksstimme" subliniază că re
prezentanții guvernelor puterilor occiden
tale nu au putut de fapt să opună nimic 
declarației clare a guvernului sovietic în 
problema germană.

In declarația sa privind problema germa
nă, guvernul sovietic se pronunță pentru 
ținerea de alegeri libere pe întreaga Ger
manie... Are o uriașă însemnătate și fap
tul că guvernul sovietic este gata să nor
malizeze relațiile cu Republica Federală.

„Oesterreichische Volksstimme" subli
niază că toate aceste posibilități 
unificarea Germaniei depind de 
rea la remilitarizarea Germaniei 
tale. Ratificarea acordurilor de
ar distruge aceste posibilități, deoarece,

privind 
renunța- 
occiden- 
la Paris

rostit dede încheiere
sesiunea lărgită a Bi- 
Mondial al Păcii a fost

Mitingul oamenilor muncii din Viena
VIENA 20 (Agerpres) — TASS trans

mite : în seara zilei de 19 ianuarie a avut 
loc la Viena un miting al oamenilor mun
cii cu prilejul încheierii lucrărilor se
siunii lărgite a Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii.

La miting au luat cuvîntul frun
tași ai mișcării internaționale pentru 
apărarea păcii: Isabelle Blume (Belgia), 
Pandit Sunderlal (India), Go Mo-jo (Repu
blica Populară Chineză). Pritt (Anglia), 
Aleksandr Korneiciuk (U.R.S.S.), Kaoru 
Yasui (Japonia), Erwin Eckert (Germania 
occidentală) și Leopold Infeld (Polonia).

Isabelle Blume a subliniat uriașa în
semnătate a hotărîrilor Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii în lupta popoarelor 
împotriva primejdiei pe care arma ato
mică o implică pentru omenire.

Poporul Indiei, a 
sprijină pe deplin 
la sesiunea Biroului Consiliului 
dial al Păcii. El urăște 
convins că dacă există o dorință sinceră 
de a colabora, toate problemele litigioasa 
pot fi rezolvate pe 
Indiei se pronunță 
popoarele Chinei și 
vins că din partea 
amenințat de nici un fel de primejdia.

Go Mo-jo a arătat în cuvîntarea sa că 
eforturile mișcării internaționale a parti
zanilor păcii trebuie să fie îndreptate spre 
distrugerea completă a stocurilor de arme 
atomice și încetarea imediată a produ
cerii lor. Poporul chinez va participa ac
tiv la lupta popoarelor împotriva războ
iului atomic.

TURCIA

declarat Sunderlal, 
campania inițiată 

Mon- 
războiul și este

cale pașnică. Poporul 
pentru prietenie cu 

U.R.S.S., el este con- 
acestor țări nu este

Erwin 
crescîndă 
remilitarizării Germaniei occidental®

în cuvîntarea sa Aleksandr Komelciuk 
a declarat că, adoptarea de către Birou! 
Consiliului Mondial al Păcii a unui apel 
adresat popoarelor lumii este un eveni
ment de uriașă însemnătate care va in
sufla popoarelor noi speranțe, va uni alte 
su,te de milioane de oameni în lupta pen
tru măreața cauză a păcii în întreaga 
lume.

Sîntem convinși că așa cum soarele 
biruie întunericul, tot așa eforturile paș
nice ale popoarelor vor birui forțele răz
boiului și vor statornici pacea pe planeta 
noastră.

Participanții la miting au adoptat o rezo
luție prin care salută botărîrile Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii.

Eckert a subliniat rezistența 
a poporului german împotriva

Lucrările Comitetului consultativ al 0. N 
pentru pregătirea conferinței internaționale în 

folosirii pașnice a energiei atomice

U.
vederea

NEW YORK 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : în ședințele din 18 ianuarie, 
Comitetul Consultativ O.N.U. pentru pre
gătirea conferinței internaționale în ve
derea folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice, a continuat discutarea ordinei da 
zi a apropiatei conferințe internațio
nale și a ascultat pe reprezentanții agen
țiilor specializate ale O.N.U.

Intrucît ședințele Comitetului sînt în-

rHm

„Scînteia tineretului^
Pag. 4-a 21 ianuarie 1955

chise, corespondenții nu cunosc proble
mele care au fost, incluse pe ordinea de 
zi a conferinței. S-a aflat totuși că în 
cursul discutării ordinei de zi a ieșit la 
iveală tendința vădită a reprezentantului 
Statelor Unite de a restrînge examinarea 
ordinei de zi și a altor probleme legate 
de organizarea conferinței, limitînd în 
felul acesta rolul Comitetului consultativ.

Această tendință a. întîmpinat obiecțiuni 
legitime din partea altor membri ai 
Comitetului. îndeosebi reprezentantul 
Uniunii Sovietice, academicianul D. V. 
Skobelțîn, a arătat că tendința de a res-

Comitetului Consultativ

PRAGA 20 (Agerpres). — Ceteka trans
mite : La 19 ianuarie, guvernul ceho
slovac a discutat propunerea guvernului 
sovietic de a acorda Cehoslovaciei ajutor 
tehnico-științific și de producție în dome
niul dezvoltării cercetărilor cu privire la 
folosirea energiei atomice în scopuri paș
nice. Guvernul Republicii Cehoslovace ac- 

■nnvn i ceptă cu sentiment de sinceră recu- 
,',n tratat noștință propunerea guvernului Uniunii 

ratificarea Republicilor Sovietice Socialiste, rauuiued | punctul de vedere ai guvernului Repu
blicii Cehoslovace a fost transmis guver
nului Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

------------

Scurte știri
9 Ziarul „Unita" relatează că în șe

dința din 18 ianuarie conducerea Parti
dului Comunist Italian a ales pe Palmiro 
Togliatti secretar general al Comitetului 
Central al Partidului. Luigi Longo a fost 
ales secretar general adjunct. Din secre-

' I tcurist fsc psrt© •
ISTAMBUL 20 (Agerpres). TASS paimiro Togliatti, Luigi Longo, Gior- 

transmite : Declarația guvernului sovietic gj0 Amendola, Arturo Colombi, Eduarda 
în problema germană a dat loc unor co- D’Onofrio. Gian Carlo Pajetta, Mauro 
meritarii dușmănoase în ziarele turcești 
care apără politica de înarmare a Ger
maniei occidentale și includerea ei în pac
tul nord-atlantic. Comentatorii unor ziare, 
printre care „Cumhuriyet", „Vatan" și 
„Yeni Sabah" au fost totuși nevoiți să 
recunoască că declarația sovietică a stîr- 
nit interesul opiniei publice germane. Spre 
deosebire de Adenauer, scrie ziarul „Yeni 
Sabah", partidele din opoziție și păturile 
largi ale poporului german dau totdeauna 
atenția cuvenită celor spuse de Moscova; 
ele sînt de părere că înainte de a se lega 
definitiv de apus trebuie să se încerce 
încăodată tratative și să se caute calea 
spre unificarea Germaniei.

Acele forțe din Germania occidentală, 
scrie ziarul „Vatan", care „se străduiesc 
să submineze" acordurile de la Paris, pot 
să-și str.îngă mulți partizani în rîndurile 
.tinerei generații care nutrește un senti
ment de desgust față de război și mili
tarism. Potrivit spuselor ziarului, presi
unea opiniei publice creează o „situație 
periculoasă" pentru politica lui Adenauer.

In Comisia pentru afacerile externe 
și în Comisia pentru apărarea națională 

a Consiliului Republicii Franceze
PARIS 20 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 19 ianuarie Comisia pentru afa
cerile externe și Comisia pentru apărarea 
națională ale Consiliului Republicii au în
ceput examinarea rapoartelor cu privire 
la acordurile de la Paris. Comisia pentru 
afacerile externe a ascultat declarația pre
ședintelui său Marcel Plaisant, care a spus 
că șeful guvernului, Mendes-France cere 
ca pînă la 13 februarie să fie terminată 
discutarea în Consiliul Republicii a pro
iectului de lege cu privire la ratificarea 
acordurilor de la Paris. Drept răspuns la 
această declarație membrii Comisiei au 
arătat că este cu neputință să se înceapă 
dezbaterile înainte de 3 februarie. Pro
blema datei deschiderii dezbaterilor a ră
mas în suspensie.

Raportori ai Comisiei pentru problema 
încetării regimului de ocupație în Germa
nia occidentală și a admiterii ei în 
N.A.T.O. au fost numiți Michel Debre 
(adept al generalului De Gaulle) și pen
tru problema acordurilor cu privire la 
Saar — Pinton (membru al „Uniunii re
publicanilor de stingă"). Comisia urmează 
să aleagă de asemenea un raportor pen
tru problema creării „Uniunii Europei 
occidentale" în locul socialistului Moutet, 
care a refuzat să-și asume această sar
cină. La 19 ianuarie Debre a subliniat că 
intenționează să se pronunțe pentru rati
ficarea acordurilor de la Paris dar cu 
anumite condiții și rezerve. La rîndul lui, 
Pinton și-a exprimat teama în legătură 
cu unele puncte ale acordurilor cu privire 
la Saar, printre altele în legătură cu felul 
în care guvernul lui Adenauer interpre
tează aceste acorduri.

Comisia a hotărît ca la 26 ianuarie să 
asculte comunicarea lui Mendes-France 
cii privire la acordurile de la Paris.

în ședința Comisiei pentru apărarea na
țională a fost ascultată comunicarea pre
liminară a raportorului De Maupeou (re
publican independent). Pentru ziua de 20 
ianuarie a fost fixată ședința 
pentru producția industrială care 
să-și numească raportorul.

Presa consideră că atmosfera 
în Consiliul Republicii devine 
nefavorabilă pentru guvern.

D’Onofrio, Gian Carlo Pajetta, 
Scoccimarro. Pietro Secchia, care a ocupat 
pînă în prezent funcția de secretar gene
ral adjunct al partidului, a fost numit se
cretar al Federației comuniste din regiu
nea Lombardia.

o Agenția France Presse anunță că 
Pierre Montei (republican independent) a 
fost ales președinte al Comisiei apărării 
naționale a Adunării Naționale franceze, 
în cadrul dezbaterilor din Adunarea Na
țională în legătură cu ratificarea acordu
rilor de la Paris, deputatul Montei nu a 
votat în favoarea acestor acorduri.

• Potrivit unui comunicat al comanda
mentului forțelor armate costaricane, 
miercuri după amiază au avut loc ciocniri 
între forțele costaricane și trupele inter- 
venționiste la nord de orașul Santa Rosa.

France Presse relatează că intervențio- 
niștii au suferit o înfrîngere serioasă și 
au trebuit să se retragă cu 8-10 km. la 
nord de Santa Rosa.

• Experții celor șapte țări care studiază 
proiectul francez privind crearea „uniunii 
armamentelor" au fost nevoiți să-și sus
pende lucrările pînă la 21 ianuarie, deoa
rece reprezentantul Germaniei occiden
tale, Erhard, a plecat pe neașteptate la 
Bonn.

e Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, 500.000 de mineri și muncitori de 
la uzinele siderurgice, din regiunea Ruh- 
rului au hotărît să declare o grevă de 
avertisment de 24 de ore în ziua de 22 ia
nuarie. Această hotărîre a fost luată din 
inițiativa sindicatelor și comitetelor mun
citorești din mine și uzinele siderurgice 
în semn de protest împotriva declarației 
directorului general al Concernului Berg 
und Hiitte Actienverein, Reusch, care a 
contestat dreptul muncitorilor de a avea 
reprezentanți în consiliul de administrație.

comisiei 
urmează

generală 
tot mai 
Ezitările 

membrilor Consiliului Republicii se ex
plică prin faptul că în iunie a.c. urmează 
să aibă loc alegerea a 50 la sută din mem
brii Consiliului și mulți din ei se tem că 
votarea pentru ratificarea acordurilor de 
la Paris ar putea însemna pentru ei 
șitul activității parlamentare. In 
unor grupuri se manifesta, tendința 
însoți ratificarea acordurilor de la 
de o serie de rezerve.

Temîndu-se de asemenea tendințe

Cultură fizică $i sport

Sparfachiada de iarnă a șalelor 
se desfășoară cu succes

sfîr- 
sînul 
de a 
Paris

Temîndu-se de asemenea tendințe Men 
des-France caută să obțină ca rezervei* 
să fie prezentate nu sub forma unor 
amendamente la proiectul de lege cu pri
vire la ratificare, ci sub forma unei sim
ple rezoluții care să cuprindă „sugestii’* 
Aspectul procedural al problemei are o 
mare importanță, deoarece conform regu 
lamentului parlamentar, prezentarea a- 
mendamentelor de către Consiliul Repu
blicii implică o nouă discutare a proiec
tului de lege în Adunarea Națională, în 
timp ce rezoluția cu „sugestii" înlătură 
necesitatea de a discuta din nou proiectul 
de lege în Adunare.

-w Inscripție la o fotografie

Civilizația” chiuvetelor bicolore

arca

Apă. Ce se poate 
scrie despre acest 
cuvînt ? In primul 
rînd formula chimică, 
H2O. Iar cronologic 
ar trebui să începem 
cu potopul și
lui Noe, prima oară 
cînd apa își face sim
țită prezența în pro
porții de masă — ca 

[să folosim o expresie 
mai puțin biblică și 
legendară. Dar cîtc 
nu se pot broda în 
jurul acestui lichid. 
Un singur lucru nu 
se știa însă pînă a- 
cum, și despre acea
sta nu pomenesc nici 
cele mai complete

în întreaga țară se desfășoară în prezent 
întrecerile din- cadrul spartachiadei de 
iarnă a satelor. în comunele și satele ra
ionului Șomcuța Mare, Ardusat și Re- 
metea Chioarului, țăranii muncitori par
ticipă în număr mare la această compe
tiție. Numai din comuna Șomcuța, la 
competiția de șah s-au înscris 32 de să
teni, iar în comuna Coaș, 16.

Odată cu venirea zăpezii, în comunele 
și satele raioanelor de munte, Vișeu, Si- 
ghet și Tîrgu-Lăpuș au început întrece
rile țăranilor muncitori la schi și săniuș. 
încă cu mult înainte a fost distribuită o 
însemnată cantitate de schiuri, iar_ pro
fesorii de educație fizică se ocupă în
deaproape de îndrumarea concurenților._

Ca urmare a muncii rodnice depuse în 
jurul organizării întrecerilor pentru spar- 
tachiada de iarnă a satelor, în regiunea 
Baia Mare au fost constituite încă 86 de 
colective sportive „Recolta".

Frumoase succese cunoaște organizarea 
spartachiadei de iarnă în satele regiunii 
Pitești. Pînă acum, la startul diferitelor 
întreceri au fost prezenți cîteva mii de 
sportivi. La Curtea de Argeș au avut loc 
primele concursuri de săniuțe, în raionul 
R. Vîlcea peste 650 de țărani muncitori au 
început concursurile de schi. Sportivii își 
confecționează schiuri, săniuțe, jocuri de 
șah prin mijloace locale.

Și în satele regiunii Bacău au început 
întrecerile din cadrul primei etape a spar
tachiadei satelor. Asemenea concursuri au 
avut loc în comunele Rîpile, Bogdănești 
(raionul Tg. Ocna), Lucăcești, Agăș, Brus- 
turoasa (raionul Moinești) șLîn multe alte 
comune din raioanele Bacău, Buhuși și 
Tg. Neamț.

SPECTACOLE

trînge lucrările 
contravine hotărîrii Adunării Generale cu 
privire la constituirea unui comitet, ho- 
tărîre în care se specifică absolut limpede 
că secretarul general al O.N.Ui efectuează 
toate pregătirile pentru conferință în 
baza concluziilor Comitetului consultativ

Corespondenții de presă din țările euro
pene și țările Asiei, acreditați la O.N.U., 
califică încercările reprezentantului ame
rican de a restrînge lucrările Comitetului 
consultativ drept o 
pune sub controlul 
zarea și stabilirea 
piatei conferințe.

tendință a S.U.A. de a 
lor unilateral organi- 
ordinei de zi a apro-

dicționare sau tratate științifice. Anume, că există apă destinată diferitelor rase. 
Nu credeți ? Priviți fotografia alăturată: două chiuvete făcute una din faianță 
albă și alta din faianță neagră. Cred că ați înțeles : chiuveta albă este destinată 
oamenilor albi, chiuveta neagră oamenilor negri. S-ar putea crede că aceste chiu
vete au fost instalate de vreun plantator din sudul Statelor Unite a cărui ură față 
de negri a devenit patologică. Dar nu! Ele sînt folosite de forțele armate ale 
Statelor Unite ale Americii de nord în cel de al 55-lea an al secolului XX. Chiuve
tele sînt întrebuințate pentru a despărți pe soldați! albi șl negri cantonați în 
lungul canalului Panama, unde a șl fost făcută fotografia, reprodusă de un ziar 
francez.

Deci segregație nu numai în case, în școli, pe stradă, în autobus, la lucru, 
în căsătorie, în politică, ci șl chiar la băutul apei.

De obicei se spune că rufele murdare se spală în familie. S-ar fi cuvenit 
deci ca sus-amintita chiuvetă să fie interzisă la export. Conducătorii yankei 
procedează însă altfel. El se și laudă cu marfa lor, oferind-o ca exemplu. „Civi
lizația" gumei de mestecat șl a licoarei coca-cola dă lecții „înapoiaților" pana
mezi. Chiuveta bicoloră — visează urmașii lui Lynch și Forrestall — trebuie 
răspîndită mîine pretutindeni. Ei spun ; Cu bomba atomică înainte, blnecuvîntați 
cu apă sfințită de Papa Spellman 1, urmați de armata chiuvetelor în alb și negru, 
să arătăm ce înseamnă lumea liberă. Intr-adevăr, liberă de conștiință, liberă de 
democrație, liberă de civilizație

i

Vineri 21 ianuarie 1955
TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 

Rusalka; Teatrul de Stat de Operetă : Lăsați-mă 
să cînt, Național „I.L. Caragiale44 (Studio): Licee
nii; Național „I. I. Caragiaie" (Comedia): O scri
soare pierdută. Municipal : Pădurea; Tineretului: 
Sînziana și Pepelea ; ...................................
„C. Nottara*': Familia: 
gheru): Mașenka; Armatei 
Vlaicu Vodă: Muncitoresc 
vati fără vină; Ansamblul 
Concert de muzică ușoară 
sala din Calea Victoriei), —o----- __
19,30, în sala din str, Alex. Popov nr 23); Circul 
de Stat: Primul spectacol: Teatrul de păpuși „Țăn- 
dărică“ : Moș Gerilă (oia 10, în sala ,,Orfeu“); 
Ansamblul de păpuși al Teatrului Armatei: Tică și 
Rica la teatrul de păpuși (ora 16. în sala „Modern*4 
din B-dul 6 Martie nr 2).

CINEMATOGRAFE : Patria. I. C. Frimu, Gh. 
Doja: Jucătorul de rezerva ; Republica, București : 
Desfășurarea. Și llie face sport; Lumina : Fetele 
din piața Spaniei : Victoria : Profesorul Fabre ; 
Alex. Popov, Cultural* De doi bani speranță; 
înfrățirea între popoare. Elena Pavel : Septem- 
briștii ; Maxim Gorki : Apărarea înaripată; 8 Mar
tie: Mai tare ca noaptea; Vasile Roaită: Fanfan 
la Tulipe ; Unirea r 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 miculu1’ cocoșat ; Arta : Ordinul 
Anna; Popular : Caut o nevastă; ** 
Circul Slavia ; Miorița : 
Scanderbeg ; 23 August : Chibritul suedez. Turnul 
fecioarei; Donca Simo : Asaltul fortului din munți; 
8 Mai : Școala curajului : Volga: Hamlet; 1 Mai : 
Alarmă la circ: Libertății : Copiii partizanului ; 
N. Bălcescu : Misterul lacului din munți: llie Pin- 
tilie: Omul cu 1000 de fețe: Gh. Coșbuc: Cîntec des
pre om; Rahova : Campionatul mondial de fotbal; 
Olga Bancic: Poemul dragostei; Constantin David: 
Un caz în taiga; Alex. Sahia : Ălascarada: Flacăra : 
Cei trei mușchetari; T. Vladimirescu: Cafeneaua de 
pe bulevard; Boleslaw Bierut: Nicholas Nickleby..

Studioul actorului de film 
Armatei (B-dul G-ral Ma- 

(Calea 13 Septembrie) : 
C.F.R. (Giulești): Vino- 
de Estradă al R.P.R. : 
romînească (ora 20. în 
Magazin de stat (ora

i. c.

M. Eminescu :
Stele vesele ; Moșilor :
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