
Proletari din toate țările; uniți-vă ■ „...Să ne concentrăm toate eforturile In întîmpinarea zilei 
de 8 Martie

pentru a obține în anul 1955 o recoltă 
de 10 milioane tone de grîu și porumb, 
o producție medie pe țară de cel puțin 
2000 kg» porumb la hectar"

r
TINERE VREDNICE

Se apropie ziua de 8 Martie, ziua 
de sărbătoare a tovarășelor noastre 
de muncă șl viață. Tinerele, alături 
de tineri îndeplinesc cu cinste la 
locurile de muncă, datoriile lor pa
triotice.
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(din cuvtntareu rostită de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la Consfătuirea fruntașilor in agricultură).
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Alături de eleviNoi perspective
lumea capitalistă

POLITICA UNIUNII SOVIETICE 
DE APĂRARE ACTIVA A PĂCII

OBORlND dominația imperialismu
lui pe a șasea parte a globului pă- 
mîntesc, Marea Revoluție Socialistă 

din Octombrie a lichidat în Rusia cauzele 
care dau naștere în 
politicii de exploatare și înrobire a altor 
popoare, politicii de 
război. întemeietorul 
nist și al Statului Sovietic, genialul Lenin 
a proclamat politica externă a U.R.S.S. 
ca o politică a păcii și prieteniei între 
toate popoarele, o politică de colaborare 
internațională și de dezvoltare a le
găturilor de afaceri cu toate țările, po
litică izvorîtă din principiul posibilității 
coexistenței pașnice a celor două sisteme 
— socialist și capitalist.

După moartea lui Lenin, ducînd mai de
parte opera sa nemuritoare, C.C. al 
P.C.U.S. în frunte cu I. V. Stalin a În
făptuit cu neabătută consecvență această 
politică de pace și de prietenie între po
poare, întărind neîncetat Uniunea Sovie
tică, principalul reazim al păcii, chemînd 
neobosit popoarele să se ridice pentru 
apărarea activă a păcii.

Sprijinindu-se pe analiza leninistă a 
cauzelor care generează războaiele în pe
rioada imperialismului, P.C.U.S. a indicat 
în mod concret pe organizatorii acestor 
războaie în zilele noastre: miliardarii și 
milionarii din S.U.A., Anglia și Franța in_ 
teresați în marile trusturi de armament, 
care visează să obțină profiluri fabuloase 
de pe urma unui al treilea război mondial. 
Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
au subliniat în repetate rînduri ca in 
vederea menținerii și consolidării pă
cii trebuie desfășurată o temeinică muncă 
politică și ideologică de clarificare a ma
selor asupra planurilor războinice ale 
cercurilor imperialiste pentru a împiedica 
pe ațîțătorii la război să prindă în mreaja 
minciunii masele populare.

Guvernul Sovietic a afirmat de nenumă
rate ori dorința oamenilor sovietici de a 
trăi în pace cu toate popoarele, năzuința 
Statului Sovietic de a avea relații pașnice 
cu țările capitaliste. Dezvoltînd teza le
ninistă cu privire la coexistența pașnică a 
capitalismului și socialismului I. V. Stalin a 
formulat condițiile în care ea este posibilă 
in zilele noastre. Ea este pe deplin posi
bilă numai atunci cind există de ambele 
părți dorința de a colabora, cînd există 
voința de a-și îndeplini obligațiile asu
mate, cind se respectă principiul egalității 
și neamestecului în treburile interne ale 
altor state.

în ceea ce privește Uniunea Sovietică 
ea constituie prin întreaga ei politică ex
ternă un exemplu elocvent de respectare 
scrupuloasă a acestor condiții. Atit Uniunea 
Sovietică, cit și celelalte țări ale lagăru
lui socialist se străduiesc să asigure con
diții de liniște, de pace, pentru construc
ția lor socialistă. Apărînd interesele pă
cii și socialismului, U.R.S.S. urmărește in 
politica ei externă micșorarea încordării 
in relațiile internaționale, stabilirea unor 
relații normale de colaborare între state, 
dezvoltarea unui comerț internațional 
normal. Liniei politice externe de pace a 
Uniunii Sovietice i se opune însă linia po
litică externă agresivă a S.U.A. care-și 
găsește expresie în politica „de pe poziții 
de forță". Conținutul principal al „poli
ticii de forță" e pregătirea unui nou război 
mondial, a unui război pentru realizarea 
planurilor nebunești de restaurare a do
minației mondiale a imperialiștilor. în 
Europa această orientare se manifestă 
prin politica de reînviere a militarismu
lui german pe calea acordurilor de la Pa- 

,ris. In Asia, cercurile agresive au între
prins in ultima vreme un șir întreg de 

■ provocări în zona Taivanului, provocări 
îndreptate împotriva marelui popor chi
nez și menite să creeze un nou focar de 
război. în S.U.A. domnește de mult o at
mosferă de isterie războinică. Unii dintre 
oamenii politici și militari din această țară 
cheamă fățiș la folosirea armei atomice 
intr-un război împotriva statelor iubitoare 
de pace. Politicienii americani care în
cearcă să intimideze prin politica lor „de 
pe poziții de forță" oamenii sovietici și 
constructorii socialismului din țările de 
democrație populară au uitat, se pare, 
sfîrșitul rușinos al hitleriștilor, au uitat, 
de asemenea și cuvintele atit de actuale 
ale lui I. V. Stalin, care a arătat 
Uniunea Sovietică este pentru pace T_ 
apără cauza păcii, dar ea nu se teme de 
amenințări și este gata să răspundă cu 
lovituri nimicitoare la loviturile agreso
rilor.

Faimoasa „politică de pe poziții de for
ță" a suferit un eșec total și atunci cînd 
statul sovietic era singurul. stat socialist. 
Nu este oare limpede că o asemenea poli
tică este și mai puțin întemeiată astăzi 
cind alături de U.RS.S. se află Republica 
Populară Chineză și țările democrat-popu- 
lare, cind există lagărul socialismului de 
900 009.000 de oameni ? Datorită uriașe
lor sale resurse umane și materiale, la
gărul păcii, democrației și socialismului 
— măreață cucerire a popoarelor — 
constituie o forță imensă, fără pre
cedent în istorie. Uniunea Sovietică 
este azi mai puternică decît orieînd. Iar 
din aceasta decurge o concluzie 
dacă și în trecut agresorii care au 
Uniunea Sovietică au primit de 
dată o ripostă zdrobitoare, acum 
iteaptă o soartă și mai tristă: 
aventură legată de dezlănțuirea unui nou 
război mondial — a spus V. M. Molotov 
la recenta sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.SS. — va sfîrși în mod inevitabil rău 
pentru agresori. Nu „civilizația mondială" 
va pieri, oricit ar suferi ea de pe urma 
unei agresiuni, ci va pieri acel sistem 
social, deja putred, cu baza sa imperia
listă îmbibată în sînge, acel sistem al că
rui sfîrșit se apropie și care este con- 
aanrmrt. datorită caracterului său agresiv

expansiune, jaf și 
Partidului Comu-

că
Și

clară : 
atacat 
fiecare 
îi aș- 
„Orice

și este repudiat, pentru că exploatează 
oamenii muncii și asuprește popoarele”.

Este limpede însă că țările iubitoare de 
pace nu pot subaprecia politica agresivă 
a S.U.A. și pregătirile lor pentru dezlăn
țuirea unui nou război. Lanin și Stalin 
ne-au învățat că popoarele iubitoare de 
pace nu trebuie să se lase surprinse de 
dușmanii păcii, că ele trebuie să fie tot
deauna pregătite să dea riposta cuvenită 
agresorilor imperialiști. Pe această linie se 
înscriu hotăririie Conferinței de la Mos
cova, pregătirile pentru încheierea unui 
tratat de prietenie, alianță și asistență 
mutuală între cele opt țări participante 
la această conferință.

Odată cu întărirea forțelor Uniunii So
vietice, precum și ale R.P. Chineze și ale 
tuturor țărilor de democrație populară, 
odată cu creșterea amploarei luptei pen
tru pace în toate celelalte țări, popoarele 

* devin tot mai conștiente că măreața cauză 
a păcii se află în propriile lor mîini și 
că ele sînt în stare să nu îngăduie un nou 
război dacă nu-și vor cruța forțele și la 
nevoie vor apăra cu toată hotărîrea, pînă 
la capăt, cauza păcii.

Popoarele 
conștiente 
prin luptă 
tă. Fiecare 
că în actualele condiții 
făcut în favoarea micșorării încordării in
ternaționale, în favoarea menținerii și 
consolidării păcii, se lovește de tot felul 
de contramăsuri și uneltiri din partea 
cercurilor agresive imperialiste, interesate 
nu în destinderea, ci în agravarea situa
ției internaționale. Așa dar, micșorarea 
încordării în relațiile internaționale nu 
poate fi realizată altfel decît printr-o 
luptă hotărîtă împotriva cercurilor agre
sive, prin acțiuni efective. A apăra pacea 
înseamnă a lupta activ împotriva ațiță- 
torilor la război, a lupta concret, dezvă
luind pas cu pas urzelile. lor, demaseîn- 
du-le, dîndu-le riposta cuvenită.

Mișcarea pentru pace a popoarelor a de
venit o forță uriașă. Evenimentele din 
trecutul apropiat arată importanța și e- 
ficacitatea acțiunilor efective de apărare 
a păcii. Armistițiul din Coreea a fost rea
lizat pe de o parte în urma acțiunilor stă
ruitoare ale statelor iubitoare de pace și 
Pe de altă parte datorită presiunii serioa
se a maselor populare din toate țările care 
au condamnat cu hotărîre agresiunea a- 
mericană în Coreea. Planurile americane 
de „internaționalizare”, de extindere a 
războiului în Indochina au fost zădărni
cite tot sub influența luptei active a sta
telor iubitoare de pace și a maselor popu
lare din toate țările, în special din Franța 
și din țările asiatice. De asemenea, acțiu
nile hotărîte ale popoarelor în apăra
rea păcii au provocat eșecul „comunității 
defensive europene”, care urmărea remi- 
litarizarea Germaniei occidentale.

Uniunea Sovietică este principalul rea- 
zim al consolidării păcii și prieteniei in
tre popoare, deoarece ea apără în moa ac
tiv pacea, considerînd aceasta ca sarcină 
principală a politicii sale externe. Gu
vernul sovietic vine mereu cu noi ini
țiative, elaborînd, propunînd și susținînd 
pe arena internațională măsuri menite să 
consolideze pacea. Uniunea Sovietică de
mască planurile cercurilor agresive care 
amenință securitatea popoarelor, dă riposta 
cea mai hotărîtă proiectelor agresive im
perialiste și opune politicii americane de 
creare a unor blocuri militare războinice 
o altă politică avind drept scop asigurarea 
securității colective.
. Popoarele Europei care continuă cu dîr- 
zenie lupta împotriva acordurilor de la 
Paris, împotriva reînarmării Germaniei 
occidentale sprijină cu căldură eforturile 
Uniunii Sovietice pentru crearea unui sis
tem european de securitate colectivă.

Recenta sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a prilejuit o strălucită afir
mare a încrederii ferme a oamenilor so
vietici în reglementarea pașnică a diver
gențelor internaționale, o strălucită ma
nifestare a voinței poporului sovietic de 
a face totul pentru victoria cauzei păcii. 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. a chemat la 
acțiuni concrete .in menținerea păcii. Este 
necesar să se pună capăt cursei înarmă
rilor, să se rezolve fără întîrziere proble
ma reducerii generale a armamentelor și 
în primul rînd problema reducerii sub
stanțiale a armamentelor statelor mari; 
arma atomică și toate celelalte arme de 
exterminare în masă trebuie interzise, sta- 
bilindu-se un control internațional efici
ent asupra respectării acestor măsuri.

Popoarele văd în fiecare manifestare a 
politicii externe sovietice că intere
sele Uniunii Sovietice nu pot fi des
părțite de interesele generale ale păcii, de 
cauza păcii în întreaga lume. Tocmai în 
această identitate deplină între interesele 
popoarelor și interesele Statului Sovietic 
iși are izvorul sprijinul masiv și tot mai 
puternic pe care popoarele lumii îl acordă 
politicii externe a U.R.S.S.

întreaga omenire privește cu încredere 
și nădejde spre Uniunea Sovietică, stega
rul păcii în întreaga lume. Poporul romîn 
iubitor de pace este profund recunoscător 
Uniunii Sovietice pentru ajutorul multi
lateral pe care ni-1 acordă în dezvoltarea 
economică a țării noastre, pentru lupta ei 
consecventă de apărare a păcii în lu
mea întreagă. Prietenia și alianța veșnică 
cu U.R.S.S. este pentru Republica noastră 
Populară chezășia independenței și secu
rității naționale. Participant activ al ma
relui și puternicului lagăr al păcii și so
cialismului, poporul nostru vede în înțe
lepciunea politicii externe a Guvernului 
Sovietic și în aplicarea de către el 
dicațiilor lui Lenin și Stalin una din 
cipalele garanții ale succesului în 
pentru pace și securitate.

devin pe zi ce trece mai 
că pacea trebuie apărată 

activă, dîrză, perseveren- 
om iubitor de pace vede 

fiecare pas

a in- 
prln- 
lupta

CRESC CADRE DE NĂDEJDE 
PENTRU ECONOMIA NAȚIONALA
Am citit Hotărîrea partidului 

guvernului cu privire la organizarea 
școlilor profesionale de ucenici, a 
școlilor tehnice și a școlilor tehnice 
de maiștri și m-am bucurat de con
dițiile pe care le vom avea pentru 
a deveni buni muncitori.

Școala noastră medie tehnică dt 
centrale electrice din Craiova pregă
tește cadre de tehnicieni centra- 
liști. Mari lipsuri erau în direcția 
pregătirii practice a elevilor. In 
timp ce cursurile durau pe an a- 
proape șapte luni, practica era doar 
de 1—2 luni.

Anul trecut — cînd eram elev în 
anul 111 — am făcut o lună de zile 
practică. Două săptămîni am trecut 
prin secția motoare, o săptămînă 
prin secția rețele aeriene și subte
rane și o săptămînă prin secția re
lee. In perioada aceasta extrem de 
scurtă nu mi-am putut cristaliza cu
noștințele.

Recenta Hotărîre dovedește odată 
mai mult grija pe care o acordă par
tidul și guvernul creșterii cadrelor 
de muncitori și maiștri cu o pregă
tire superioară. Noua organizare ne 
va da posibilitatea să fim în mie
zul problemelor de producție.

Insușindu-ne cunoștințele bogate, 
vom sprijini în felul acesta ridica
rea producției și productivității 
muncii, factor de seamă în creșterea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

ION RIZOIU
elev în anul IV la Școala medie 

tehnică de centrale electrice 
din Craiova

I Noua Hotărîre a partidului și guvernului privind J 
j organizarea școlilor profesionale de ucenici, a șco- I 
I Iilor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri, a găsit j 
I un larg răsunet în rîndurile elevilor, muncitorilor, j 
| maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor din toate ra- J 
I murile economiei naționale. j
! La redacția ziarului nostru sosesc zilnic scrisori, I 
I prin care aceștia își exprimă încrederea^ față de j 
I măsurile luate de partid și guvern și hotărîrea de j 
| a le duce la capăt.
I Publicăm mai jos cîteva din aceste scrisori.

Datoria uzinei
întreprinderii noastre ve-In colectivul de muncă al

neau în fiecare an tineri muncitori, absolvenți ai șco
lilor profesionale din sistemul rezervelor de muncă. O 
parte din ei se acomodau mai ușor cu locul de muncă, 
reușeau să-și depășească sarcinile de plan, să execute 
lucrări de bună calitate. Mulți însă erau stîngaci, 
datorită faptului că în școală fiu reușiseră să-și însu
șească cunoștințele predate în meseria în care se spe
cializau. Această situație era determinată de faptul că 
între școlile care pregăteau viitorii muncitori și între
prinderile care îi primeau exista o oarecare ruptură.

Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la or
ganizarea școlilor profesionale de ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor tehnice de maiștri cuprinde mă
suri care vor duce la lichidarea lipsurilor.

In întreprinderea noastră, cei mai mulți absolvenți 
au venit de la școala profesională nr. 17 electrotehnică 
din București, unii mai bine, alții mai slab pregătiți, 
din cauza insuficientelor posibilități în ceea ce privește 
cunoașterea și stăpînirea meseriei.

Trecînd sub controlul și răspunderea directă a în
treprinderii, școala va fi mai mult sprijinită în direc
ția creșterii viitorilor muncitori calificați.

Ing. VASILE SCHONBERGER 
directorul întreprinderii „Electromagnetica” 

din București

Ucenicii nor primi sprijinul nostru
Majoritatea tinerilor de la uzinele „Semănătoarea” sînt absol

venți ei școlilor rezervelor de muncă. Experiența confirmă că 
o parte din ei nu sînt pregătiți pentru a putea face față sarci
nilor de producție în măsură corespunzătoare.

Recenta Hotărîre cu privire la organizarea învățămîntului 
profesional pune un accent deosebit pe îmbunătățirea creșterii 
cadrelor calificate. întregul proces dp învățămînt urmărește să 
formeze muncitori și maiștri pricepuți, care și-au însușit temei
nic cunoștințele și deprinderile necesare.

Noi ne vom îngriji ca elevii din Școala profesională nr. 4 
Metal, de pe lîngă uzina noastră, să devină oameni care să-și 
însușească bine profesia. Viitorii muncitori trebuie nu numai 
să-și îndeplinească norma, ci să cunoască construcția utilajului 
perfecționat, principalele reguli de îndeplinire a procesului teh
nologic, principiile organizării muncii și producției etc.

Numeroși maiștri din uzina noastră sînt conducători încer
cați ai producției. Ei se îngrijesc cu dragoste de pregătirea 
noilor cadre de muncitori calificați. Cu concursul lor, în uzină 
se vor crea toate condițiile necesare pentru ca activitatea ele
vilor să se desfășoare cu succes. In ateliere, elevii vor apro
funda cunoștințele practice, vor face cunoștință cu tehnica nouă, 
cu stilul de muncă al muncitorilor vîrstnici înaintați, și își 
vor însuși cele mai bune metode.

ILIE DOROBANȚU 
directorul uzinelor „Semănătoarea 

din București

Sub curmătura 
munților Olteniei, în
tre dealurile golașe 
ce coboară parcă pînă 
la Tîrgul de Jii, sa
tele stau risipite prin 
văile apelor, .îne
cate vara în verdele 
crud al grădinilor și 
ogrăzilor de pruni. 
O astfel de așezare este și comuna 
noasa, cu satele ei întretăiate de apele 
repezi ale Tismanei și Jaleșului. Anii din 
urmă au ---- -----*— 0---- !X----- ’ —
prefaceri 
cînd peste văile Tismanei o atmosferă 
proaspătă și tinerească. Satul s-a trezit 
la viață, a pornit curajos înainte pe un 
drum nou care nu este totuși bătătorit 
și lesnicios. Pinoasa n-a fost întotdeauna 
așa cum arată acum, cu căsuțe frumoase 
de-a lungul ulițelor curate, prunduite, 
străjuite de arbori stufoși. Vremurile de 
înflorire aveau să urmeze, cînd pămân
tul Tismanei a fost împărțit celor ce 
l-au muncit, în zilele însorite ale lui mar
tie 1945. Așa s-a urnit din loc Pinoasa. 
Aceasta pentru că însăși oamenii acestor 
locuri au schimbat prin împletirea brațe
lor și voinței lor, fața satului.

ORINDUIRI NOI PE VECHILE 
LOCURI

Peste așezarea răsleață a caselor din 
Pinoasa se ridică impunătoare clădirea 
fostului conac al moșierului Berindei, stă- 
pînitorul pe vremuri al acestor pămân
turi. Aici, la curtea acestui boier, veneau 
în zilele grele de iarnă sătenii pălmași 
pentru a cere un dram de mălai, prilej de 
înrobire pentru vara 
clacă.*

Vin și acum țăranii 
intră pe poarta larg 
apăsați de stăpîni. Aici este sediul gospo
dăriei agricole colective „Drumul socia- 

Despre începuturile rostuirii 
Mihai 

muncă

Cu fiecare an, industria noastră 
socialistă devine mai puternică. In 
fabrici sînt aduse mașini și agregate 
moderne care trebuie să fie mînuite 
de muncitori pricepuți, stăpîni pe 
tehnica nouă.

Recenta Hotărîre a partidului și 
guvernului privind organizarea șco
lilor profesionale de ucenici, a șco
lilor tehnice și a școlilor tehnice de 
maiștri, va da posibilitatea elevilor 
să cunoască și să stăpînească temei
nic meseria aleasă.

Fiind în majoritatea timpului în 
mijlocul muncitorilor cu experiență, 
elevii își vor insuși mai repede me
todele înaintate de muncă, vor învă
ța să folosească cu spirit gospodă
resc materia primă și materialele.

Dar sarcini de mare răspundere 
ne revin și nouă celor cu mai 
multă experiență, maiștrilor. Ca 
maistru șef al secției tineretului din 
cadrul întreprinderii „Electromag
netica" din București îmi dau seama 
de acest fapt și mă angajez să spri
jin îndeaproape pe elevii școlii 
noastre, să-i învăț cu răbdare să-și 
însușească înalta măiestrie, ca și ei 
să poată contribui din plin la înde
plinirea sarcinilor ce ne stau în 
față, să le împărtășesc din ex
periența însușită în școala profesio
nală pe care am urmat-o și mai cu 
seamă din practica însușită în între
prindere, pentru a deveni și ei tineri 
stăpîni pe meserie, pe tehnica nouă.

FLOREA MARIN 
maistru șef la întreprinderea 

„Electromagnetica” din 
București

Sarcini mai mari
Lucrez în sistemul învățămîntului încă din anul 1949. Ca 

profesor și maistru instructor și, mai tîrziu, ca maistru-șef, 
m-am lovit în munca mea de multe greutăți in pregătirea pro
fesională a elevilor.

Cu toate succesele obținute în direcția creșterii cadrelor ca
lificate, mulți absolvenți n-eu reușit să-și însușească pe deplin 
meseria, fapt care a făcut ca aportul lor la îndeplinirea sarci
nilor de plan în întreprinderi să fie nesatisfăcător.

Dat fiind că ei nu posedau cunoștințele necesare unui bun 
muncitor calificat, multe greutăți am întâmpinat adesea la re
partizarea absolvenților în producție.

Noua Hotărîre a partidului și guvernului subliniază faptul 
că învățământul profesional și tehnic trebuie să se ridice la o 
treaptă superioară. Trecerea școlilor profesionale pe lîngă în
treprinderi și instituții va duce incontestabil la îmbunătățirea 
învățămîntului profesional.

Asigurîndu-ni-se de către întreprindere o bază materială 
solidă, noi vom avea posibilitatea să dăm producției cadre pre
gătite care vor putea mînui tehnica ayansată.

Eu îmi asum răspunderea de a pregăti muncitori buni care, 
odată ajunși în producție, să devină fruntași, inovatori și rațio- 
nalizatori. ;

Voi urmări personal desfășurarea activității practice a ele
vilor și voi sprijini munca de ridicare la nivelul celor fruntași 
a elevilor rămași în urmă.

Tinăra pe care o vedeți m foto
grafia de mal sus e Marghioala Crol- 
toru îngrijitoare de păsări la G.A.C. 
Zorlenl. Sub îngrijirea ei sînt 1.000 
de găini; sarcinile de plan la ouă 
sînt realizate în proporție de 118,3 
la sută.

Iat-o pe Livla Mlu, responsabila 
unei brigăzi utemlste de calitate de 
lg fabrica de ciorapi ,,Adesgo” din 
București. Ea lucrează la 3 mașini 
de brodat, depășlndu-șl zilnic norma 
cu 5,30 la sută. Calitatea produse
lor el este cu 5,95 la sută peste nor
mativ.

Tovarășa Matilda Tudorache Iși 
îndeplinește cu regularitate și con
știinciozitate misiunile sale de răs
pundere în cadrul D.R.N.C. 
(NAVROM)-Brăila.

Iat-o în fotografia noastră pe 
Matilda Tudorache transmițînd o In
formație la direcție.

ENE FLOREA
maistru șef al Școlii profesionale nr. 12 

metal-feroviar-Bucureștl

pus pecetea înnoitoarelor 
ale zilelor noastre, adu-

întreagă la zile de
la fostul conac, dar 
deschisă, cu pași

lismului".
gospodăriei ne poate povesti 
Chețan, om cu cele mai multe zile 
făcute.

în urmă cu vreo doi ani cîteva 
de țărani muncitori din Stejerei 
ce intră în cuprinsul Pinoasei — și-au 
unit pămînturile, injghebînd o gospodă
rie cu vite puține la început. Dar cu aju
torul și sprijinul statului, cu munca în
frățită a oamenilor, gospodăria s-a temei- 
nicit, a prins rădăcini zdravene în pămîn- 
tul roditor de pe valea Tismanei.

Spre sfîrșitul toamnei acestui an, cînd 
satul răsuna de chiote’e flăcăilor, de lău
tarii nunților și de voioșia ce o prilejuise 
„Sărbătoarea recoltei" — s-a făcut și 
chibzuita împărțire a veniturilor în co
lectivă. Era de față acolo tot satul și din-

familii
— sat

tre acei oameni ce încă nu s-au hotărît să 
se înscrie în colectivă. Au făcut ochii 
mari a mirare cînd pentru cele 873 zile 
muncă, Mihai Chețan a primit 2.245 kg. 
grîu, 1.175 kg. porumb, 560 kg. cartofi, 35 
kg. țuică, 95 kg. fasole și alte produse. Iar 
la chimir Mihai a pus și 1.180 lei, bani 
cuveniți lui. Cînd pentru munca sa de o 
vară, Chețan și alții ca el au dus spre casă 
căruțe întregi de bucate, cînd oameni ca 
Pavel Gheorghe, Aurica Chețan și alții 
și-au cumpărat pentru gospodăriile lor 
individuale vaci, porci, unelte de grădi
nărit și lucruri noi în casă, cînd Aristică 
Chețan și-a durat casă nouă și frumoasă, 
de bună seamă că tot satul a vorbit și a 
judecat cum se trăiește în gospodărie.

In zilele următoare, au prins să vie 
țăranii din comună la președinte.

— Am încheiet-o cu rostuiala veche. 
Vrem să fim și noi alături de ceilalți și 
n-om munci mai prost. Ne primiți și pe 
noi ?

CIND SE PORNESC OAMENII
Peste apa nestatornică a Tismanei și 

peste lacul Gîldăul, erau aruncate niște 
poduri șubrede, putrezite. Cînd dinspre 
munte se porneau, odată cu ploile de pri
măvară, apele umflate ale Tismanei luau 
de multe ori odată cu ele și întocmirea 
netemeinică a podurilor. Satul rămînea 
izolat, înnecat în glod și apă. Asemenea 
stare de lucruri a -ținut pînă anul trecut 
cînd oamenii s-au adunat ia sfatul popu
lar al comunei și împreună cu președin
tele Bobe Ștefan s-au hotărît să constru
iască un pod nou, durabil. Cu ajutorul 
fondurilor acordate de stat s-au cumpărat 
materialele necesare și iată că într-o zi 
frumoasă de vară mai tot s-atul s-a adu
nat la marginea d nspre Tismana. Ven:- 
seră țăranii cu unelte, căruțe și roabe, ho- 
tărîți a tace un lucru folositor, în primul 
rînd, lor înșiși. . S-a pornit la treabă cu 
multă voie bună și entuziasm. Tinerii și 
în special utemiștii au muncit cu mulr 
suflet fiind alături de vîrstnici acolo unde 
munca era mai grea. Anițescu Constan
tin și Popescu D. Constantin erau în 
fruntea lor. Așa s-a făcut că în scurtă 
vreme cele două poduri au fost terminate.

Tot așa s-au petrecut lucrurile și cu 
școala nouă din Pinoasa. Ca multe alte

îndepărtate de orașele mari și de 
ferată, comuna a fost uitată de cei

sate, 
calea 
care trebuiau cu zeci de ani în urmă să 
răspîndească lumina cărții în țară. Satul 
fiind sărac și gara departe, revizorii nu 
dădeau pe aci, copiii erau lăsați pe seama 
vreunui învățător care îi punea la corvezi 
și pretindea părinților sărmani, plocoane. 
E de mirare atunci că în Pinoasa erau 
pînă mai acum cîțiva ani etît de mulți 
neștiutori de carte, cînd nici măcar o 
școală ca lumea nu exista ? ,,O vom ri
dica-o noi, cu brațele noastre" — au spus 
oamenii. Și așa au făcut. Din nou căruțele 
au cărat materiale, din nou tinerii și 
vîrstnicii și-au pus umerii alături, din 
nou satul a fost cuprins de freamătul 
harnic al muncii în comun pentru un 
lucru de folosință tuturora. Spre toamnă 
școala nouă, mare și luminoasă a fost 
gata. Oamenii eu privit cu mîndrie și 
bucurie în ochi lucrurile înfăptuite de ei. 
Dar mai este un lucru : pe lingă școală 
nouă, poduri trainice, drumuri prunduite 
și un sat frumos ca înfățișare, oamenii au 
mai cîștigat încredere în forța lor colec
tivă, obișnuința de a se uni pentru a în
făptui un lucru mare. Acum în școala 
mare cit și în cea veche, răsună glasuri 
ce silabisesc slovele luminii. Sînt glasuri 
tinere, de copii ce n-au cunoscut vremu
rile amare și sînt și dintre acele bătrîne, 
și totuși nu mai puțin harnice la învăță
tură. Pinoșenii țin cu tot dinadinsul ca 
în tot satul lor să nu se afle om neștiutor 
de carte. Iată, au adus-o la școală și pe 
Ioana Cretan, care cur în d va împlini 60 de 
ani. Și ,,eleva" — mai din ambiție, mai 
din dorința ei, neîmplinită pînă acum, de 
a buchisi cărți — a deprins repede a citi 
și a scrie. Acesta nu-i lucru de mirare 
acum în Pinoasa : ca ea încă 33 de țărani 
muncitori au primit de la învățători di
ploma de absolvire a cursului.

S-a dus vechea faimă a satului. Acum 
Pinoasa este cunoscută prin numărul mare 
de elevi. De pe coclaurile acestea au 
plecat Ia oraș să învețe mai departe 16 
vultureni de-ai colectiviștilor și țăranilor 
muncitori din sat. Alții, ca Aurelian Pa
vel, fiul colectivistului Gheorghe Pavel, 
Ioan Crețan, fiul colectivistei Elisabeta 
Cretan și încă alți vreo cinci flăcăiași sînt 
acum studenți la agronomie, medicină sau 
ofițeri în armată.

Dar nu numai prin 
aceste lucruri Pinoa
sa s-a făcut cunoscu
tă în raion.

Cînd a venit vre
mea predării cotelor 
datorate statului, pe 
drumul prunduit al 
satelor treceau scîr- 
țîind care cu produse

îndreptîndu-se spre baza de recepție de 
la Tg. Jiu. Pinoșenii n-au rămas de ru
șinea altor sate.

Cînd rostești cuvinte de laudă pentru 
cei fruntași în această acțiune, tot satul 
știe că este vorba de Pinoșeanu Nicolae, 
deputatul Gh. C. Popescu, Ion Iovan, de
putatul "" *” ' "
Ion Gr.
alții.

Meita Nicolae, Pecingină Nicolae, 
Popescu, Ion Gr. T. Rovența și

COOPERATIVA DIN SAT 
în toamnă pi-

LA
Au strîns roade bogate 

noșenii.
Prisosul rămas, colectiviștii și ceilalți 

țărani muncitori din comună l-eu gospo
dărit cu chibzuință. Ei l-au adus la coo
perativa din sat, unde prin comerțul da 
întîmpinare au primit în schimb pînză, 
stofe, obiecte casnice, unelte, mă rog, cam 
din tot ce trebuie într-o gospodărie. Alții, 
cărora bucatele urcate în pod le-au cam 
zdruncinat căsoaiele vechi rămase din bă- 
trîni, și-au cumpărat materiale de cons
trucții pentru a-și ridica oase noi. Are 
cooperativa lucruri frumoase care nu s-au 
pomenit înainte vreme în Pinoasa. Iată 
colo niște cutii minunate. întorci un bu
ton și în casă îți pătrunde muzica, vese
lia, cuvîntul și sfatul bun. Pinoșenii —• 
oameni voioși — n-au așteptat invitație și 
au cumpărat. S-au adus biciclete. Acum 
pe drum, la cîmp sau chiar la căminul 
cultural — care-i la doi pași — pinoșenii 
mai tineri vin pe biciclete îmbrăcați fru
mos în haine noi.

Cînd seara coboară peste sat, învăluind 
în negură dealurile și văile rodnice ele 
Tismanei, oamenii vin la cămin să asculte 
un cîntec, să schimbe o vorbă, să mai 
pună la cale ceva. Și în timp ce tinerii 
joacă sau cîntă, moșnegii se string in
tr-un colț, în jurul deputaților și hotă
răsc ce anume să mai facă pentru ca satul 
lor să devină și mai frumos, pentru ca 
viața lor să fie și mai plăcută.

După scrisorile trimise de co? espon- 
denții voluntari

NICOLAE ROVENȚA 
ION SBIRCIOG



I TE RAT U QA-ART
Un izvor de învățăminte mereu vii

al 
al

După cum s-a arătat în „Salutul C.C. 
P.C.U.S. către cel de al doilea Congres 
Scriitorilor Sovietici" „In Uniunea Sovie
tică a fost creată o literatură beletristică 
multinațională de o mare însemnătate 
istorică, care întruchipează ideile înain
tate ale timpurilor noastre". Crearea unei 
asemenea literaturi este o expresie vie a 
tăriei statului multinațional sovietic, o ex
presie v;e a uriașei .înfloriri a cul
turii sovietice socialiste. Nici o altă 
literatură din lume nu s-a ridicat în acești 
ani ia o asemenea înălțime artistică ca 
literatura sovietică. Nici o altă literatură 
din lume n-a cunoscut un asemenea 
aflux de forțe tinere, pline de avînt și 
posibilități creatoare ca literatura sovie
tică. Nici o altă literatură din lume nu 
cunoaște o asemenea bogăție și varietate 
de teme, stiluri și genuri ca literatura 
sovietică. în nici o altă țară din lume 
nu sînt asigurate scriitorilor asemenea 
posibilități de dezvoltare a individualității 
creatoare ca în Uniunea Sovietică.

Ordinea de zi a celui de al 11-lea Congres 
al Scriitorilor Sovietici a oglindit vasti
tatea preocupărilor scriitorilor sovietici. 
Simplul fapt că primul coraport ținut în 
cadrul Congresului a fost închinat proble
melor literaturii pentru copii și tineret, 
vorbește despre înalta concepție a scrii
torului sovietic cu' privire la misiunea edu
cativă a literaturii. A da copiilor și ado
lescenților cărți literare care să ajute cît 
mai eficient partidul în opera de educare 
comunistă a noii generații este considerat 
în Un .unea Sovietică o sarcină de onoare 
care privește nu un grup restrîns de „spe
cialiști”, 
ceașcă.

Cel de al doilea Congres al Scriitorilor 
Sovietici a arătat totodată uriașa creștere 
a autorității internaționale a literaturii 
sovietice Trecînd în revistă realizările 
din ultimii an; ai literaturii mondiale, N. 
Tihonov a zugrăvit în raportul său un ta
blou măreț de ridicare a forțelor crea
toare. Scriitorii țărilor de democrație 
populară merg hotărît, culegînd roade tot 
mai bogate, pe drumul deschis de litera
tura sovietică. Oglindind măreața renaș
tere a unui popor uriaș cu o cultură mi
lenară, scriitorii Chinei noi creează opere 
remarcabile, de o înaltă ținută artistică. 
Probleme noi, interesante, aduc în litera
tură scriitorii Republicii Democrate Ger
mane. Sa lărgește mereu cercul scriitori
lor progresiști în țările coloniale și depen
dente, în țările capitaliste ale Europei, 
chiar și în Statele Unite ale Americli. De 
mult n-a cunoscut omenirea o asemenea 
efervescență creatoare. Frontul literaturii 
progresiste reprezintă astăzi factorul de
terminant al dezvoltării artistice a uma
nității. în fruntea acestui front se găsește 
literatura sovietică. Ea a înarmat litera
tura progresistă a întregii lumi cu o me
todă nouă, superioară, de creație — rea
lismul socialist. După cum a observat 
Louis Aragon, metoda aceasta devine, pe 
zi ce trece mai mult, metoda de creație 
spre care tind — în condițiunile specifice 
ale fiecărei țări — toți scriitorii legați de 
popor

Imensa autoritate internațională și ma
rea sa înălțime artistică, literatura sovie
tică le datorează măreției și 
ideilor care o însuflețesc.

„In activitatea lor creatoare 
ne în Salutul adresat de C.C. 
celui de al II-lea Congres al 
Sovietici 
din mărețele idei ale luptei pentru comu
nism, pentru adevărata libertate și feri
cire a maselor populare, împotriva ori
cărei asupriri și exploatări a omului de 
către om”.

Dragostea cu care este înconjurată lite
ratura sovietică în toate țările lumii izvo
răște în primul rînd din faptul că această 
literatură transmite oamenilor adevărul 
despre victoria socialismului.

Zugrăvind tablouri emoționante și ade
vărate ale vieții socialiste, ca și chipuri 
minunate de oameni noi care transfor- 
mînd lumea, se transformă ei înșiși, în- 
frumusețîndu-se cu trăsăturile unei mo
rale superioare — literatura sovietică a 
devenit propovăduitoarea celor mai înalte 
idealuri și năzuințe umanitare ale timpu
lui nostru. Pentru aceasta cititorii iubesc 
atît de mult literatura sovietică ; pentru 
aceasta scriitorii progresiști din toate ță
rile consideră drept o datorie a lor să în
vețe de la literatura sovietică.

A învăța de la literatura sovietică con
sideră drept o datorie a lor și scriitorii 
Republicii Populare Romîne. Nenumărate 
sînt învățămintele pe care le oferă vieții 
noastre literare dezbaterile recentului 
Congres al Scriitorilor Sovietici. Unele 
însă par a fi de o deosebită actualitate.

în centrul discuțiilor au stat problemele 
vieții. Răspunzînd chemării partidului 
care cerea scriitorilor să răspundă prin 
operele lor problemelor pe care le ridică 
continua dezvoltare multilaterală a econo
miei și culturii socialiste, necesară întă
ririi societății socialiste și trecerii trep
tate de la socialism la comunism, scriitorii 
sovietici au transformat aceste indicații 
în criteriul principal de apreciere atît a 
realizărilor cît și a sarcinilor lor viitoare.

Cel de al doilea Congres al Scriitorilor 
Sovietici s-a desfășurat sub semnul unor 
ascuțite discuții critice și autocritice. Ur
mărind dezbaterile, te umple de admirație 
înalta demnitate a aprecierilor critice. 
După cum1 au observat Constantin Fedin, 
Ilya Ehrenburg și alți vorbitori, remarca
bilele realizări ale literaturii sovietice ar 
justifica, poate, o atitudine mai festivă, 
mai ales, întrucît constatările critice vor 
alimenta desigur oficinele de propagandă 
defăimătoare ale clevetitorilor de profe
sie din solda reacțiunii imperialiste.

„Dar — a spus Fedin — noi nu avem 
intenția să renunțăm la dreptul care ne 
aparține, la dreptul de a critica litera
tura noastră, fără autoîncîntare, fără în- 
gîmfare, fără exagerări dar șl fără să mic
șorăm. valoarea cuceririlor ei ideologico- 
artistiee. Noi însă nu vom oferi adversari
lor noștri plăcerea pe care ei speră să o 
obțină de la noi : niciodată nu vom critica 
literatura sovietică de pe poziția dușma
nilor ei”.

Sub acest raport un învățămînt serios 
ar putea fi extras și pentru viața noastră 
literară. Literatura sovietică a înregistrat 
succese remarcabile. Ea a răspuns, la o 
înaltă ținută artistică, unor probleme arză
toare în viața poporului sovietic. în toți 
acești 20 de ani ea a fost un sprijinitor 
credincios al Partidului Comunist, susți- 
nînd cu operativitate marile acțiuni Ini-

ci întreaga colectivitate scriitori-

frumuseții

— se spu- 
al P.C.U.S. 
Scriitorilor 

scriitorii sovietici se inspiră

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 5 martie 1955

Mihai Novicov

țiate și conduse de partid. Și totuși, viața 
a mers înainte. Dezvoltarea ei cunoaște 
azi în Țara Socialismului victorios un 
ritm atît de vertiginos încît unii scriitori 
nu reușesc să țină pasul. Și iată că ob
ștea se sezisează de această lipsă. Exigența 
critică se manifestă nu atît în raport cu 
ceea ce a fost realizat, cît și în raport cu 
ceea ce n-a fost încă realizat. Și se con
stată: în proză tema muncii creatoare n-a 
găsit încă o oglindire multilaterală și bo
gată ; în poezie nu a fost zugrăvit încă la 
înălțimea necesară chipul muncitorului 
revoluționar ; noua mișcare de masă a ti
neretului în spre ținuturile unde se desțe
lenesc pămînturi nu a găsit încă o întru
chipare cuvenită în literatură. Și scrii
torii consideră drept o datorie a lor să 
umple aceste goluri. La Congres a fost 
aspru criticată părerea după care, pen
tru oglindirea artistică a unor probleme 
noi de viață, ar fi nevoie — chipurile — 
de o perspectivă a distanței. Mai mulți 
vorbitori au arătat că cele mai bune opere 
ale literaturii sovietice au fost scrise „pe 
urmele calde” ale faptelor vieții. „A cu
noaște cît mai adine viața” — iată una 
din lozincile sub care s-a desfășurat Con
gresul.

Concluzia asta ne pare deosebit de im
portantă întrucît la noi nu a fost lichi
dată încă — se pare — tendința de a 
aprecia literatura în ansamblu și unele 
opere în particular după alte criterii — 
ce-i drept însemnate și ele, dar nehotărî- 
toare. Oare n-u se observă și la noi o anu
mită rămînere în urmă a literaturii față 
de viață ? în ultimii ani îndeosebi, înce- 
pînd din august 1953, partidul și guver
nul au luat o serie de măsuri pentru a 
asigura o creștere rapidă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Măsurile acestea 
cer eforturi. Realizarea lor în practică se 
ciocnește de împotrivirea înverșunată a 
elementelor dușmănoase, este adesea frî- 
nată și chiar. împiedicată pe alocuri de 
atitudinile înapoiate ale unor elemente pu
trede din aparatul de stat și cel econo
mic. Se desfășoară o uriașă acțiune edu
cativă. în toate aceste bătălii se nasc și 
cresc cadre noi, călite, pricepute, devotate 
cauzei socialismului, pline de inițiativă și 
elan creator. A oglindit oare literatura în
treaga bogăție a acestor probleme, a in
tervenit oare activ pentru a sprijini acțiu
nile partidului ? Mi se pare că într-o mă
sură neîndestulătoare. Și atunci ne între
băm : oare nu acesta trebuie să fie punc
tul de plecare al discuțiilor noastre lite
rare ? Nu acesta trebuie să fie criteriul 
principal cu care să ne apropiem de ope
rele noi în general, de primele încercări 
ale scriitorilor tineri în special ?

în salutul adresat Congresului de C.C. 
al P.C.U.S. s-a cerut scriitorilor să se 
amestece activ în viață, să dovedească în
drăzneală în atacarea problemelor noi, în 
dezvoltarea tuturor genurilor și formelor 
literare, în ridicarea necontenită a nivelu
lui măiestriei. „Uniunea Scriitorilor — se 
spune în acest salut — trebuie să aibă 
permanenta preocupare ca scriitorii noș
tri să participe întotdeauna la viața 
poporului, să împărtășească interesele și 
aspirațiile lui, să fie participanți activi la 
construirea societății comuniste, să vadă 
și să cunoască pe contemporanii noștri, 
adevărați eroi — constructorii comunis
mului".

în perspectiva acestei orientări gene
rale, cel de al II-lea Congres al Scriitorii 
lor Sovietici a acordat o atenție deosebită, 
problemelor măiestriei, elaborării diferite
lor probleme teoretice și practice ale rea
lismului socialist. De pildă : cea privitoare 
la diversitatea de stiluri și curente în ca.- 
drul unei literaturi ce se călăuzește de 
metoda unică a realismului socialist. Atît 
în raportul lui A. Surkov, cît și in cora- 
portul lui C. Simonov, acestei probleme 
i-a fost acordat un loc important. C. Si
monov a criticat unele puncte de vedere 
— exprimate încă la primul Congres al 
Scriitorilor Sovietici — care identificînd 
metoda cu stilul, vorbeau în consecința de 
„stilul realismului socialist". Stilul, fiind 
o exteriorizare a personalității creatoare a
scriitorului, în afara cerințelor generale ★ 
ce izvorăsc din așezarea lui ca creator pe 
poziția realismului socialist, nu poate fi 
apreciat prin nici un fel de măsuri unice. 
Aceste precizări ne par deosebit de în
semnate din două motive. In primul rînd 
și la noi, îndeosebi în munca redacțiilor, 
au putut fi observate tendințe de a nivela 
stilul scriitorilor, de a sugera (dacă nu 
chiar impune) unele șabloane sau scheme 
dinainte stabilite privind subiectul, ca
racterizarea personajelor, limba, modul de 
expresie și alte elemente ale creației li
terare, care țin în primul rînd de modul 
specific de a crea al fiecărui scriitor în 
parte. Nu încape îndoială că asemenea 
tendințe vor trebui să fie combătute cu 
toată hotărîrea.

Dar totodată 
altă tendință și 
tul că și la noi 
stiluri nu poate 
ci o diversitate 
unei metode unice, a realismului socia
list. De aceea ni se pare foarte utilă și 
chiar necesară o acțiune mai vastă și mai 
calificată de clarificare și dezbatere a pro
blemelor esențiale ale realismului socia
list.

Cel de al doilea Congres al Scriitorilor 
sovietici a arătat din nou că la baza rea
lismului socialist stă principiul spiritului 
de partid. Totodată, Congresul a scos la 
iveală că spiritul de partid 
instrument oarecare care ar putea fi îm
prumutat de scriitor pentru satisfacerea 
cutăror sau eutăror cerințe ale unei 
dacții, ci este atitudinea însăși a scriito
rului față de viață, față 
țiile ei.

„Partinitatea literaturii 
spunea în cuvîntarea sa la 
Fadeev, — nu este un fenomen excep
țional propriu doar scriitorilor membri de 
partid și în general unor puțini. Partini
tatea este o însușire istorică a literaturii 
noastre sovietice Noi avem desigur duș
mani, adversari ideologici. Se întîmplă că 
și scriitorii sovietici buni greșesc în crea
ția lor, se îndepărtează de spiritul parti
nic. Dar cînd vorbim despre partinitatea 
literaturii sovietice, noi avem în vedere 
acel fapt istoric că scriitorii sovietici, atît 
membrii de partid, cît și cei fără de par
tid, recunosc justețea ideilor Partidului 
Comunist, le apără în creația lor și de 
aceea, în mod firesc, recunosc rolul con
ducător al partidului în problema litera
turii".

Sîntem de părere 
Că pentru 
temeinică a 
realismului 
este nevoie 
tățenirea unei aseme
nea partinități în li
teratura noastră.

Mult s-a discutat la 
Congres despre pro
blema eroului pozitiv. 
Cerința de a se lupta 
în literatură pentru 
așa-numitul „erou 
ideal” a fost pe drept 
cuvînt combătută cu 
asprime la Congres. 
Aceasta nu pentru 
că cineva ar contesta 
că sarcina zugrăvirii 
chipului omului ce
lui maj înaintat al 
epocii e sarcina prin
cipală a literaturii, ci 
pentru că formula 
„erou ideal” înlocu
iește această sarcină 
vie, creatoare, cu o 
schemă moartă. Ma
joritatea covîrșitoare 
a vorbitorilor au su
bliniat datoria scrii
torilor de a da chip în 
operele lor omului 
celui mai înaintat al 
vremii, constructoru. 
lui comunismului,

însușirea 
metodei 
socialist 

de înce-
plăcea cînd vorba mea-ndrăzneață

E drept, cîtiva m-au ocolit o vreme, 
Ferindu-se ca de-un Iepros, cu teamă, 
Nu îndrăzneau în horă să mă cheme 
Nici multe dintre fetele de-o seamă.

Nu, n-adăstam să-mi deie-ntîi binețe 
Vreun om bătrîn, cu tîmplele cărunte, 
Nu stăm în capul mesei la ospețe, 
Nu comandam la lăutari să-mi cînte.

Și n-am umblat cu lacătul la gură 
Acolo-n satul unde, altădată, 
Primeam și premii pentru învățătură, 
Puteam s-ajung și-o slugă lăudată.

Iar de pe urma-mi nu trăgeau foloase 
Nici măcar una dintre rubedenii; 
Părinții nu-și -nălțau vreun rînd de case 
Și cotele-și dădeau ca toți sătenii.

Mă luă și mama cu mustrări domoale: 
Să nu mă bag, semeț, în toate
S-o las, cu-ale politicii, mai moale,
S-o fac mai cu perdea, dacă se poate.

Cu bucuria tatălui deplină 
Ducîndu-și fiul la o școală-naltă, 
Și vorba mea prinse rădăcină 
Ca salcia în margine de baltă.

Și se topea pojghița de răceală
Pe cînd tăciunii dogoreau fierbinte... 
Cuvîntu-mi cîntăreau cu chibzuială 
Iar la purtarea mea luau aminte.

Dar le
lzbea-n dușmani cu patima securii. 
Dînd fără teamă cărțile pe față, 
Din spuză dezvelind tăciunii urii.

Dar eu urmai partidul cu credință;
Și dragostei, și-nțelepciunii sale
Vad bun le-a fost întreaga mea ființă* 
Și le-a croit spre alte inimi cale.

Cu ani în urmă, se zvoni-n tot satul 
C-ar fi căzut pe capul meu năpasta 
Și că m-a -mpins la rele necuratul, 
Să fac politică în vremea asta.

. Păcat de el — mă căinau miloșii — 
Putea s-ajungă om deștept, cu carte". 
Alții bîrfeau: „Se poartă-n haine roșii, 
Ca să răzbească-n viață, mai departe".

Cu fiecare toamnă roditoare 
Ce-ndestula hambarele sărace, 
Cu fiecare zi de sărbătoare, 
Cinstind paharul în belșug și pace,

omului care — după o expresie a lui Sa- 
med Vurgun — „întruchipează în sine 
tocmai calitățile cele mai înalte, pămîn- 
tești și vii”. Dar cu un patos unanim s-au 
ridicat scriitorii sovietici împotriva ori
căror tendințe de artificializare a vieții, 
de „lăcuire" a ei, de tocire a contradicți
ilor, de rezolvare simplistă a problemelor 
atît de complexe ale realității.

Salutul C.C. al P.C.U.S. prevenea pe 
scriitori asupra celor două pericole care 
amenință pe creator din acest punct de 
vedere:

„Tendințele manifestate într-o serie de 
lucrări spre o oarecare înfrumusețare a 
realității, spre ascunderea contradicțiilor 
dezvoltării și a greutăților creșterii, au avut 
o influență negativă asupra dezvoltării li
teraturii noastre. Lupta împotriva rămă
șițelor capitalismului în conștiința oame
nilor nu-și găsește oglindirea cuvenită în 
literatură. Pe de altă parte, unii literați, 
rupți de viață, în căutarea unor conflicte 
născocite, au scris opere de mîntuială, 
și-au permis să înfățișeze societatea sovie
tică într-un chip denaturat, iar uneori 
chiar calomnios, ponegrind în bloc oame
nii sovietici."

Discuțiile au arătat că pentru evitarea 
unor asemenea greșeli — de cea mai mare 
importanță este cunoașterea adîncă a 
sufletului uman, cunoaștere ce nu poate fi 
înlocuită cu rețete fabricate în birou. Ea 
trebuie să fie vie, trăită.

Pînă și aceste cîteva exemple despre 
problemele care s-au ridicat în cadrul 
celui de al doilea Congres al Scriitorilor 
Sovietici vorbesc despre bogăția dezbate
rilor. Pentru că — și aceasta cred eu e 
unul din învățămintele esențiale — scrii
torii sovietici discută cu patos, cu înfrigu
rare, dar nu pentru a apăra propriile lor 
creații personale, ci pentru a găsi în co
mun răspunsurile cele mai bune la pro
blemele care-i frămîntă. La Congres a fost 
combătută părerea exprimată de unii din 
participanți cum că discuția ar avea drept 
obiectiv să ducă doar la precizarea punc
telor de vedere. Dimpotrivă, scopul dis
cuției este întotdeauna elaborarea unui 
punct "de vedere cît mai adevărat, cît mai 
util. Aceasta presupune însă obiectivi
tate, curaj, pasiune în apărarea principi
ilor de bază ale literaturii noi, a partini
tății sale, a bogăției de idei, a legăturii cu 
viața. De asemenea discuție vie, des
chisă, principială, îndrăzneață, cu un as
cuțit spirit critic și autocritic este mare 
nevoie și în viața noastră literară.

„Carnavalul circului1*

Nicolae Stoian

POLITICA!
...„Păi, dacă azi politica — așa este 
Atunci, n-ar fi o faptă de rușine"...
Și mulți s-au pomenit, fără de veste, 
Politica slujind-o ca și mine.

De-atunci chiar și bunicile naive
Ce n-au scos capu-n lume-o viață-ntreagă 
Fac propagandă pentru Directive, 
Uitînd de bătrînețea lor beteagă.

Pînă și mama totu-a dat uitării, 
Se și mîndrește față de surate 
C-am apucat pe-o cale -acătării, 
Partidului dorindu-i sănătate.

Ea nimănui nu i-ar mai da povața
De-a sta pe margini, ca un gură-cască;
Acum politica e însăși viața: 
Cea mai cinstită, cea mai omenească.

Cronica filmului
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a putut fi observată și o 
anume : a se neglija fap- 
diversitatea de curente și 
fi o diversitate oarecare, 
de curente și stiluri ale

nu este un

re
de contradic-

sovietice” — 
congres A. A.

Timp de aproape 
secol, artiștii romîni 
bucurat de un mare 
de an însă, faima talentaților ar
tiști, lăsați fără apărare în fața 
impresarilor avizi de ciștiguri, a 
început să scadă. înainte de eli
berarea țării noastre, circul ro- 
mînesc, lăsat la voia celor mai 
cupizi afaceriști, a ajuns un fel 
de meserie de batjocură; artiș
tii bătrîni își tîrau cu greu trupu
rile obosite în căruțele hodorogite 
cu care cutreierau țara, iar noi 
elemente care să completeze tru
pele nu veneau în majoritatea 
lor decît din rîndurile acelora ce 
nu găseau o folosință mai bună 
in altă parte.

Iată că acum, cînd viața noas
tră artistică cunoaște o largă în
florire, a venit și vremea reîn
vierii circului romînesc, a boga
telor sale tradiții naționale. Toți 
amatorii, dintre care cei mai en
tuziaști sînt tinerii și copiii, au 
aflat cu bucurie despre începerea 
activității Circului de Stat din 
București, al cărui prim specta
col s-a bucurat de succes.

De curînd a avut loc premiera 
noului program denumit „Carna
valul circului”. Spectatorilor 
„Carnavalului circului" li s-a im
pus de la început suflul nou, de 
avînt, care domnește în munca 
artiștilor; o dorință vie de a 
ridica nivelul spectacolului îi în
suflețește permanent. Intr-adevăr 
programul bogat și variat abun
dă în numere care stîrnesc ropo
tele de aplauze ale publicului prin 
măiestria vădită în executarea 
lor, prin tendința dară de a se 
apropia cît mai mult de adevă
rata artă a circului, complexă și 
dificilă, lăsind în urmă tot mai 
mult, vulgaritățile de esență 
mercantilă, balast al trecutului.

Spectacolul nu este numai o 
afirmare a îndrăznelii, a agili
tății, a științei echilibrului etc., ci 
are si o anumită tematică folosi
toare, îndreptîndu-și ascuțișul sa
tiric în spre unele lipsuri ale 
vieții noastre de zi cu zi. Un me
rit al reprezentației îl constituie

jumătate de 
de circ s-au 
renume. An

Dușmanii tot mai 
Pîrlitul cîntec cu 
Dar cum politica 
Aleargă roata,

zdrăngănesc din strună 
„se-ntoarce roata"... 
-nainte-o mînă

în-că-pă-țî-na-ta 1
■i

Gelozia, bat-o vina...
Cu impetuozitatea apelor care se umflă 

primăvara, topind sloiurile și avîntîndu-se 
înainte, își croiește vadul și cinematografia 
noastră. E drept, în filmele de pînă acum 
ghețurile mai sînt încă puternice, abia 
au pornit să se topească; dar simți fierbe
rea apelor proaspete, spumoase, năvalnice, 
care au și început să iasă la iveală, să-și 
deschidă drum. Ce altceva decît semne ale 
primăverii apropiate, pot fi socotite apa
riția pe ecran a unui chip autentic și ex
presiv de țăran muncitor — Ilie Barbu 
(„Desfășurarea”), creșterea vădită a nive
lului tehnico-material al ultimelor filme, țiunii, suplinind în bună măsură deficien- 
înviorarea și ancorarea în miezul actuali
tății a multor jurnale cinematografice sau 
realizarea unor comedii cinematografice 
de scurt metraj amuzante, pline de haz și 
voie bună, cum sînt „Cu Marincea e 
ceva...’’, „...Și Ilie face sport”, „Gelozia 
bat-o vina” ! Ultimul din aceste filme — 
care trece acum cu bine examenul în fața, 
celui mai sever și exigent judecător : pu
blicul — transmite și el sentimentul îm
bucurător al înnoirii.

Intriga schiței „Agronomul” de Ana 
Lungu. după care s-a făurit scenariul, nu 
are o mare bogăție de sensuri, nu prezintă 
complicații și cotituri în dezvoltarea ca
racterelor, e îndeajuns de naivă. Pornit 
prin sat să-și caute nevasta, o vrednică 
activistă pe tărîm obștesc, Andrei — eroul 
anecdotei — n-o găsește nicăieri; el află 
în schimb pretutindeni că Domnica e dusă 
cu... agronomul cel nou. Din țînțar e lesne 
să facj armăsar — și iată-1 pe soțul gelos 
șl neîncrezător, gata să-și socotească so
ția o femeie de nimic, care-1 înșeală cu 
primul om întîlnit în cale, cu... agronomul 
cel nou. Toate se descurcă însă în aceeași 
zi, odată cu apariția agronomului, care 
este o tînără și energică absolventă a In
stitutului, proaspăt repartizată în sat.

Fără a ridica cine știe ce pretenții, înțe_ 
legînd cerințele proprii unui film comic 
ușor, de o vervă spumoasă, autorii filmu
lui (scenariști: Elena Negreanu și Traian 
Fericeanu — regizor Elena Negreanu) s-au 
concentrat asupra dezvăluirii cu finețe șl 
ironie zeflemitoare a posturii ridicole în 
care eroul se pune singur. Gata să dea 
altora sfaturi despre dragoste, despre res-

pect și încredere față de soție, el nu se 
comportă în fapt conform propriilor sale 
perccpte morale. Enervat că nu-și găsește 
nevasta „intră la idei”; ascultă și interpre
tează anapoda tot ce-i spun cunoscuții ; 
dă proporții fiecărui amănunt, fiecărui 
zîmbet; i se pare că toți știu ceea ce el 
„orbul” n-a văzut; ajunge să fie obsedat 
de existența noului agronom. Și... „fan- 
dacsia e gata”, cum ar zice conu Leonida 
al lui Caragiale.

Realizatorii au dovedit fantezie și un 
prețios simț al măsurii în construcția ac-
țele schiței Anei Lungu. Ritmul antrenant, 
dinamic, „dezghețat" ai acțiunii, filmarea 
reușită, din mișcare (operator Ovidiu Go
logan) sînt neîndoielnic și ele temeiuri 
pentru aprecierea pozitivă de care se bu- 
cură filmul. Elementele comice sînt gra- 

' date ou ingeniozitate, iar acumularea lor 
treptată face să crească neîntrerupt hazul 
spectatorilor pe socoteala „chinurilor su
fletești’’ ale gelosului soț. Iată-1 scriind în 
neștire pe praful de. pe capota „GAZ”-ului 
cuvîntul obsedant: AGRONOM, 
gînd totul iute cînd e 
fer. Iată-1 privindu-se 
pod obit cu o pereche 
pectabile, care nu-s 
un ornament de pe un _
în oglindă, deasupra capului său. Și me
lodia veselă „Gelozia bat-o vina” compusă 
de Anatol Vieru pe versurile Ninei Cas- 
sian (cîntec care în paranteză fie spus este 
Pe buzele spectatorilor după ce părăsesc 
sala), își are rolul său în ridiculizarea ne
întemeiatelor bănuieli ale „vajnicului” soț. 
La început, stînd în mașină alături de șo
fer, Andrei cîntă plin de voie-bună, amu
zat de versurile melodiei; apoi cînd îl 
impacientează zadarnica alergătură pe ur
mele nevestei — despre care află mereu 
că „a plecat cu agronomul” — nu numai 
că a încetat să fredoneze și s-a încruntat, 
dar îl supără și faptul că șoferul cîntă 
înainte. Pentru ca în final, cînd „s-a dumi
rit” cu cine îi umbla nevasta, accentele 
brave cu care reia melodia — alături de 
soție, de agronom șl de șofer — să expri
me un soi de veselă autocritică a celui 
care trecînd prin atîtea situații ridicole 
s-a învățat însfîrșit minte.

și șter- 
surprins de șo- 
în oglindă, îm- 
de coarne res- 
de fapt decît 

perete, reflectată

cc

Nu se poate trece cu vederea faptul că 
această reușită comedie cinematografică 
de scurt metraj, — marcînd un progres 
în filmele noastre sub raportul fanteziei 
regizorale — are și o seamă de neajunsuri, 
dintre care unele aparțin unui stadiu de
pășit întrucîtva de cineaștii noștri în alte 
creații.

Cea mai serioasă deficiență socotim că 
este lipsa de autenticitate a locurilor și 
personajele ar fi din același mediu rural, 
deșj se vor de la țară — au de fapt un 
aspect artificial „țărănesc”. Urmărind fii- . 
mul, nu te crezi nici un moment cu ade
vărat într-un sat, ci accepți ca o conven
ție de operetă că locul acțiunii e la țară și 
personajele ar fi din același mediu rural.

Fără îndoială că această slăbiciune se 
leagă între altele și de munca insuficientă 
dusă cu actorii de către regizor, majorita
tea interpreților — și îndeosebi Florin 
Scărlătes'cu — dezamăgind prin jocul ex
terior, purtînd semnul aceluiași convențio. 
nalism acceptat. Aceasta face să scadă se
rios seva comică a unor episoade. Așa de 
pildă, în ultima parte a filmului, planurile 
cînd Andrei se reîntoarce acasă și toate, 
fleacurile — de la flori pînă la o scrisoare 
găsită întîmplător — îi amintesc de „afu
risitul” agronom, sînt interpretate teatral, 
fără verva comică cerută de situațiile res
pective, La rîndui lor, nici Tatiana Iekel- 
Moldoveanu (Domnica) și — în mai mică 
măsură — nici Ion Lucian (șoferul), nu au 
făcut apel la toate resursele lor interpre
tative, luînd parcă prea ușor rolurile.

Dacă muzica de fond și eîntecul „Gelo- . ,
zia bat-o vina” se bucură de aprecierea 
spectatorilor, aceștia regretă că de astă 
dată sonorizarea filmului e defectuoasă.* 
multe replici rămînînd cunoscute doar de 
actori.

Experiență fructuoasă, primul film creat . 
independent de Elena Negreanu e o reali
zare promițătoare a unui nou regizor. Pe 
drept cuvînt creșterea în număr și cali-ț •. 
tate a filmelor romînești, vădită în ultimul 
timp, arată perspectivele deplinei izbînzi 
a ceea ce e nou, original șl cu adevărat 
valoros, a primăverii tumultoase și proas
pete în dezvoltarea cinematografiei noa
stre

MIHAIL LUPU

faptul că s-a găsit mijlocul de a 
lega diferitele numere între ele 
prin pretextul carnavalului, deși 
această legătură este încă destul 
de facilă, deși nu s-au folosit — 
mai ales în partea comică — bo
gatele resurse oferite de ideea 
carnavalului.

Nu vom insista asupra îmbogă
țirii serioase a utilajului Și recu
zitei, a costumelor care asigură 
o ținută corespunzătoare specta
colului. Trebuie însă să mențio
năm succesele numerelor de acro
bație, a jocurilor icariene de 
pildă, ale acrobaților Popescu, 
care aduc, mai cu seamă prin 
participarea micuței Mariana Po
pescu, un aer plin de prospețime 
apreciat de spectatori. Bine rea
lizate au fost de asemenea acro
bațiile lui Stan Marin și Dorina 
Stan, ale Carolinei Petrache, 
exercițiile la bare ale lui Paul, 
Maria Mastacan și restul echipei, 
acrobațiile ecvestre ale Lidiei și 
ale lui Alois Krateyl, acrobațiile 
comice pe bicicletă ale lui Petre 
Lupașcu.

Trebuie să remarcăm că dintre 
numerele comice cea mai reușită 
apariție a fost a lui Huliță Leo
pold care a reușit să îmbi
ne elemente de acrobație do
vedind o bună pregătire, cu 
o interpretare ce merge cu a- 
devărat pe linia clovneriei dis
tractive. Din păcate, ceilalți pro
tagoniști ai scenetelor comice se 
mulțumeau să țipe și să se agite 
într-un mod cu totul lipsit de 
logică, să folosească efecte vul
gare, jocuri naive de cuvinte (lec- 
ție-frecție, bici-brici etc.) numai 
spre a obține cu orice preț ane
mice hohote de rîs din partea pu
blicului. Lucrul acesta este cu 
atît mai neplăcut, cu c*t. numărul 
„Toreadorii” de pildă, oferea des
tule motive pentru închegarea 
unei intrigi comice. Au avut însă 
o seamă de merite momentele

„Spălătoria chimică” și cele in
terpretate de Puiu Călinescu și 
Ion Antonescu-Cărăbuș.

O condiție a îmbunătățirii spec
tacolului o constituie așadar pre
gătirea 
comice, 
donare 
tice de 
cetinelii cu care se fac pregăti
rile pentru fiecare număr. In 
acest fel, spectacol „Carnavalul 
circului” va marca un serios pas 
înainte al Circului de Stat pe dru
mul preluării și dezvoltării ve
chii noastre tradiții în acest do
meniu, al realizării de spectacole 
de înaltă artă.

mai atentă a numerelor 
lichidarea lipsei de coor- 
a unor exerciții acroba- 
ansamblu precum și a în-

D. B.

0 sentință negîndită 
și ofensatoare

Consacrînd un articol volumu
lui de poezii „Mărul de lîngă 
drum” al lui Mihai Beniuc, în 
revista „Tînărul scriitor” nr. 
1 — 1955, Dumitru Micu a 
socotit că valoarea apreciatului 
poet va fi mai bine pusă în evi
dență de o va opune unor „autori 
de versuri tipărite prin ziare și 
reviste" care încearcă să-l imite. 
Nu putem fi decît surprinși ci
tind mai departe că în rîndurile 
acestor imitatori, cărora — pre
cum se spune „le lipsește ten
siunea lăuntrică”, criticul nu
mește pe Nicolae Labiș. „De o 
vreme — se mai spune — Ni
colae Labiș se face cunoscut ca 
autor al unor „versificări de du
zină”, sporind numărul acelora 
care își însușesc procedeele 
Mihai Beniuc „într-un chip 
desăvîrșire simplist”.

Nicolae Labiș, poet tinăr, de 
incontestabil talent, e astfel tre
cut printre „dăltuitorii de rime”, 
printre „respectivii imitatori".

lui
cu

un

Dacă D. Micu ar fi un critic lip
sit de talent, rîndurile acestea 
nu ne-ar fi atras atenția. Dar 
cum lucrurile nu stau așa 
ne-am gîndit că criticul a 
împerechiat cuvinte la întîmpla- 
re, fără simț de răspundere și cu 
o superficialitate care, precum 
știm, nu-l caracterizează. Artico
lul consacrat creației lui Mihai 
Beniuc e sărac în idei și de
ficitar sub aspectul analizei. Iată 
un lucru ce nu se poate ierta. 
Sîntem convinși, de altfel, că Du
mitru Micu nu crede că menirea 
criticului literar e de a exprima 
„frumos", lucruri știute de toată 
lumea, idei gîndite de alții.

Deficitul de analiză nu se com
pensează printr-o gradilocvență 
a expresiilor care sună'fals : „bă
tălii”, „furtuni”, „avînturi con
structive”, „viața aspră, nedomo
lită”, „vigilență neadormită”, 
„freamătul bucuriei", „optimism 
nețărmurit”, „luminoase idealuri”, 
„prospețime nealterată", „aspi
rații grandioase”, „patimi înobi- 
latoare”, — toate acestea fac mult 
zgomot, e drept, dar nu pot aco
peri absența ideilor critice. Am 
mai văzut cu regret că D. Micu 
crede că același deficient se com
pensează prin compararea maes
trului cu feluriții săi epigoni, cu 
„respectivii imitatori", între care 
Nicolae Labiș.

Intr-un chip cu totul nepermis 
se citează la întîmplare cîteva 
versuri, nu
tr-o poezie a lui Nicolae Labiș, 
nici ea, de altfel, caracteristică. 
Dar acele versuri, fie ele și slabe, 
scoase arbitrar din context, ce 
legătură au cu poezia lui Mihai 
Beniuc, de unde s-a extras ideia 
că tind să imite pe Mihai Be
niuc? Si chiar de-am admite,

deși nu acesta este adevărul, ca. 
în acele versuri s-ar găsi vreun 
ecou al poeziei lui Beniuc, de 
unde această absurdă concluzie, 
sub semnul căreia se trece crea
ția întreagă a lui Nicolae Labiș ? 
De unde i s-a năzărit criticului 
nostru această ideie formulată cu 
multă pompă: „Arborarea unor 
flamuri confecționate după mo
delul unui poet de seamă” ? Care 
sînt aceste „versificări de du
zină”, confecționate, cum se zice 
în articol „de-o vreme” de Ni-t ■ 
colae Labiș ? Care „de-o vreme ? 
Cei care privesc cu interes șl 
dragoste dezvoltarea lui Nicolae 
Labiș știu că acest tinăr poet nu 
e încă pe deplin maturizat, are. 
încă a se împotrivi unei osteni 
tații a limbajului, unor confuzi. 
și prețiozități stilistice, după s 
cum trebuie să se deprindă a 
evita formulările stereotipe și 
neexpresive, neîngrijite, elabo
rate în goana condeiului. Atră- 
gînd atenția lui N. Labiș asupra 
acestei primejdii, noi credem 
ferm, în același timp, într-o în
florire a talentului său, de pc 
acuma viguros; dar nu despre 
asta e vorba în articolul lui Du
mitru
„versificări de duzină", de autor- 
„tipăriți prin ziare și reviste”, dc 
„respectivii imitatori".

In articolul incriminat gravele 
afirmații ale criticului nu se spri
jină nici pe un simulacru de ana
liză necum pe o demonstrație 
plauzibilă; se proferează sen
tințe nu numai neîntemeiate dai 
ofensatoare pur și simplu.

Am hotărit să scriem acești 
rînduri în speranța că Dumitru 
Micu card a parcurs multe hio\ 
grafii și monografii asupra unoî 
scriitori, și a fost sincer indipnaL 
citind despre criticii lipsiți dt 
căldură și de simț, de răspunderi 
și a văzut răul imens ce l-au prol 
vocat, își va înțelege greșeala*

LUCIAN RAICU

Micu. Acolo e vorba dt

cele mai bune, din-
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ALEGERI... PRIN TELEFONCuvîntul tov. Gheorghe Chîșleanu
directorul direcției agricole regionale Galați

Din consfătuirile ținute cu fruntașii re
coltelor bogate în comune, raioane și la 
regiune, a reieșit clar că vitregia clima
tului regiunii Galați, poate fi învinsă.

Producția de 1.200 kg. grîu la hectar, 
obținută de către gospodăria agricolă co
lectivă din satul Cioara, precum și pro
ducția de 1.300 kg. grîu la hectar, obți
nută de țăranul Ion Onofrei din comuna 
Mihail Kogălniceanu, raionul Tulcea, ne 
demonstrează că în condițiile climaterice 
cele mai critice, acolo unde oamenii și 
știința au intervenit la timp s-au obținut 
rezultate frumoase în producție. După 
cum se știe în tcamna anului 1953 și iarna 
anului 1953—1954, în regiunea Galați au 
fost compromise peste 80 la sută din su
prafețele cultivate cu grîu.

In condițiile secetei de le sfîrșitul lunii 
Iulie și pînă la sfîrșitul lunii octombrie 
1954 s-a dovedit că putem obține pro
ducții ridicate la porumb prin aplicarea 
regulilor agrotehnice. Astfel, la gospodă
ria agricolă colectivă Ciorăști din raionul

Cuvîntul' tov. Jiva Stoîadînovîci
membru al întovărășirii agricole din satul Radimna, raionul Moldova Nouă 

regiunea Timișoara
Aș vrea să arăt cum am putut obține 

în întovărășirea noastră o recoltă de 5.000 
kg. știuleti la ha. la porumbul semănat în 
rînduri și 5.500 kg. știuleți la ha. la po
rumbul semănat în cuiburi dispuse în 
pătrat.

După seceratul griului, terenul a fost 
dezmiriștit la 5—6 cm. adînclme, iar 
toamna l-am ogorît la o adîncime de 
25-—30 cm., fără să-1 grăpăm. Primăvara 
am grăpat terenul cu grape de fier în 
lung și în lat pînă l-am nivelat.

Pentru sămînță am ales porumb bun 
din soiul dinte de cal. Semănatul l-am 
făcut cu mașina în rînduri la distanță po
trivită. Apllcînd cele învățate la cursurile 
agrotehnice și sfaturile inginerilor agro
nomi, noi am însămânțat două ha. cu po
rumb în cuiburi așezate în pătrat. In 
urma ploii, cînd rîndurile de porumb nu

Cuvîntul tov. Virgil Actarian
directorul uzinei de tractoare

încă de la începutul anului 1954, mer- 
gind pe linia trasată de hotărîrea C.C. al 
P.M.R. din August 1953, uzina de tractoare 
„Ernst Thăllmann” a trecut la mărirea 
producției de tractoare și piese de schimb. 
Pentru anul 1954, problema pieselor de 
schimb a reprezentat o problemă centrală 
pentru uzină, deoarece față de 1953, se 
cerea o cantitate de piese de două ori 
mai mare

Uzina noastră a trecut încă din 1954 la 
pregătirea a două noi tipuri de tractoare, 
K.D.P. pe șenile și M.T.Z. pe roți.

De curînd au fost realizate primele două 
tractoare K.D.P. pe șenilă îngustă și pe 
șenilă lată.

în întreaga noastră muncă pentru con
struirea acestor tractoare am avut din 
plin ajutorul sovietic în mașini-unelte și 
documentația necesară.

în trimestrul 1 al acestui an, în fața 
colectivului nostru s-a pus problema asi
gurării pieselor pentru repararea tractoa
relor și motoarelor. Planul de piese de 
schimb pe 1955 a fost majorat cu 30 la 
sută față de planul anului 1954 Datorită 
efortului întregului colectiv, toate piesele 
de schimb planificate au fost date agri
culturii.

în legătură cu consumul nejustificat de 
piese de schimb în unele unități agricole, 
vorbitorul a propus ca piesele noi să se 
dea numai în schimbul pieselor uzate 
pentru că acest schimb are un dublu avan
taj : dă posibilitatea uzinei noastre să cu-

Cuvîntul tovarășei Margareta Tomulescu
președinta sfatului popular din comuna Gruia, regiunea Craiova

In calitate de președintă a comitetului 
executiv al sfatului popular al comunei 
Gruia voi arăta aici felul cum am muncit 
și realizările pe care le-am obținut în co
muna noastră.

Liești s-a cfoținut producția de fl.000 kg. 
boabe la hectar pe o porțiune de 5 hec
tare, iar pe suprafața de peste 200 hec
tare s-a obținut o producție de 3.000 kg. 
La întovărășirea din comuna C. A. Ro- 
setti, raionul Filimon Sîrbu, s-au obținut 
3.600 kg. porumb boabe la hectar, pe o 
suprafață de peste 100 hectare.

Pe Iîngă rezultatele arătate, consfă
tuirile au făcut o temeinică analiză a 
muncii noastre, a tehnicienilor.

Niciodată de cînd lucrez în agricultură 
n-am fost pus în poziția de a vedea mai 
clar rezultatele muncii noastre.

Dacă unii tehnicieni și-au dat obolul 
cunoștințelor lor, alții însă — și din pă
cate cam mulți — au dezertat de la da
torie, ori s-au mulțumit cu o pasivitate 
de condamnat.

Sprijinul tehnicienilor pentru aplicarea 
pe scară cît mai largă a metodelor înain
tate de către oamenii muncii din agricul
tură trebuie să fie mai temeinic și la lo
cul de producție.

se vedeau încă, am dat cu grapele. După 
aceea, la 3-4 zile, cînd porumbul avea 
două frunze, am dat prima prașilă. Pe 
cele 16 ha. care au fost însămînțate în 
rînduri, am dat cu prășitoarea între rîn
duri, iar la cele 2 ha. însămînțate în cui
buri așezate în pătrat am dat cu prăși
toarea în lung și-n lat, ceea ce ne-a scu
tit multe brațe de muncă. La a doua pra
șilă am făcut răritul, lăsînd la fiecare 
cuib cîte un fir.

în întovărășirea noastră se face muncă 
în comun și se ține socoteala ce lucrea
ză fiecare după zile de lucru pentru ca 
să se poată face plata și după munca făcu
tă de unii întovărășiți în folosul altora. Cei 
cu pămînt mai puțin și brațe de muncă 
mai multe ajută pe aceia cu pămînt mai 
mult și cu brațe de muncă mai puține. La 
fel cei cu atelaje ajută pe cei fără atelaje.

„Emst Thăllmann“-Orașu! Stalin
noască greșelile ei și în același timp con
tribuie la întărirea răspunderii celor că
rora li se încredințează mașinile,

Uzina a primit sarcina de a repara 194 
motoare. Prin organizarea unei secții de 
reparații și datorită eforturilor muncito
rilor toate tractoarele au fost reparate și 
recepționate la 19 februarie.

Conducerea Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii ar trebui să urmărească cu 
toată atenția felul cum sînt îngrijite mo
toarele în S.M.T.-uri și gospodării agri
cole de S' at. Noi vă spunem că în starea 
în care le-am primit pe cele trimise la 
reparat, n-am dori să mai primim vreo
dată altele.

Se spune și este într-adevăr așa, că 
produsul nostru, tractorul K.D., este un 
produs bun. Totuși, noi trebuie să recu
noaștem că și la acest tractor care este 
bun, se întîmplă ca unele piese să se uzeze 
prematur.

Spre a înlătura acest neajuns, serviciul 
de control a început să fie întărit cu cadre 
tehnice mai bine pregătite și s-au luat 
măsuri ca o caravană din uzină cu piese 
de schimb să plece la grupările de sta
țiuni unde noi am livrat aceste tractoare.

întregul colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din uzina de tractoare este 
hotărît să lupte și pe mai departe pentru 
a da agriculturii tractoarele de care are 
nevoie în scopul măririi producției la 
hectar.

La apariția proiectului de Directive ale 
celui de al IX-lea Congres al partidului, 
comitetul executiv, ajutat de organizațiile 
de bază, de comisiile permanente și de co
misia de femei și-a făcut un plan de

Participanfi la consfătuire discutînd în pauză
muncă în care am stabilit să redăm 
agriculturii terenurile care imprejmu.esc 
comuna noastră și care nu sînt folosite de 
zeci de ani. După întocmirea planului am 
trecut imediat la aplicarea lui, reușind ca 
în scurt timp să curățim 8 ha. de teren pe 
care apoi l-am pregătit pentru a-1 cultiva 
cu zarzavat. De asemenea am pregătit și 
un alt teren, care nu mai fusese de mult 
cultivat și am făcut și unele lucrări de iri
gație pentru grădinile de zarzavat. Pentru 
îmbunătățirea terenurilor degradate, co
misia agricolă, împreună cu mulți alți ță
rani muncitori au cerut ca aceste terenuri 
care au cel puțin 30 ha., să fie împădurite.

Rezultatele bune pe care le-am obținut 
se datoresc și faptului că noi am organizat 
munca de lămurire și mobilizare a țărani
lor muncitori, că am ajutat pe deputați să 
cunoască dorințele cetățenilor din circum
scripții și să lupte pentru rezolvarea lor.

Cuvîntul tov. Andrei Nicolae
directorul stațiunii experimentale zootehnice Popăuți, regiunea Suceava

Creșterea animalelor este o ramură de 
producție strîns legată de agricultură. Mă 
întreb cum am putea să facem agricultura 
rentabilă dacă deșeurile agricole, paiele, 
pleava, cocenii și atîtea alte deșeuri indus
triale, ștroturi, tărîțe, tăieței de sfeclă etc., 
nu ar fi utilizate tocmai prin minunata 
mașină animală. De asemenea nu putem 
să trecem prea ușor peste faptul că 40 la 
sută din principiile nutritive pe care ani
malele le primesc în rații, se întorc îna
poi în sol prin bălegarul despre care toți 
fruntașii spun că este cel mai bun îngră
șământ,

Am spus toate acestea pentru a aminti 
circuitul închis care există între creșterea 
animalelor și agricultură și de aceea am 
socotit că nu pot fi discutate separat.

In această consfătuire, deși nu es.te 
obiectul principal al discuțiilor, trebuie 
totuși amintit că în fața noastră stă sar
cina întăririi bazei furajere. Vreau să scot 
în evidență două aspecte mai principale.

In primul rînd este vorba de problema 
izlazurilor. Suprafața multor izlazuri se 
reduce fie prin bornarea pășunilor de că
tre Direcția Silvică din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, fie prin desțeleni
rea unor părți din izlazuri care apoi nu 
sânt cultivate cu plante de nutreț.

In planul de cultură nu s-a redus baza 
furajeră ; totuși, practic, pe teren, aceste 
cifre de plan privind baza furajeră nu sînt 
respectate. Am să dau un exemplu din re
giunea Suceava. In această regiune sînt 
peste 600.000 oi, în majoritate în curs de 
karakulizare. După cum știm, cu cît mer

Un ajutor prețios în munca noastră l-am 
primit din partea tehnicienilor și activiști
lor de partid. De pildă, tehnicianul Stan 
a ținut regulat cursuri agrotehnice cu ță
ranii muncitori din comună, fapt ce a fă
cut ca cetățenii noștri să fie acum gata de 
a ieși la munca cîmpului.

Din consfătuirea noastră, aici în Capi
tala țării, am tras multe învățăminte.

Cu părere de rău, vreau să-mi exprim 
și o oarecare nemulțumire. La această 
consfătuire am avut ocazia să vedem cum 
a muncit fiecare, am auzit sfaturile ingi
nerilor și tehnicienilor. Dar consider că ar 
fi fost mult mai bine dacă aici ar fi vorbit 
mai multe femei, căci ele dau o mare con
tribuție la obținerea recoltelor bogate. De 
aceea, aș vrea să fac o propunere ca în 
consfătuirea viitoare să participe un nu
măr de femei mult mai mare.

gem înainte către rasa karakul, oile devin 
mai pretențioase. După calculele care s-au 
făcut pe regiune, în regiunea Suceava su
prafața de pășune pe care o avem de abia 
poate acoperi necesarul de pășune pentru 
aceste oi. iar restul speciilor nu mai au 
nici măcar un hectar de pășune.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte despre 
unitatea în care lucrez eu. Sarcinile prin
cipale ale stațiunii noastre sînt descoperi
rea și experimentarea celor mai bune me
tode de lucru în creșterea animalelor și 
popularizarea acestor metode, precum și 
crearea unor tipuri sau rase noi de ani
male, care să corespundă condițiilor spe
ciale din nordul Moldovei.

O sarcină importantă este crearea a 
două noi tipuri de oi Karakul, pe bază 
de țurcană-locală, prin încrucișarea acestei 
țurcane de culoare neagră sau brumărie 
cu berbeci negri sau brumării, importați 
din Uniunea Sovietică.

Noi am făcut experiențe cu un număr de 
vaci, dintre care unele erau chiar din cele 
pentru abator. In primul an, cînd aceste 
vaci au fost supuse unei, furajări raționale 
ele au dat .în medie 1670 litri lapte. In al 
doilea an, după ce mulgătorii fruntași" ău 
aplicat cu toată priceperea o serie de me
tode înaintate s-a ajuns, ca producția me
die să fie de 1.860 litri lapte.

Trebuie să luptăm deci pentru îmbună
tățirea condițiilor de hrăniTe a animalelor 
prin asigurarea bazei ' furajere, adică să 
asigurăm animalelor ' verdeață în bandă 
rulantă, ca animalele — chiar și în timpul 
secetei — să aibă asigurata verdeață.

Nu se îndoiește nimeni de însemnătatea 
scriptelor. Organizarea, îndrumarea ți 
controlul se fac la noi și prin scrisori, 
instrucțiuni, rapoarte, informări... Ca orice 
lucru însă și acestea au o limită. Dar pen
tru cine ? Pentru acele comitete sau bi
rouri, pentru acei activiști care înțeleg că 
munca se face în primul rînd cu omul și 
nu cu hîrtia.

Membrii comitetului regional U.T.M. Ba
cău .însă, lăsîndu-se furați de creion, hîr- 
tie și telefon uită adesea că principalul în 
activitatea noastră este — așa cum ne în
vață partidul — munca vie, concretă cu 
oamenii.

★
E seară. Luminile la sediul comitetului 

regional se sting una cîte una. Activiștii, 
după o zi de muncă frămîntată se îndreap
tă spre casele lor. Fiecare din ei își face 
în memorie o recapitulare a activității din 
acea zi. în drum spre casă se gîndesc : 
„mîine voi da mai mult, azi n-am făcut 
tot ce-ar fi trebuit". Și de-abia așteaptă 
să vină a doua zi pentru a reîncepe munca 
cu forțe noi.

Numai două lumini mai strălucesc în 
sediu: .în biroul tovarășului Sandu Gheor
ghe, secretarul II al regiunii și în camera 
ofițerului de serviciu.

Secretarul întocmește de zor o notă care 
trebuie transmisă de urgență prin telefon 
comitetelor raionale. Se apropie miezul 
nopții. Nota e gata. Ea cuprinde patru 
puncte. „Ajunge — se gîndește tovarășul 
Sandu — și mîine e o zi”.

Peste puțin timp, în camera ofițerului 
de serviciu se aude o voce puternică, pu
țin răgușită. Vorbește la telefon șeful sec
ției C.F.S. a comitetului regional.

— Interurbanul ?... fii te rog drăguță 
și servește-mă cu raioanele... da, comi
tetele raionale U.T.M... S-aștept î Să nu 
închid telefonul ?... îmi dai Buhușul, bine I 
foarte bine !

— Allo 1 Buhușule, U.T.M.-ul ?... Tov. 
Gîrbea? noroc, noroc ! Aici e comitetul re
gional, vorbește... Da notează mai re
pede !... mai rar ? Ei drăcie, mai las-o în
colo cu caligrafia, nu-nțelegi? N-am vreme 
de pierdut. Nota e lungă și mai am încă 
de vorbit cu 8 raioane și un comitet...

Aici, ofițerul de serviciu se opri pentru 
o clipă și se gîndi că i-ar fi rușine să-i 
spună lui Gîrbea că mai avea de trans
mis aceeași notă și organizației orășenești 
care e la „nasul” comitetului regional. Și 
cînd te gîndești că e ora 12 noaptea, iar 
tovarășul Oprișa, primul secretar al co
mitetului orășenesc a fost la tovarășul 
Sandu acum cîteva ore ! ,,De ce oare nu 
i-a transmis conținutul notei pe loc ? Ce 
birocrație ! Ce formalism 1 Of !” Și-și trecu 
nervos mîna prin păr.

— Scrii ? — continuă ei să transmită 
nota — bine !... Zi mai departe : în aten
ția primului secretar al comitetului ra
ional...

Primul secretar al comitetului raional 
U.T.M. Buhuși și ceilalți primi secretari 
raionali trebuiau să transmită pînă a doua 
zi dimineața la orele opt, o situație cu 
privire la alegerile organelor conducă
toare U.T.M. din cadrul raionului res
pectiv.

A apărut în limbile rusă, romînă, franceză, germană, engleză șl spaniolă
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în paranteză fie spus, acum 6 zile de 
la același telefon se transmitea raioane
lor aceeași notă, cu deosebirea că era alt
fel formulată, iar răspunsul se cerea să 
fie dat imediat sau cum se spunea în notă 
„momentan”.

De la celălalt capăt al firului se auzea 
vocea oarecum dezorientată a tovarășului 
Gîrbea care punea întrebarea :

— Cînd oare mai putem noi face o 
astfel de situație ? E noapte, toți activiștii 
sînt pe teren, pregătesc alegerile. Nu vă 
gîndiți la asta ?

Și continuînd să țină receptorul la ure
che — deși convorbirea cu Bacău se ter
minase — se gîndi cu amărăciune : ,,sin- 
tem de-abia la începutul anului și am tri
mis deja comitetului regional 6 rapoarte 
și informări scrise, lungi cît o zi de post. 
Am mai transmis de asemenea și alte in
formări telefonice, tot la cerere. Nota de 
astăzi pune capac la toate...

Firul gîndului tovarășului Gîrbea îl pu
tem continua noi. De ce oare au nevoie 
membrii biroului regional U.T.M. Bacău 
de atîtea note și informări ?,... Pentru că 
ei nu merg pe teren. Pînă la 25 februa
rie, membrii biroului nu controlaseră nici 
o adunare de alegeri. Tovarășul Voicu și 
tovarășa Atudorei, secretari ai comitetu
lui regional, au „controlat” din goana ma- 
șinei într-o singură oră peste 10 organi
zații de bază din raza comitetului orășe
nesc Bacău. Apoi s-au închis din nou în 
birourile lor. în luna octombrie 1954 to
varășul Vîrlan, șeful secției muncitorești, 
în urma unui „control” la Fabrica „Pro
letarul” a desființat posturile utemiste de 
control din această întreprindere cu scopul 
de a crea altele noi, „mai bune”. Dar 
nici pînă în ziua de astăzi ele n-au fost 
înființate.

Din luna iulie 1954 și plină In luna Ia
nuarie 1955 tovarășul Sandu, secretar al 
comitetului regional nu a trecui niciodată 
pe la comitetul orășenesc pentru a în
druma și a controla munca. în sfîrșlt, in 
timp ce comitetele raionale sînt bombar
date cu note telefonice, lucrătorii comite
tului regional U.T.M. Bacău nu sînt con
trolați de către membrii biroului, fiecare 
își duce munca așa cum crede că e mal 
bine.

Iată de oe la ora actuală .rapoartele, 
informările, sau alte scripte, ale comite
telor raionale U.T.M. constituie aproape 
singura „metodă” prin care ei se țin la 
curent cu felul cum se desfășoară alege
rile în organizațiile de bază din diferitele 
raioane ale regiunii.

E de datoria noastră să atragem atenția 
comitetului regional U.T.M. Bacău : dați 
mai multă atenție muncii concrete, depla- 
sați-vă pe teren ! Fiți mai mult în mij
locul utemiștilor și tinerilor 1 Mai scutiți 
pe activiști de atîtea informări și rapoarte, 
de note telefonice ! Lasăți-i să muncească 
cu organizațiile de bază, cu oamenii!

E timpul să înțelegem că alegerile or
ganelor conducătoare U.T.M. ca și în ge
neral munca noastră nu se face prin te
lefon, ci prin îndrumarea concretă, prin 
ajutorul permanent dat tinerilor acolo 
unde ei muncesc, învață, trăiesc.

M. BURAN

Din experiența primului
în anii puterii populare învățămîntul 

superior s-a dezvoltat neîncetat, numărul 
facultăților a crescut de patru ori în com
parație cu anul 1938-39, cuprinzînd peste 
55.000 studenți. Prin grija necontenită și 
dragostea cu care partidul și guvernul în
conjoară tineretul țării noastre a fost în
tărită și lărgită baza materială a institu
țiilor de învățămînt superior, au fost clă
dite noi localuri de învățămînt, au fost 
organizate noi laboratoare și ateliere în
zestrate cu utilaj modern, a crescut nu
mărul căminelor și cantinelor, sînt acor
date burse studenților merituoși asigu- 
rîndu-li-se astfel bune condiții pentru 
studiu. Ca urmare a acestui fapt, învăță- 
mlntul nostru superior a înregistrat suc
cese însemnate în domeniul organizării 
procesului instructiv-educativ și al ridi
cării nivelului de învățămînt, în domeniul 
activității metodico-științifice care se oglin
desc în atitudinea de zi cu zi a tineretu
lui nostru față de învățătură, față de 
muncă.

Rezultatele ultimei sesiuni de examene 
dovedesc că marea majoritate a studenți
lor și-au înțeles îndatoririle răspunzînd 
grijii ce li se poartă printr-o muncă per
severentă și plină de entuziasm. în majo
ritatea instituțiilor de învățămînt supe
rior a crescut numărul studenților admiși 
în sesiunea de examene. Astfel, dacă în 
sesiunea din ianuarie 1954 s-au prezentat 
la examene 96,6 la sută din studenți. în 
sesiunea din ianuarie 1955 s-au prezentat 
98,2 la sută. Exigenței sporite a cadrelor 
didactice studenții îi răspund cu un nivel 
de pregătire superior față de trecut, nu
mărul promovaților, a celor care au obți
nut calificative de bine și foarte bine a 
fost mai ridicat.

Aceste rezultate se datoresc și faptului 
că o bună parte a instituțiilor noastre de 
învățămînt. superior au privit cu mai 
multă seriozitate și spirit de răspundere 
sarcina organizării, îndrumării și urmări
rii activității individuale a studenților. 
Așa de exemplu la I.S.E.P. „V. I. Lenin” 
București, la institutul politehnic Cluj, Ia 
unele facultăți din cadrul Universității 
„Al. I. Cuza” Iași, rectoratele și decana
tele au mobilizat cadrele didactice în ac
țiunea de elaborare a graficelor studiului 
individual, în îndrumarea temeinică a pla
nificării muncii studenților, a conspectării 
materialului bibliografic. Este de mențio
nat în această privință I.S.E.P. „V. I. Le
nin” București care în timpul vacanței de

Aurel Pop
director în Ministerul Invățămîntulul

vară a pregătit îndrumări pentru studenți 
în legătură cu felul în care trebuie să se 
ia notițe, să se studieze o carte, să se în
tocmească un conspect, să fie elaborat un 
plan de seminar etc.

Un rol din ce în ce mai important au 
început să joace în activitatea instituții
lor de învățămînt superior cercurile și a- 
sociațiile științifice, care dezvoltă studen
ților dragostea pentru studiu, spiritul de 
independență în rezolvarea problemelor, 
deprinderea de a folosi metode științifice 
de lucriț. Peste 10.000 de studenți acti
vează astăzi în cadrul cercurilor științi
fice, iar în sesiunile științifice din anul 
trecut un mare număr de lucrări au pri
mit o bună apreciere din partea cadrelor 
didactice.

Se încetățenește tot mai mult în rîn- 
dul studenților atitudinea de muncă con
știincioasă, care se reflectă și în întări
rea disciplinei. Multe grupe studențești 
s-au transformat în verigi importante ale 
muncii instructiv-educative. Contactul 
strîns al unor conduceri a instituțiilor de 
învățămînt superior cu grupele de stu 
denți a contribuit la închegarea unej ati
tudini hotărîte împotriva celor ce calcă 
disciplina. Faptul că studenții înțeleg din 
ce în ce mai mull să respecte disciplina 
în muncă șj să condamne cu hotărîre ten
dința unora de a absenta nemotivat 
este oglindit în îmbunătățirea simțitoare 
a frecvenței la unele instituții de învăță
mînt superior. Așa de pildă putem vorbi 
de Institutul de Comerț Exterior Bucu
rești care are o frecventă de 98 la sută, 
de Institutul politehnic Cluj sau Institu
tul Agronomic Cluj care au o frecvență 
de 95 la sută.

Alături de cadrele didactice, organiza
țiile U.T.M. îndrumate de organizațiile de 
partid, au jucat un rol important în îm
bunătățirea activității instructiv-educative 
din instituțiile de învățămînt superior, ele 
constituind pîrghii importante pentru sti
mularea studenților la învățătură, pentru 
întărirea disciplinei și pentru organizarea 
activității cercurilor științifice studențești. 
O atenție deosebită a fost acordată mun
cii culturale în rîndul studenților care 
este un mijloc important în educarea stu
denților. Astfel ’ s-au organizat intîl-

semestru
niri cu fruntașii în producție, oameni de 
știință, scriitori și artiști, s-au antrenat un 
număr însemnat de studenți în echipe de 
teatru, dans, cor, orchestră, s-au mobilizat 
studenții la vizionarea în colectiv de spec
tacole, la vizionarea muzeelor, expozi
țiilor etc.

Progresele însemnate ale învățămîntu- 
lui superior sînt însă umbrite de o serie 
de lipsuri ce trebuie grabnic lichidate.

Un mare număr de studenți nu studiază 
în mod susținut pregătindu-se „în asalt” 
și deci superficial, atunci cînd se apropie 
sesiunea de examene. Există încă institu
ții de învățămînt superior în care frec
vența studenților lasă mult de dorit. Ast
fel, în cursul lunilor septembrie și octom
brie 1954 la Institutul de medicină și far
macie București frecvența a fost de 84 la 
sută, la institutul pedagogic „Maxim Gor- 
chi” București de 85 la sută, la Universi
tatea „C. I. Parhon”-București de 87 la 
sută, la Institutul politehnic București de 
89 la sută. Frecvența neregulată la cursuri, 
seminarii și lucrări practice duce nu nu
mai la lipsa de pregătire a studenților 
dar și la deprinderea cu chiulul, obiș
nuința de a trece examenele prin „jocul 
hazardului” prin indulgența profesorului 
sau prin fraudă. Nu de puține ori ase
menea acte au fost încurajate de unii res
ponsabili de grupe studențești care nefiind 
aleși dintre studenții cei mai bine pregă
tiți și disciplinați, notează — dintr-un spi
rit. de colegialitate greșit înțeleasă — ca pre- 
zenți pe studenții chiulangii, așa cum se 
întîmplă în mod frecvent la facultatea de 
științe juridice de la Universitatea „C. I. 
Parhon”. Asemenea elemente pentru care 
chiulul în timpul semestrelor este un prin
cipiu, iar frauda și milogeala în fața pro
fesorilor au devenit „metode” de promo
vare a examenelor, frînează activitatea 
colegilor lor, iar dacă reușesc să se „tî- 
rască” de la un semestru la altul pînă 
la absolvire, pricinuiesc greutăți în locul 
de producție unde sînt repartizați. Exis
tența unor asemenea elemente în învăță
mîntul superior se datorește în mare mă
sură și atitudinii de îngăduință neprinci
pială, tendinței „de a nu se pune rău cu 
studenții” a unor cadre didactice.

în activitatea cercurilor științifice stu
dențești există înc.ă serioase lipsuri care 
frînează dezvoltarea acestora. Cercurile 
științifice nu cuprind încă majoritatea stu
denților fruntași la învățătură, iar o parte 

din cei înscriși nu participă, sau participă 
formal la activitatea lor. Unele instituții 
de învățămînt superior, în care se suba- 
preciază rolul educativ al activității crea
toare individuale a studenților, nu au reu
șit să trezească studenților interesul pen
tru munca științifică, nu au creat condi
ții prielnice pentru activitatea acestora. în 
unele cazuri, catedrele nu au asigurat con
ducerea cercurilor științifice cu cadre di
dactice competente, au aprobat studierea 
unor teme rupte de viață sau care repetă 
problemele tratate la curs, ceea ce nu sti
mulează dorința de studiu și cercetare 
științifică în rîndul studenților.

Există încă studenți cu atitudine lipsită 
de respect față de cadrele didactice. A- 
ceasta se manifestă nu numai în cadrul 
diferitelor activități școlare, ci și în afara 
școlii, ajungînd uneori pînă la acte de 
huliganism. Un asemenea caz s-a întîm- 
plat de exemplu la Institutul de Industrie 
Ușoară din Iași unde un student și-a per
mis să ceară socoteală directorului insti
tutului de ce „l-a lăsat repetent”.

Față de avutul obștesc, manifestările 
unor studenți sînt departe de a fi juste 
iar în unele cazuri sînt direct inadmisi
bile. Deteriorarea mobilierului, stricarea 
instalațiilor de lumină și canalizare, lipsa 
de grijă pentru păstrarea curățeniei, indi
ferența față de buna gospodărire a cămi
nelor și a cantinelor sînt acte care oglin
desc slaba muncă educativă, care se duce 
încă în instituțiile noastre de învățămînt 
superior. Mai avem printre studenții noș
tri elemente înapoiate care uită sau nici 
nu vor să știe că mobilierul, utilajul etc. 
sînt parte din avutul obștesc, făurit prin 
munca poporului nostru muncitor. Este 
firesc că astfel de elemente dacă vor 
ajunge în producție vor constitui o ade
vărată piedică în activitatea sectorului lor 
de muncă.

Aspecte negative ale educației se mani
festă și prin fraude la examene (Universi. 
tatea V. Babeș-Cluj, Institutul Agronomic- 
Iași, I.S.E.P, București, Institutul Pedago
gic de 2 ani București) sau prin declarații 
nesincere și falsificare de certificate pen
tru obținerea bursei, dovedind existența 
unor puternice rămășițe a vechilor mora
vuri moștenite de la burghezie.

O serie de studenți se consideră „liberi” 
de orice obligație față de titlul de stu
dent, față de școală, față de societatea în 
care trăiesc. Așa se explică faptul că în 
loc să muncească conștiincios, în multe ins
titute de învățămînt superior unii studenți 
utilizează timpul de studiu pentru practi

carea jocurilor de noroc, pentru a frec
venta restaurantele și a face scandaluri, 
iar uneori pleacă chiar în grupuri de la 
orele de cursuri pentru a merge la spec
tacole.

O bună parte din lipsurile existente în 
pregătirea și educarea studenților se dato
rește cadrelor didactice, dintre care multe 
nu sînt conștiente că munca educativă în 
școala superioară începe în procesul pre
dării, seminariilor, lucrărilor practice, că 
fiecare formă de activitate trebuie să ur
mărească nu numai scopuri didactice, dar 
în același timp șj de educare a studenți
lor. Se uită adeseori că studentul nu are 
nevoie de o tutelă, ci de un ajutor, un 
sfat al unui tovarăș mai mare în proble
mele învățăturii în ridicarea nivelului cui. 
tural și politic, în rezolvarea probleme
lor care i se ivesc în cale, că în aceasta 
trebuie să se manifeste în primul rînd in
fluența cadrelor didactice asupra tineretu
lui jn timpul și în afara studiului. Greșit 
își înțeleg rolul acele cadre didactice al 
căror principiu de lucru este îngăduința 
și lipsa de exigență față de studenți atît 
la lecții, seminarii, lucrări de control, co
locvii cît și la examene. S-a constatat de 
asemenea că în timpul activității școlare 
și extra școlare unii profesori își uită, din 
păcate, menirea de educatori și deseori 
trec indiferenți pe Iîngă cazurile de căl
care a disciplinei, nu iau atitudine împo
triva^ studenților cu manifestări necores
punzătoare. Nu se poate socoti normală 
lipsa profesorilor de la ședințele U.T.M 
și de sindicat, unde chiar dacă sînt pre- 
zenți, iau deseori poziția de „observatori”. 
Cadrele noastre didactice sînt încă musa
firi rari Ia căminele studențești, la serbă
rile și reuniunile studenților, pentru a se 
apropia de ei, pentru a-i cunoaște și a 
găsi astfel căile pentru a-i influența.

Conducerile institutelor de învățămînt 
superior au încă o slabă legătură cu orga
nizațiile de partid și U.T.M. din institute. 
Organizațiile de partid din instituțiile de 
învățămînt superior, luptînd pentru în
făptuirea liniei politice a partidului, leagă 
strîns activitatea lor de sarcinile specifice 
ale instituțiilor de învățămînt superior, 
acelea de a pregăti cadre cu o înaltă ca
lificare profesională, ideologică și poli
tică.

Există încă numeroase organizații U.T.M. 
care nu pun întotdeauna în centrul 
preocupărilor lor activitatea educativă 
în rîndurile studenților, buna pregă
tire profesională a lor. Organizațiile 

U.T.M. adeseori nu reacționează la călca
rea disciplinej școlare și unii conducători 
ai organizațiilor iau chiar poziția de apă
rare a celor vinovați, în loc să lupte pen
tru formarea unei asemenea opinii de re
probare care să prevină și să facă impo
sibilă apariția abaterilor, atitudinile de 
trîndăvie șj indisciplină.

Astăzi există la institutele de .învăță
mînt superior toate condițiile de a asigura 
pregătirea corespunzătoare și a educației 
la nivelul omului noii societăți. Pentru 
aceasta este însă necesar să luptăm hotă
rît împotriva lipsurilor, să lichidăm cu 
îngăduința în problemele disciplinei.

Organizațiile U.T.M. din facultăți au de 
adus un aport serios în această privință. 
Ele trebuie să considere sarcina de a ajuta 
la formarea profesională și educarea ce
tățenească a studenților drept o înaltă da
torie patriotică Desigur însă că acestea 
sînt posibile de realizat numai desfășu- 
rînd o muncă educativă susținută, perma
nentă în rîndul studenților, printr-o atitu
dine de intoleranță, față de orice manifes
tări nejuste ale studenților.

In grupele studențești trebuie analizată 
fiecare absență de la cursuri, fiecare caz 
de indisciplină, să fie criticați cu severi
tate și imediat cei care dovedesc lipsă de 
răspundere față de învățătură și să se 
facă din fiecare caz în parte un prilej 
de educare a tuturor celorlalți studenți. 
Bineînțeles, în acest scop se vor folosi și 
alte metode ca : luarea de atitudine prin 
gazeta de perete, stația de radioamplifi
care, gazeta satirică etc.

Pentru realizarea unei educații sănătoa
se a studenților este foarte important ca 
colectivul anului, al grupei mai ales, să fie 
închegat, să se formeze o opinie colectivă 
combativă împotriva leneșilor și chiulan
giilor, împotriva celor care nu dau impor
tanța cuvenită studiului, un colectiv care 
să nu tolereze lenea, rămășițele vechii 
morale burgheze. Trebuie cultivată la 
studenți conștiința că munca jr.te o ches
tiune de cinste și de onoare, sa-i educăm 
în_acest Spirit . întărind activitatea științi
fică, ridieînd-o la un nivel mai înalt prin 
legarea ei de practică.

Numai în felul acesta vom putea crește 
un tineret conștient de sarcinile ce-i revin 
în opera de dezvoltare a economiei și cul
turii noastre, de înflorire a patriei.
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Popoarele semnează pentru pace, 
împotriva războiului atomic

Măreața demonstrație
a unității moral-politice a oamenilor sovietici

Acești doi tineri italieni merg din casă în casă adunînd semnături pe Apelul 
de la Viena împotriva războiului atomic.Ca această femele din fotografie, zeci șl 
sute de mii de italieni semnează Apelul păcii șl al vieții. Numai în 13 provincii din 
Italia au și fost strînse peste 360.0G0 semnături.

„Cum string semnături pe Apelul de la Viena“
— Scrisoarea unui tînăr elvețian —

In Elveția tineretul participă în mod 
activ la campania pentru stringerea de 
semnături pe Apelul Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii. Zilele acestea redacția 
ziarului „Voix Quvriere”, organ al Par
tidului Muncii din Elveția, a publicat scri
soarea tînărului Roby, care a strîns într-o 
săptămînă 160 de semnături. Iată ca 
scrie el:

„Este ora primului. Ieșind de la lucru, 
muncitorii pornesc spre casă, la masă ; este 
tocmai timpul cînd pot fi strînse semnă
turi. Încep să merg din casă în casă. Mă 
urc pe o scară, bat la o ușă, opresc pe 
locatarii care urcă scara, vorbesc cu ei. 
Încetul cu încetul pe foaie se aștern tot 
mai multe și mai multe semnături; iau 
altă foaie și continui să string semnături.

In fața fiecărei uși, înainte de a suna 
mă întreb : „Cine îmi va deschide ? Un

SPRIJINUL LOCUITORILOR DIN HONGKONG
ȘANHAI 4 (Agerpres). — Locuitorii d!n 

Hongkong și Makao se pronunță în spriji
nul Apelului de la Viena al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii. După cum anun
ță ziarul „Venhueibao”, care apare Ia 
Hongkong, Cen Iao-ciai, președintele Fe

DECLARAȚIA LUI DALAI-LAMA 
ȘI PANCEN-LAMA

PEKIN 4 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Ziarele centrale publică declarațiile fă
cute de Dalai-Lama și Pancen-Lama în 
legătură cu campania pentru stringerea 
de semnături pe Apelul de la Viena al 
Biroului Consiliului Mondial al Păcii. în 
declarația lui Dalai-Lama se spune: „Orice 
atentat la pacea generală și la marea fa
milie a poporelor Chinei este totodată un 
atentat îndreptat împotriva poporului ti- 
betan. Poporul tibetan nu poate tolera

25 d© tineri vest-germani au trecut în R.D. Germană
BERLIN 4 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite:
Se anunță că un grup de 25 tineri a tre

cut din Germania occidentală în R.D. Ger
mană. Tinerii patrioți germani au declarat 
că au venit în Republica Democrată Ger
mană în semn de protest împotriva ratifi
cării acordurilor de la Paris de către ma

Cronica evenimentelor internaționale>
Reuniunea colonialista 

de la Bangkok

Conferința țărilor semnatare ale pactu
lui agresiv al Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.) 
care și-a încheiat lucrările la 25 februa
rie la Bangkok (Tailanda), a ilustrat odată 
mai mult caracterul agresiv al politicii 
S.U.A. în general și al politicii S.U.A. în 
Asia, în special. Pactul agresiv al Asiei de 
sud-est cunoscut sub numele prescurtat 
de S.E.A.T.O. a fost înjghebat din iniția
tiva diplomației americane în luna sep
tembrie anul trecut la Manila, în Fili-pine, 
cu participarea S.U.A., Angliei, Franței, 
Australiei, Noii Zeelande, Tailandei, Pa
kistanului și Fili.pinelor. Pe bună dreptate, 
ziarul indian „Hindustan Times" remarca 
în legătură cu pactul S.E.A.T.O. că „cea 
mai importantă particularitate a acestui 
pact este faptul că el se referă la o re
giune a cărei uriașă majoritate a popu
lației nu i s-a alăturat și este semnat mai 
ales de țări situate la o distanță uriașă 
de această regiune".

într-adevăr, pactul S.E.A.T.O. nu este 
altceva decît un bloc agresiv al puterilor 
coloniale (S.U.A., Anglia, Franța) care se 
străduiesc să înăbușe mișcarea de elibe
rare națională din Asia de sud-est cu par
ticiparea unor regimuri reacționare 
— urîte de popor — ca cele din Filipine, 
Tailanda și Pakistan. Faprul că S E.A.T.O. 
a fost conceput ca o unealtă a menținerii 
jugului colonial în Asia, ca un instrument 
al politicii americane „de pe poziții de 
forță", a reeșit puternic în evidență cu 
ocazia conferinței de la Bangkok a colo
nialiștilor.

Comunicatul final al conferinței de la 
Bangkok, dezvăluie că miniștrii celor opt 
țări participante la S.E.A.T.O. au hotărît 
crearea unei „comitet special de luptă îm
potriva activității subversive". Acest co
mitet va fi — potrivit relatării corespon
dentului ziarului ..New York Times", — 
„un fel de grup detectiv politic" însărci
nat cu reprimarea pe orice cale a mișcării 
de eliberare națională. Pentru aceasta, la 
Bangkok urmează sa fie creat un subco
mitet militar care se va ocupa de activi
tatea agenților americani care urmeazg să
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bărbat? O femeie? Oare vor semna ?" Sun. 
Se aude un lătrat de cline. Aud pași în 
vestibul, se deschide ușa; în fața mea stă 
o femeie care, evident, se grăbește să-și 
termine prînzul și care dorește cu nerăb
dare să afle de ce am venit. Atunci îi ex
plic pe scurt și îi arăt foaia. Și se pare 
că ea se grăbește mai puțin. Luînd foaia, 
se scuză și își cheamă soțul:

— Ernest !... Dorești să semnezi împo
triva bombei atomice ?

Apare soțul, îmi aruncă o privire gră
bită și spune:

— Desigur ! Semnez întotdeauna cînd 
este vorba despre apărarea noastră 1

Punîndu-și semnătura și restituindu-mi 
foaia, el adaugă:

— Să sperăm că acest lucru va fi de 
folos.

Merg la altă ușă, și așa mai departe”.

derației sindicatelor din Hongkong și Kou. 
Iun, a declarat că toți muncitorii din Hong
kong și Koulun sprijină pe deplin campa
nia de strîngere de semnături împotriva 
folosirii armej atomice și condamnă cu 
hotărîre planurile ațîțătorilor la război.

ca imperialiștii americani să amenințe cu 
arma atomică destinată exterminării în 
masă a oamenilor. El se încadrează activ 
în puternica mișcare mondială pentru 
stringerea de semnături pe Apelul împo
triva primejdiei unui război atomic. Sin- 
tem ferm convinși, se spune în declarația 
lui Dalai-Lama, că în fața unei mișcări 
atît de largi care a cuprins întreaga lume, 
promotorii planurilor demente de dezlăn
țuire a unui război atomic vor suferi fără 
doar și poate o înfrîngere," 

joritatea reacționară a Bundestagului și 
pentru a evita recrutarea .în armata vest- 
germană.

Ei au mulțumit populației R. D. Ger
mane pentru primirea ospitalieră de care 
s-au bucurat și au făgăduit că-și vor con
sacra toate forțele cauzei luptei pentru 
pace.

fie trimiși într-o serie de țări din Asia 
de sud-est pentru a „combate comunis
mul".

Este interesant de subliniat că în cadrul 
conferinței, Dulles a chemat țările parti
cipante la S.E.A.T.O. ,.să-și alăture for
țele lor armate" forțelor armate ale S.U.A. 
în fond, aceasta nu înseamnă altceva de
cît subordonarea armatelor din această 
parte a lumi; comandanților militari ame
ricani, precum și faptul că comandamen
tul american va putea folosi oricînd carne 
de tun asiatică în lupta împotriva po
poarelor asiatice. De altfel este știut că 
acesta este și unul din obiectivele politicii 
americane în Asia : purtarea unui război 
al „asiaticilor împotriva asiaticilor".

Comunicatul final al conferinței de la 
Bangkok relevă că S.U.A., Anglia și Franța 
— secondate de sateliții lor din Asia de 
sud-est — sînt hotărîte să nu respecte 
acordurile de la Geneva cu privire la In
dochina. Pasajul din comunicatul final 
arată că participanții la conferința 
S.E.A.T.O. și-au reafirmat hotărîrea de „a 
sprijini" o pretinsă apărare a Cambod- 
giei, Laosului și Vietnamului de sud, adică 
în realitate de a include aceste state în 
pactul S.E.A.T.O.

Așa cum au arătat ziarele, conferința 
de la Bangkok s-a desfășurat cu ușile în
chise, deoarece semnatarii pactului 
S.E.A.T.O. s-au temut ca nu cumva pla
nurile lor agresive să devină cunoscute po
poarelor asiatice. Strictul secret asupra 
lucrărilor ce s-au desfășurat in palatul de 
marmoră de la Bangkok trebuie privit 
mai ales în legătură cu încercarea de a 
ascunde divergențele asguțite care s-au 
ivit între participanții lâ conferință.

Presa occidentală afirmă că contradic
țiile dintre principalii participanți la con
ferința de la Bangkok, S.U.A. și Anglia, 
s-au ivit datorită unui cerc extrem de larg 
de probleme. Potrivit corespondentului 
agenției United Press, la Bangkok s-au 
manifestat neînțelegeri între Dulles și 
Eden în problema Taivanului. în timp ce 
S.U.A. au cerut includerea bandelor lui 
Cian Kai-și și Li Sîn-Man în pactul 
S.E.A.T.O., Anglia — dornică să nu se 
compromită definitiv în fața popoarelor 
Asiei — se împotrivește acestei cereri.

Semnificativ pentru contradicțiile exis
tente, este faptul că numai elaborarea co
municatului final a necesitat o ședință su
plimentară specială.

Unele ziare occidentale apreciind diver
gențele anglo-americane ce s-au ivit la 
Bangkok, ajrng la concluzia că conferința

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Au fost date publicității rezultatele ale
gerilor în sovietele locale de deputați ai 
oamenilor muncii, care au avut loc la 27 
februarie.

In R.S.F.S.R., la alegerile în sovietele 
locale (de ținut, regionale, raionale, orășe
nești, sătești și de așezări) au participat 
la vot între 99,64 și 99,97 la sută din ale
gătorii înregistrați în listele electorale.

■ Numărul alegătorilor care au votat pen
tru candidații propuși, exprimat în pro
cente față de numărul total al alegătorilor 
care au luat parte Ia vot, variază între 
99,32 și 99,78 la sută.

Rezultatele votului arată așa dar că ale
gătorii au votat în unanimitate pentru 
candidații blocului popular al comuniști
lor și celor fără partid.

Numărul total al deputaților aleși în so
vietele locale din R.S.F.S.R. este de 833,376 
persoane. Printre deputați se numără

Ședința subcomitetului
Comisiei 0. N. U. 
pentru dezarmare

LONDRA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Potrivit comunicatului publicat la Lon
dra, la 3 martie a avut loc sub președin
ția reprezentantului Canadei, Robertson, 
cea de a 3-a ședință a subcomitetului Co
misiei Organizației Națiunilor Unite pen
tru dezarmare. în cadrul ședinței au con
tinuat tratativele.

Următoarea ședință va avea loc la 4 
mantie.

O comisie a Consiliului Republicii 
propune un amendament 

la acordul asupra Saarului
PARIS 4 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de presă 

comisia pentru producția industrială de 
pe lîngă Consiliul Republicii, discutînd 
problema acordurilor de la Paris, a adop
tat la 3 martie un amendament la proiec
tul de lege privind ratificarea acordului 
franco-german cu privire la Saar.

Amendamentul conține propunerea ca 
odată cu predarea spre păstrare a instru
mentelor de ratificare ale acordurilor de la 
Paris, să se încheie o convenție între 
Franța și Saar care să asigure interesele 
franceze în Saar.

Așa dar. Comisia propune ca intrarea 
în vigoare a acordurilor de la Paris — în 
cazul aprobării proiectului de lege cu pri
vire la ratificarea lor — să fie condițio
nată de încheierea unei convenții între 
Franța și Saar.

--------O--------

Semnarea acordului 
siria no-egiptean

DAMASC 4 (Agerpres). — TASS trans
mite:

In urma tratativelor care s-au desfășu
rat în ultimul timp la Damasc între mi
nistrul Orientării Naționale al Egiptului. 
Salah Salem și conducătorii Siriei, la 3 
martie s-a semnat acordul de colaborare 
sirian o-egiptean.

într-un interviu acordat corespondentu
lui agenției France Presse, ministrul Afa
cerilor Externe al Siriei, Haled Azem. a 
declarat că Siria și Egiptul au încheiat un 
acord cu privire la problemele politice, 
economice și militare. Haled Azem a adău
gat . că textul acestui acord va fi publicat 
concomitent la Damasc și la Cairo, după 
ce va fi cunoscut de celelalte țări arabe.

a înregistrat un eșec. „Impresia generală 
este că conferința s-a terminat într-o oa
recare confuzie”, scrie Louis Lekempf, co
mentatorul postului de radio Paris.

Contradicțiile care s-au ivit la Bangkok 
între S.U.A., Anglia și Franța, se vor ac
centua desigur și mai mult în urma tur
neului secretarului de stat al S.U.A., John 
Foster Dulles în țările Asiei de sud-est. 
Se știe că Dulles a făcut acest turneu pen
tru a întări pătrunderea americană în a- 
ceastă regiune. Corespondentul din Lon
dra al postului de radio Paris, Jacques 
Salbert, comentînd vizita lui Dulles în 
Laos și Cambodgia arăta că ministerul de 
externe britanic nu vede cu ochi buni 
vizita lui Dulles în aceste țări și alte țări 
asiatice deoarece la Londra se manifestă 
îngrijorarea că Dulles va încheia cu re
gimurile din aceste țări acorduri financiare 
și economice. „In felul acesta, arăta Sal
bert, în prezent între Londra și Washing
ton are loc un joc foarte tare”.

în planurile lor agresive puterile co
lonialiste, și mai ales S.U.A., nu țin sea
ma de faptul că după cel de al doilea 
război mondial, în urma creșterii fără pre
cedent a mișcării de eliberare națională, 
vechea Asie slabă și dezbinată a devenit 
o Asie nouă, a cărei popoare sînt din ce 
în ce mai conștiente de adevăratele lor 
interese. Convocarea conferinței din apri
lie de la Bandung a țărilor africano-asia- 
tice constituie un clar indiciu în acest 
sens.

Tonul presei și declarațiile a numeroși 
oameni politici din Asia arată uriașa îm
potrivire a popoarelor din țările Asiei 
față de planurile de război ale Statelor 
Unite ale Americii. In această lumină a- 
pare _clar că oric’t s-ar strădui cercurile 
agresive din occident să zugrăvească po
rumbelul păcii pe firmamentul planurilor 
lor războinice, popoarele asiatice, ca de 
altfel toate popoarele lumii, nu pot fi în
șelate.

Ce au arătat alegerile 
din Japonia

La 27 februarie, în Japonia au avut loc 
alegeri pentru Camera inferioară a parla
mentului japonez. în aceste alegeri par
tidul guvernamental — partidul democrat 
al lui Hatoyama — a obținut cel mai mare 
număr de locuri 186 de mandate Par
tidul liberal al lui Ioșida a suferit în ale
geri o înfrîngere netă, întrunind numai 

303.000 femei, adică 36,4 la sută ; 407.553 
membri și candidați de partid, adică 48,9 
la sută; 425.823 persoane—fără de partid, 
adică 51,1 la sută.

Au fos.t de asemenea date publicității 
rezultatele alegerilor țn sovietele locale ale 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, R.S.S. 
Uzbece, R.S.S. Gruzine, R.S.S. Lituaniene, 
R.S.S. Moldovenești, R.S.S. Letone, R.S.S. 
Tadjice, R.S.S. Turkmene și R S.S. Estone.

Alegerile s-au desfășurat pretutindeni 
într-o atmosferă de uriaș avînt politic.

Toți deputății aleși sînt candidați ai 
blocului popular al comuniștilor și celor 
fără de partid.

MOSCOVA 4 Agerpres).—TASS trans
mite:

La Moscova ,au fost date publicității co
municatele comisiilor electorale centrale cu 
privire la rezultatele alegerilor în sovie
tele supreme ale republicilor autonome so

Cine lansează calomnii la adresa FL P. H.
GENEVA 4 (Agerpres). — O serie de 

ziare elvețiene publică amănunte revela
toare în legătură cu inspiratorii deșăn
țatelor atacuri la adresa Legației Repu
blicii Populare Romîne la care s-au dedat 
anumite ziare din Elveția și alte țări oc
cidentale.

La 26 februarie ziarul „Tribune de Ge
neve" publică un articol în care se spune 
printre altele : „După atentatul împotriva 
legației romîne de la Berna, diferite ziare 
au publicat în legătură cu aceasta infor
mații provenind dintr-o agenție. Globe 
Press, de la Zurich. Or, această agenție 
răsărită ca o ciupercă după ploaie, nici nu 
era cunoscută în lumea presei. De la 
început, știrile pe care le transmitea pă
reau suspecte, chiar neverosimile în cercu
rile la curent cu tehnica informației".

Căutînd să disculpe anumite servicii de 
spionaj american, ziarul afirmă : „se pare 
că numai biroul din Zurich al agenției 
Globe Press al cărei sediu central este la 
New York și care are birouri în 50 de 
țări și-a extins activitatea la informații 
de ordin politic, economic și cultural din 
proprie inițiativă și fără nici o influență 
străină.

Directorul acestei agenții, continuă zia
rul, „este un oarecare Harry von Graffen- 
read, personaj curios ale cărui antece
dente nu sînt prea bine cunoscute".

Din amănuntele pe care le dă însă mai 
departe, reiese că aceste „antecedente" 
sînt totuși destul de bine cunoscute ziaru
lui elvețian. „Tribune de Geneve" arată 
că Graffenread a fost acum cîțiva ani 
colaboratorul unui mare ziar din Berna 
dar după diferite peripeții a fost exclus

Ce nu se poate ascunde...
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Publi

cația argentiniană ,,De Frânte", deși co
mentează atacul săvîrșit de banda de hu
ligani fasciști împotriva legației R.P.R. la 
Berna în termenii folosiți de presa reac
ționară elvețiană, scrie : „Fără îndoială la

Conferința de presă de Sa Moscova a prof. B. Pontecorvo
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 4 martie a avut loc la Acade
mia de Științe a U.R.S.S. b conferință de 
presă a cunoscutului savant prcf. Bruno 
Fontecorvo, laureat al Premiului Stalin.

Conferința de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai presei sovietice și 
străine a fost organizată la dorința aces
tora în legătură cu apariția în presă a 
apelului adresat de Pontecorvo oamenilor 
de știință din întreaga lume, în care îi 
cheamă să protesteze împotriva folosirii 
energiei atomice în scopuri de război și 
să se pronunțe cu hotărîre pentru interzi
cerea armei atomice.

111 mandate față de 199 cît obținuse la 
alegerile din anul 1953. Partidul socialist 
de stînga a obținut 89 de mandate cu 17 
mai multe decît în anul 1953. Partidul co
munist care în precedenta Cameră infe
rioară avea un singur deputat, a obținut 
în prezent două mandate. în total, parti
dele politice de stînga — cele două partide 
socialiste, partidul muncitoresc-țărănesc și 
comuniștii, au obținut 162 locuri, asigu- 
rîndu-și în felul acesta peste o treime din 
voturi în Camera inferioară.

Se pune acum întrebarea: care este ex
plicația schimbării raportului de forțe a 
principalelor partide politice din Japonia ?

Faptul că partidul democrat a obținut 
cel mai mare număr de voturi în Camera 
inferioară a parlamentului se explică .în 
mare măsură prin aceea că în timpul cam
paniei electorale acesta a folosit lozincile 
corespunzătoare noilor tendințe politice 
care se manifestă în Japonia. Astfel, a 
fost folosită pe scară largă lozinca nor
malizării relațiilor Japoniei cu U.R.S.S. 
și R. P. Chineză, lozincă devenită popu
lară în această țară și împărtășită de 
unele cercuri de afaceri japoneze. După 
cum se știe, în prezent păturile cele mai 
largi ale populației japoneze cer ducerea 
unei politici independente față de S.U.A., 
se pronunță tot mai mult în favoarea nor
malizării relațiilor Japoniei cu U.R.S.S. și 
R. P. Chineză. Acest lucru este și firesc; 
o asemenea politică corespunde interese
lor naționale ale Japoniei, ea oferă aces
tei țări posibilitatea de a ieși de sub dic
tatul american, de a ieși din impasul eco
nomic în care se zbate — fapt care ar avea 
un efect binefăcător asupra situației- oa
menilor muncii aflați în ghiarele mizeriei 
și șomajului. Trebuie menționat și faptul 
că partidului guvernamental al lui Hato
yama i-a convenit să pună centrul de 
greutate al campaniei electorale pe plan 
extern deoarece aceasta i-a dat posibilita
tea să pună pe planul doi o serie de pro
bleme acute privind situația internă a 
țării.

Partidul liberal a lui Ioșida a pierdut 
în alegeri 88 de mandate datorită orien
tării sale fățiș proamericane. în acest 
sens, al pierderii prestigiului partidului li
beral, nu e lipsită de semnificație căderea 
cabinetului [oșida.

O trăsătură importantă a rezultatelor 
alegerilor pentru Camera inferioară a par
lamentului japonez a fost succesul parti
delor politice de stînga. în pofida dificul
tăților serioase întîmpinate în desfășura
rea campaniei electorale aceste partide 
și-au mărit numărul deputaților lor. Par
tidul Comunist din Japonia, adevăratul 
purtător al năzuințelor poporului japonez, 
a cîștigat în condiții de cruntă teroare, 
încă un mandat față de alegerile din tre
cut. In alegeri, ținînd cont de interesele 

vietice socialiste care au avut loc la 27 
februarie.

Alegerile s-au desfășurat în Republicile 
autonome Abhază, Adjară, Bașkiră, Bu- 
riat-Mongolă, Daghestană, Kabardină, 
Kara-Kalpakă, Komi, Mariikă, Mordvină, 
Osetină de nord, Tatară, Udmurtă, Ciu- 
vașă și Iakută.

La alegeri au luat parte .între 99,87 și 
190 la sută d.'n alegătorii înregistrați în 
listele electorale, iar pentru candidații pro
puși au votat între 99,28 și 99,95 la sută 
din alegătorii care au luat parte la vot.

După ce au examinat materialele fiecă
rei circumscripții electorale, comisiile elec
torale centrale ale republicilor autonome, 
în baza „Regulamentului alegerilor”, au 
înregistrat deputății aleși în sovietele su
preme ale republicilor autonome în toate 
circumscripțiile electorale.

Toți deputății aleși sînt candidați ai blo
cului popular al comuniștilor și celor fără 
partid.

din asociația prese; din Berna și din aso
ciația presei elvețiene.

Sub titlul „Dezvăluirile senzaționale 
asupra substratului agresiunii împotriva 
legației romîne de la Berna nu erau 
decît pură invenție"., ziarul „Journal 
de Geneve” scrie : „Pe lîngă agenții po
lițienești de la Globe Presse, „Diavolul 
șchiop” al lui Lecage care zmulge fără 
veste acoperișurile caselor pentru a vedea 
ce se petrece în interior, apare ca un uce
nic reporter”.

După ce dă o serie de exemple asupra 
amănuntelor cunoscute de agenții provo
catori de la Globe Press, ziarul critică 
ae’le „ziare importante care primesc acest 
belșug de amănunte necontrolabile, sus
pecte prin însăși preciziunea lor”.

„La procuratură, afirmă ziarul, se ur
mărește cu atenție activitatea prodigioasă 
a acestei agenții, aproape necunoscută 
înaintea evenimentelor de la Berna”, care 
se ocupă și cu „relațiile publice și figu
rează chiar pe lista telefoanelor sub acea
stă firmă. („Verkauf-Und Public Relations 
Be rater”).

După ce amintește că Ia ancheta poli
țienească colaboratorul agenției americane 
s-a văzut nevoit să mărturisească că „in
formațiile furnizate agenției Globe Press 
sînt inventate” ziarul elvețian scrie: „In
tr-adevăr, inventate au fost amănuntele 
tulburătoare pe care le publica aproape 
zi de zi ziarul, pentru a ține pe cititor cu 
respirația întretăiată”. „Dacă autoritățile 
federale ar fi ieșit din mutismul lor — 
continuă ziarul elvețian — ziarele nu s-ar 
fi mulțumit cu zvonuri și cu invențiile 
unei oficine .în căutare de notorietate”.

Berna a existat o coordonare strfnsă și 
unică între grupurile care au atacat, au 
pătruns înăuntru și ce; care pe urmă 
străpungînd rețeaua polițienească și mili
tară au fugit... Au fost aceștia „patrioți 
romîni ?“ Toate indică că nu".

Prof. Pontecorvo a făcut reprezentanți
lor presei o scurtă declarație în care a 
subliniat că toți oamenii cinstiți și, în spe
cial, oamenii de știință care lucrează în 
domeniul fizicei, trebuie în prezent să-și 
precizeze poziția în problemele privind 
soarta păcii în întreaga lume. Voința de 
pace a popoarelor, a declarat el, este mare 
și ea va învinge.

Prof. Pontecorvo a răspuns la nume
roasele întrebări puse de corespondenți 
în legătură cu activitatea sa în Uniunea 
Sovietică, cu vederile și intențiile sale.

naționale ale poporului japonez, pentru a 
asigura unitatea de acțiune împotriva for
țelor conservatoare, comuniștii au acordat 
un sprijin însemnat socialiștilor de stînga. 
Astfel ei și-au retras candidații dintr-o 
serie de circumscripții electorale în fa
voarea socialiștilor.

Judecind situația raportului de forțe a 
principalelor partide politice din Japonia 
în urma alegerilor, se poate constata că 
cele două partide conservatoare — de
mocrat și liberal au obținut mai puține 
locuri decît la alegerile precedente. Acest 
lucru constituie un succes al forțelor pro
gresiste deoarece partidele conservatoare 
se pronunță pentru reînarmarea Japoniei. 
Deci, în actuala componență a Came
rei inferioare, cînd partidele conservatoare 
nu au majoritatea de două treimi de vo
turi, ele nu vor putea — după cum proiec
taseră — să revizuiască constituția Japo
niei pentru a înlătura din ele acele arti
cole care interzic înarmarea țării.

în aprecierea situației create înainte și 
mai ales după alegeri în Japonia trebuie 
să se țină desigur seama de scopul urmă
rit de premierul Hatoyama: victoria în 
alegeri a partidului democrat. In acest 
sens Sioiți Kasuga, reprezentant al con
ducerii centrale a Partidului Comunist din 
Japonia a declarat în cuvîntarea sa elec
torală că politica urmată de guvern pre
zintă numeroase contradicții. Cu toate că 
liderii partidului democrat „fac în pre
zent promisiuni de a restabili relațiile di
plomatice cu China și Uniunea Sovietică 
și alte promisiuni corespunzătoare intere
selor poporului”, a spus Kasuga, aceiași 
lideri declară că ei „se vor consulta în 
toate cazurile cu americanii și că vor des
fășura în mod fățiș reînarmarea”.

Neliniștiți oarecum de atmosfera și si
tuația creată în Japonia după alegeri, 
diplomații de la Washington au și început 
să treacă la unele urzeli fățișe. După cum 
anunță corespondentul din Washington al 
ziarului japonez „Asahi” guvernul S.U.A. 
a hotărît.să invite pe primul ministru al 
Japoniei Hatoyama sau pe ministrul ja
ponez al afacerilor externe Sighemițu, în 
vederea unui „schimb de păreri cu pri
vire la tratativele japono-sovietice”. Pe 
bună dreptate observatorii politici apre
ciază noile urzeli ale guvernului S.U.A., 
ca un amestec al acestuia în tratativele 
Japoniei cu Uniunea Sovietică.

Nimeni și nimic nu poate înăbuși însă 
glasul opiniei publice japoneze. Ale
gerile au arătat odată mai mult că po
porul japonez cere schimbarea politicii 
Japoniei și adoptarea unei politici care să 
corespundă intereselor naționale ale țării 
— o politică de apărare a păcii și a inde
pendenței naționale.

H. IOHAN 
D. MIHAIL

Sărbătorirea a 200 ani 
de la înființarea Universității 

de Stat din Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite:
In mai, anul acesta se împlinesc 200 ani 

de la întemeierea celei mai vechi institu
ții de învățămînt superior din U.R.S.S.— 
Universitatea de Stat din Moscova.

Colectivul Universității de Stat din 
Moscova se pregătește să sărbătorească pa 
larg jubileul de 209 ani al Universității. 
Cu acest prilej se va ține o sesiune știin
țifică generală, precum și sesiuni științifice 
ale celor 12 facultăți.

Cultură fizică și «poit

Deschiderea festivă 
a cercului de șah din Capitală

Joi 3 martie a avut loc în sălile de șah 
de la Casa de Cultură a Sindicatelor din 
București, deschiderea festivă a cercului 
de șah.

După cuvîntul de deschidere rostit da 
candidatul maestru V. Constantinescu, a 
urmat un simultan paralel la 33 de mese 
dat de maeștrii sportului G. Alexandreșcu 
și V. Ciocîltea. De remarcat că simulta
nul a fost dat de ambii maeștrii la ace
leași mese, mutările fiind executate pe 
rînd la tablă de G. Alexandreșcu și V. 
Ciocîltea.

Au cîștigat împotriva maeștrilor, ute- 
miștii Stanciu D. Florea. de la Școala me
die tehnică de comerț, Preda Vlad de la 
ISEP, Costin Ștefănescu de la C.C.S. și 
Jarba Ion de la Sfatul Popular al Capi
talei. Rezultat final: 23 partide cîștigate, 
1 remiză și 4 pierdute.

Campionatele mondiala 
de hochei

Joi seara în orașul Dusseldorf, echipai 
selecționată a U R.S.S. a obținut cea de a 
șasea victorie consecutivă în cadrul cam
pionatului mondial de hochei pe gheață. 
Hccheiștii sovietici au întîlnit echipa Ger
maniei occidentale pe care au .învins-o cu 
scorul de 5—1 (0—1; 2—0; 3—0). O nouă 
victorie a realizat și echipa Canadei, între- 
cînd echipa Suediei cu scorul de 3—0 (0—0; 
3—0; 0—0).

în orașul Colonia s-a desfășurat meciul 
dintre echipele R. Cehoslovace și S.U.A. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate 4—4 (1—1; 1—1; 2—2). Hocheiștii 
cehoslovaci au fost superiori și puteau să 
cîștige dacă arbitrii Twars (Olanda) și 
Lu.tta (Elveția) n-ar fi părtinit echipa ame
ricană care a egalat în ultimul minut d» 
joc în urma unei acțiuni nereglementare. 
Publicul a manifestat ostil, fluierînd jocul 
brutal al echipei americane și pe cei doi 
arbitri care au părtinit vădit echipa 
S U.A. La sfîrșitul jocului a fost nevoie 
de intervenția poliției care a făcut un cor
don protector în jurul celor doi arbitri lat 
ieșirea acestora de pe gheață.

La Dortmund, echipa R. P. Polone a 
avut ca partener de joc echipa Finlandei. 
Echipa poloneză a jucat cu mult avînt, rea
lizând o meritată victorie cu scorul de 6—-3 
(1—1; 2—1; 3—1).

Concursul internațional de schi
OSLO 4 (Agerpres). — TASS transmite : 
De cîteva zile în munții Holmenkollen 

din apropierea orașului Oslo se desfă
șoară un mare concurs internațional de 
schi la care participă sportivi din Uniu
nea Sovietică, Norvegia, Finlanda, Suedia, 
Islanda și Danemarca.

La 27 februarie s-au desfășurat întrece
rile da slalom.

Proba de slalom uriaș disputată la 2 
martie s-a terminat cu victoria sportivei 
sovietice Evghenia Sidorova. Ea a reali
za- timpul de l’56”4/10, întrecînd pe cele 
mai bune schioare norvegiene și suedeze.

întrecerile rezervate bărbaților au luat 
sfîrșit cu victoria schiorului norvegian 
Șostad, care a realizat timpul de 2’07”8/10. 
Pe locul doi s-a clasat Oke Nilsson 
(Suedia) cu 2’10”3/10, iar pe locul trei 
schiorul sovietic Talianov cu 2’10”4/10.

Informații

Vineri dimineața, Ai Ta-ien, director în 
Ministerul Invățămîntului Superior din 
R. P. Chineză, membru al delegației cul
turale chineze care se află în țara noa
stră pentru semnarea planului de muncă 
pe anul 1955 pentru aplicarea acordului 
de colaborare culturală dintre R.P.R. și 
R. P. Chineză, a plecai la Cluj, unde va 
vizita diferite instituții culturale și de în- 
vățămînt.

In București, Ai Ta-ien a avut întreve
deri cu conducători ai Ministerului Invă- 
țămîntului, în cadrul cărora s-au discutat 
problemele dezvoltării învățământului su
perior în cele două țări.

★
Joi au sosit în Capitală, la invitația In

stitutului Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu străinătatea, doctorul în litere 
Zdenek Wittoch de la Institutul slav de 
pe lîngă Academia de Științe a R. Ceho
slovace, redactor șef al dicționarului ro- 
mîno-ceh, și dr. Vladimir Horejsi de la ca
binetul de filologie modernă de pe lîngă 
Academia de Științe a R. Cehoslovace, co
laborator la dicționarul romino-ceh.

In cadrul vizitei lor, oaspeții, în colabo- 
rare cu specialiștii din țara noastră, vor 
definitiva dicționarul romîno-ceh elaborat 
de institutul din Fraga. (Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. t 

Boema; Teatrul de Stat de Operetă: Ana Lugoj ana; 
National „I. L. Caragiale" (Studio): Mielul turbat 
(ora 15), Liceenii (ora 19,30): National „1. L. Ca- 
ragiale44 (Comedia): Doamna nevăzută (ora 15), 
Fata fără zestre (ora 19,30); Municipal: Visul unei 
nopți de vară; Tineretului: Drumul soarelui; Studioul 
actorului de film „C. Nottara*4: Cei ce caută feri
cirea; Armatei (B-dul G-ral Magheru): Furtuni de 
primăvară; Armatei (Calea 13 Septembrie): Pîrjolul; 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești); Articolul 19; Ansam
blul de Estradă al R.P.R.: Să cînte muzica (ora 20, 
în sala din Calea Victoriei nr. 174), Concert de mu
zică ușoară romînească (ora 20,15, în sala „Liber
tatea" din str. Dobrogeanu Gherea nr. 4), Magazin 
de stat (ora 19,30, în sala din str. Alex. Popov nr. 
23) și Concert „Pe 7 note" E. Ionescu (ora 20, 
în sala ,,Dalles'*); Circul de Stat: Carnavalul circu
lui; Teatrul „Țăndărică'4: Frații Liu (ora 16, în sal> 
„Orfeu").

CINEMATOGRAFE: Patria, București, înfrățirea 
între popoare: Aventurile vasului Bogatîr ; Repu
blica, Lumiifi, 1 Mai : Ne-am întîlnit undeva ; 
I. C. Frimu. Donca Simo, Libertății : Expresul de 
Nflrnberg, Gelozia, bât-o vina: Maxim Gorki, Elena 
Pavcl, 8 Martie, Atex. Sahia ; Din Argentina în 
Mexico; Victoria, Miorița, Boleslaw Bierut: Desfă
șurarea. Și Hie face sport: Gh Doja, Alex. Popov: 
Dama cu camelii; Vasile Roaită: Suspine pe stradă; 
Unirea: Suflete zbuciuma’e; Cultural: Circul Sla
via; Constantin David : Locotenentul lui Rakoczi; 
Flacăra : Sadko : T. Vladimirescu, Moșilor : De doi 
bani speranță: Arta: Jucătorul de rezervă ; Popular: 
Alarmă la circ ; Tineretul»*!, M. Eminescu : Mai 
tare ca noaptea: 23 August: Roma, orele 11: Ilie 
Pintiîle: Scanderbeg; 8 Mai: Ordinul Anna; Volga: 
Furtună ne Nipru, N. Bălcescu: Copiii partizanului; 
Gh. Coșbuc; Nicholas Nikleby; Rahova: Hamlet: 
Olga Banele: Antilopa de Aur, Valsul pe gheață, 
Zmeul cel rău.
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