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Răspuns tînărului 
corespondent de la sate
AI ÎNTREBAT DESPRE ce să scrii 

și mai ales despre ce să scrii în 
perioada aceasta? Iți răspundem. 

Despre munca, viața, frămîntările și nă
zuințele oamenilor din jurul tău. S-au în- 
tîmplat multe lucruri în ultimul timp. La 
București a avut loc consfătuirea pe țară 
a fruntașilor în agricultură. La această 
consfătuire s-au intîlnit și s-au sfătuit îm
preună cu conducătorii partidului și gu
vernului nostru, fruntașii recoltelor bo
gate. Cei ce-au smuls pămîntului roade 
bogate prin truda brațelor lor, au arătat 
pe larg cum au reușit să facă acest lu
cru. Dezbaterile ce-au avut loc rn cadrul 
consfătuirii au dovedit că se pot realiza 
în anul acesta 10 milioane tone grîu și 
porumb, obținîndu-se o producție medie 
pe țară de cel puțin 2.000 kg. porumb 
la hectar. Pentru aceasta e necesar să 
fie larg răspîndite metodele înaintate de 
muncă, să facem ca ele să fie cunoscute 
și folosite de fiecare țăran muncitor.

In jurul tău se întîmplă multe lucruri 
pe care tu le vezi, la care participi, lu
cruri frumoase, noi. In gospodării de 
stat, în gospodării agricole colective sau 
în întovărășiri, în stațiuni de mașini și 
tractoare sau în brigăzile de tractoriști, 
oamenii obțin zilnic succese frumoase. 
Pune atunci mîna pe condei și scrie des
pre ele ziarului. O metodă nouă, născută 
prin locurile tale, tu o comunici tuturor 
celorlalți prin coloanele ziarului și iată 
că ea crește, prinde rădăcini adînci și dă 
roade. Ai aflat că în altă parte s-a născut 
o nouă metodă și că ea a prins rădăcini 
și în comuna sau în satul tău. Nici atunci 
nu trebuie să taci, trebuie să o ajuți să 
iasă și mai mult la lumină, să-i îndemni 
și pe alții să o folosească, să le vorbești 
de roadele date de ea la voi.

Ne aflăm acurp în fața unei mari bătă
lii: bătălia terminării la timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor agricole de primă
vară. La această bătălie utemiștii. tinere
tul în general trebuie să contribuie din 
plin. Munca tinerilor din fiecare sat, din 
fiecare brigadă de tractoriști, din G.A.S., 
gospodărie agricolă colectivă, întovărășire, 
pentru terminarea lucrărilor la timp, pen
tru păstrarea bunului obștesc, pentru întă
rirea continuă a gospodăriei sau întovără
șirii lor. va evidenția nenumărați tineri. 
Despre ei și despre metodele lor vor tre
bui să vorbească scrisorile tale. Un rol 
important în lupta pentru înfăptuirea sar
cinilor puse de partid îl au asociațiile 
simple de producție agricolă. Succeseie 
acestor asociații, metodele lor de muncă 
sînt probleme care vor trebui dezbătute 
pe larg în corespondențele ce le vei tri
mite.

In anul trecut mulți țărani muncitori 
respectînd regulile agrotehnice, folosind 
metode științifice înaintate, în lucrarea 
pămîntului, au obținut recolte deosebit de 
frumoase Despre astfel de lucruri vorbește 
în scrisoarea sa corespondentul Nicolae 
Nicolae din G.A.C. „Hristo Botev” raio
nul Medgidia. „In anul trecut — scrie co
respondentul —utemiștii și tinerii 
din gospodărie prin muncă voluntară au 
semănat două hectare de porumb hibrid 
în cuiburi așezate în pătrat Au făcut po
lenizare artificială suplimentară, au pră
șit la timp, reușind să asigure sămînță 

•de calitate pentru cele 200 hectare de po

rumb ce le vom semăna anul acesta". In 
continuare el a redat angajamentul tine
rilor din gospodărie de a semăna în anul 
acesta cel puțin jumătate din suprafețele 
rezervate culturilor de porumb și floarea- 
soarelui în cuiburi așezate în pătrat, de 
a efectua cel puțin trei prașile. executîn- 
du-le cu mijloace mecanice.

In afară de faptul că o astfel de co
respondență popularizează rezultatele ti
nerilor din G.A C. „Hristo Botev” ea face 
cunoscută și celorlalte organizații de 
U.T.M. o inițiativă demnă de urmat.

De curînd, tinerii de la G.A.S. Bălteni 
au lansat o chemare pentru îndeplinirea 
și depășirea planului în sectorul legumi
col în vederea unei mai bune aprovizio
nări a populației. Despre răsunetul pe care 
l-a avut această chemare în rîndul tine
retului, despre rezultatele ce se vor ob
ține, poți scrie oricînd ziarului nostru.

Plenara a Il-a a C.C. al UT.M. a ară
tat clar rolul și sarcinile organizațiilor 
U-T.M. în mobilizarea întregului tineret 
la lucrările din campania agricolă de pri
măvară și vară.

Legarea în mod organic a activității 
organizațiilor U.T.M. de problemele pro
ducției agricole, felul cum mobilizează 
ele întregul tineret la diferitele ac
țiuni cu caracter obștesc pot și trebuie 
să fie tratate pe larg în corespondențele 
tale.

De curînd, în coloanele ziarului nostru 
a apărut o corespondență a tovarășului 
Ion Chițu, despre o expoziție agrotehnică 
organizată de tineret. In corespondență 
el scrie despre efectul pe care l-a avut 
această expoziție în care erau populari
zate metodele cele mai înaintate de muncă 
ale tinerilor țărani muncitori din comuna 
Cojească, raionul Ploești, despre urmă
rile pozitive pe care le-a avut consfătuirea 
organizată în cadrul expoziției pe tema : 
„Pregătiri în vederea bunei desfășurări a 
campaniei de primăvară". Corespondentul 
a sezisat-o, și-a dat seama de importanța 
ei și a scris ziarului, ajutînd astfel ce
lorlalte organizații U.T M.

Viața noastră nouă, dezvoltă necontenit 
Ia oameni trăsături noi, înaintate, face să 
dispară treptat ceea ce e vechi în om 
individualismul, egoismul. Munca rodnică 
plină de patriotism a tineretului, dorința 
și pasiunea cu care învață, activitatea lui 
in cercurile agrotehnice, în cadrul cămi
nelor culturale, probleme ca acestea tre
buie să-și găsească loc în corespondențele 
tale.

Fii necruțător cu cei ce pun piedici 
drumului nostru, cu dușmanii înrăiți ai po
porului — chiaburii și cozile lor de topor 
— cu cei care încearcă, folosind deprin
derile și apucăturile lor învechite, să 
frîneze mersul nostru înainte.

Fii întotdeauna printre cei care se află 
în fruntea acțiunilor. Nu uita nici un 
moment că respectarea cu strictețe a ade
vărului, este principiul care trebuie să 
călăuzească activitatea fiecărui corespon
dent voluntar. înainte de a trimite scri
soarea la ziar, verifică încă odată cu toată 
atenția justețea și adevărul celor scrise. 
Gîndește-te că numai în felul acesta co
respondența va fi primită cu căldură de 
cititori; va fi înțeleasă; își va atinge 
scopul.
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DE PE ÎNTINSUL PATRIEI
Tot mai multe semnături 

pe Apel
Apelul Consiliului Mondial al Păcii 

pentru interzicerea armei atomice a fost 
semnat pînă acum de peste 750.000 de ce
tățeni din regiunea Ploești.

In orașele și satele din regiunea Ploești 
au fost organizate pînă acum 1.555 de sfa
turi ale păcii și au fost alese 1063 de co
mitete de luptă pentru pace.

La începerea acțiunii de strîngere de 
semnături pe Apelul de la Viena comite
tul regional de luptă pentru pace, în cola
borare cu comisia de femei și secția de 
învățămint a sfatului popular regional au 
organizat un concurs de desene, poezii și 
cîntece despre lupta pentru pace, cu par
ticiparea elevilor și cadrelor didactice din 
școlile elementare și medii din regiune.

Peste 10.000 de elevi, au participat la 
concursul de desene care ilustrează lupta 
popoarelor pentru pace și desfășurarea 
campaniei de semnături. Cele mai bune 
desene au fost expuse la expoziția „Copiii 
luptă pentru pace".

Deschisă de numai cîteva zile în orașul 
Ploești, această expoziție a fost vizitată 
pînă acum de peste 30.000 de cetățeni.

9 în Regiunea Autonomă Maghiară 
numărul cetățenilor care semnează Ape
lul Consiliului Mondial al Păcii crește zi 
de zi. Pînă la 17 martie, cele 3.425 de 
echipe din regiune au strîns 408.619 sem
nături.

în orașul și raionul Tg. Mureș numărul 
semnatarilor pe Apel a atins cifra de 
101.728, iar in raionul Odorhei peste 62.000. 
în cadrul acțiunii de strîngere de sem
nături pe Apel s-au ținut 6.540 de sfaturi 
ale păcii.

Crește numărul taberelor 
de vară

Ca și în anii trecuți, Consiliul Central 
al Sindicatelor a alocat anul acesta sume 
importante pentru trimiterea copiilor oa
menilor muncii în colonii și tabere de 
vară.

10.000 de copii de vîrstă preșcolară din 
cămine de întreprindere și cartiere, înso
țiți de un personal calificat, vor fi trimiși 
in 144 de colonii, amenajate în cele mai 
pitorești stațiuni. Ta munte și la mare.

Pentru școlari și pionieri. între 7 și 15 
ani se organizează numeroase tabere în 
timpul vacanței de vară, în care vor fi 
trimiși 37.500 de copii C.C.S. va deschide 
în cursul verii o serie db preventorii în 
care 5.500 de copii vor fi trimiși în serii 
da cite 45 de zile.

Alți 10.000 de școlari între 15 și 18 ani 
își vor petrece vacanța în taberele de 
vară și taberele turistice ale Consiliului 
Central al Sindicatelor.

Pe lingă copiii trimiși prin C.C.S., alte 
zeci de mii de copii vor pleca în colo
niile și taberele de vară organizate de nu
meroase instituții centrale.

Contractări pentru cultivarea 
p’anfelor tehnice

Peste 80.000 de producători agricoli din 
regiunea Craiova au încheiat pînă acum 
contracte pentru cultivarea plantelor 
tehnice și medicinale pe o suprafață de 
65.325 ha. Planul de contractare a fost de
pășit la orez, ricin, in de ulei și bumbac. 
La sfeclă de zahăr, tutun și plante me
dicinale, planul a fost realizat în propor
ție de peste 90 la sută.

O largă extindere a luat cultura plan
telor tehnice în raioanele Caracal, Cala
fat, Gura Jiului și Craiova. Producătorii 
agricoli care cultivă plante tehnice și me
dicinale și-au asigurat semințele necesare, 
iar acum fac ultimele pregătiri în vederea 
însămînțărilor de primăvară.

In cinstea zilei de 1 Mai tinerii muncitori de la uzinele „înfrățirea”-Oradea 
muncesc cu avînt sporit pentru a îndeplini cu cinste sarcinile ele plan pe acest an. 

Utemiștii montori Fechete Gheorghe și Matyas ion organizîndu-și tot mai bine 
munca reușesc să realizeze în flecare lună cite două norme.

In fotografie: aspect din timpul lucrului.
Foto: RADU COST1N
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Tinerii din portul Constanța 
în preajma Săptămînii Mondiale a Tineretului

CONSTANȚA (de la co
respondentul nostru). — In 
centrul atenției tinerilor 
din portul Constanța stau 
acum pregătirile in vede
rea Săptămînii Mondiale a 
Tineretului. Acest eveni
ment de seamă este larg 
popularizat. In gazeta cen
trală de perete au apărut 
articole noi. Intr-unui din 
articole intitulat: „Cum în- 
tîmpinăm Săptămâna Mon
dială a Tineretului", afli 
că utemistul Cojocaru 
Emanoil pregătește o nouă 
inovație. El a făcut un dis
pozitiv cu 2 cuțite paralele 
la raboteză pentru confec
ționat exagoane și pătra
te de la 10 la 90 milimetri. 
Prin aăeastă inovație se

reduc anumite operații 
costisitoare și in același 
timp se mărește considera
bil productivitatea muncii. 
Tot din acest articol aflăm 
că brigada de ta secția bu
nuri de larg consum depă
șește norma regulat cu 13 
la sută

Glndurile tinerilor de la 
secția navigație maritimă 
se îndreaptă acum către 
tinerii din alte țări. In 
semn de prietenie și soli
daritate, ei scriu scrisori 
tinerilor docheri din Mar
silia. O altă scrisoare ia 
drumul către Odesa, adre
sată organizației comsomo- 
liste din port.

Răsfoind planul de ac
țiuni ' dedicat Săptămînii 
Mondiale a Tineretului

afli o serie de acțiuni ce 
se vor organiza.

Astfel vor avea loc dis
cuții despre folosirea ener
giei atomice în scopuri 
pașnice, schimburi de 
onoare ale tineretului, or
ganizarea unui raid cu 
scopul descoperirii a noi 
posibilități de a face eco
nomii. De asemenea se vor 
organiza echip.; de tineret 
în vederea curățirii străzi
lor principale ale portului.

Intr-una din zile va fi 
organizată o seară literară 
unde se va discuta recen
zia cărții „Pasărea Furtu
nii" de Petru Dumitriu.

Peste 75 de tineri își 
vor trice probele G.M.A. 
la gimnastică, sărituri și 
pista cu obstacole.

Angajamentele petroliștilor
Petroliștii oficiului 2 

producție-Moinești, care 
și-au îndeplinit planul de 
producție la țiței pe luna 
februarie în proporție de 
101,6 la sută, s-au anga
jat să dezvolte în cinstea 
zilei de 1 Mai succesele 
obținute. La loc de frunte 
ss înscrie hotărîrea lor 
de a extrage peste plan 
cantitatea de 1.000 tone de 
țiței.

In acaste zile ei au cules

primele roade ale întrece
rii socialiste. Folosind me
toda recuperării secundare 
și creînd la toate sondele 
un regim tehnologic op
tim,. petroliștii acestui ofi
ciu și-au îndeplinit planul 
de extracție pe primele 15 
zile ale lunii martie în 
proporție de 102,6 la sută.

Un obiectiv important al 
întrecerii îl constituie ac
țiunea de valorificare a 
materialelor vechi din

schelă. Pînă acum, munci
torii secției de suprafață, 
de pildă, au recuperat ma
teriale' în valoare de peste 
85.000 lei. întrecerea în 
cinstea zilei de 1 Mai a 
stimulat și mișcarea inova
torilor în producție. La ca
binetul tehnic al oficiului 
s-au primit pînă în pre
zent 4 propuneri de ino
vații, dintre care una a și 
fost acceptată.

Gata de lucru
La S.M.T. Babadag — regiunea Cons

tanța, pregătirila pentru campania însă
mînțărilor de primăvară s-au terminat în 
întregime. Tractoarele planificate pentru 
reparații au fost terminate. încă de la în
ceputul lunii februarie Sub conducerea 
organizației de partid, direcțiunea S.M.T.- 
ului, sprijinită da comitetul de întreprin
dere și organizația de bază U.T.M., a reu
șit să organizeze munca în așa fel în- 
cît să sa accelereze ritmul reparațiilor, 
acestea terminîndu-se in termenele fixate. 
Un mare sprijin am primit în această di
recție de la muncitorii veniți din indus
trie.

Printre măsurile pe care conducerea 
S.M.T.-ului nostru le-a luat, a fost și exe
cutarea reparațiilor pe ansamble. Această 
metodă ne-a ajutat să terminăm repara
țiile înainte de termen.

O mare atenție s-a dat în cursul acestei 
ierni pregătirii profesionale a mecanizato
rilor. Cursurile profesionala de calificare 
care au funcționat în această iarnă au 
înarmat pe mecanizatori cu numeroase cu. 
noștințe necesare în munca lor. Organiza
ția U.T.M. a mobilizat mecanizatorii, pen
tru a participa la cursuri.

în momentul da față tractoarele și ma
șinile agricole sînt gata pentru a intra în 
brazdă.

Ele au fost verificate minuțios de către 
comisia de recepție pentru a merge pe 
teren în perfectă stare de funcționare. 
Mare importanță s-a acordat amenajării 
vagoanelor dormitor. Acestea au fost în
zestrate cu tot echipamentul necesar (sal
tele, pături, cearceafuri).

In vagoane au fost instalate sobe la 
care mecanizatorii vor putea găti. în 
acest scop, fiecare vagon-dormitor a fost 
dotat cu vesela și tacimurile necesare, cu 
căldări pentru apă, căni etc.

Nici munca culturală nu a fost negli
jată. Com'tetul de întreprindere și orga
nizația U.T.M. au luat măsuri ca fiecare 
vagon-dormiter să fie înzestrat cu o bi
bliotecă volantă, cu gazetă de perete și 
altele.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
a luat măsuri ca în fiecare brigadă să se 
înființeze grupe U.T.M in cadrul cărora 
utemiștii își vor continua activitatea de 
organizație în timpul campaniei. De ase
menea, comitetul U.T.M. a luat măsuri 
pentru înființarea a 4 brigăzi utemiste de 
tractoriști.

Organizîndu-ne mai bine munca., noi 
sîntem hotărîți să facem din S.M.T.-uI 
nostru, un S.M.T. fruntaș în lupta pentru 
recolte bogate.

Corespondent 
SÎMBETEANU VASILE

în regiunea Galati 
au început insâmînțârih

GALAȚI (De la corespondentul nostru).
In regiunea Galați muncile agricole de 

primăvară au început cu mult mai devre
me față de anul trecut. Deși pentru o 
perioadă scurtă lucrările agricole au fost 
întrerupte din cauza zăpezii care a căzut, 
da curînd ele au reînceput. Primii care 
au început muncile agricole de primăvară 
au fost țăranii muncitori din raioanele 
Tulcea și Măcin. Pînă în ziua de 16 mar
tie, în regiunea Galați a fost însămînțată 
suprafața de 1452 hectare din care 994 
hectare cu orz, 174 hectare cu flcarea 
soarelui, 131 hectare cu grîu de primă
vară, 10 hectare cu legume și altele. De 
asemenea tot pînă la aceeași dată, în în
treaga regiune au mai fost arate 3715 hec
tare. De pildă în raionul Tulcea a fost 
arată o suprafață de 2100 hectare și în
sămânțate 811 hectare, în raionul Măcin 
au fost executate arături pe o suprafață 
da 1020 hectare și însămînțate 385 hectare.

Pînă acum am trecut de trei ori prin locurile 
acelea Prima dată — cu doi ani in urmă. Mer
geam cu cîțiva tovarăși spre lacul Șartaj, la 
scăldat. Cum am ieșit din Sverdlovsk ne-au în
tâmpinat pădurile de pini și mesteceni, înalți și 
drepți ca luminarea. în care sînt atit de bogați 
munții Urali. Totul era liniștit și tăcut.

In vara trecută am trecut din nou pe acolo 
In jur totul se schimbase : pădurea fusese în 
bună parte tăiată, cîteva movile dispăruseră — 
fuseseră nivelate. Vreo 15—20 de oameni trebă
luia u de zor, iar ceva mai departe duduia un 
excavator.

— Ce construiți aici ?, l-am întrebat noi pe 
unul dintre muncitori.

— O uzină producătoare de construcții prefa
bricate din beton armat.

...Nu de mult am vizitat a treia oară acele 
locuri. De data asta chiar că n-am recunoscut 
nimic.

Ce se întîmplase de fapt pe aceste meleaguri, 
in creștetul Uralilor, in ultimile luni ?

„SA LUAM ȘANTIERUL
IN TINERELE NOASTRE MI1NI!"

In baraca ce ține loc de sediu al comitetului 
de comsomol al șantierului, l-am intîlnit pe 
Alexandr Tizeakov. Acest tînăr inalt și blond, 
este secretarul organizației de comsomol a șan
tierului. El mi-a povestit cum și de ce s-au în
tâmplat acele schimbări.

...Propriu zis, istoria șantierului începe din 
luna august a anului trecut, cînd intr-o hotărîre 
Comitetul Central al PC.U.S a prevăzut con
struirea a 402 uzine și 200 platforme de tip 
poligon, care să furnizeze construcții prefabricate 
din beton armat, menite să reducă mult timpul 
și costul construcțiilor de locuințe și clădiri in 
dusti.ale. Una dintre aceste uzine trebuia să 
fie ridica-ă in Sverdlovsk Atunci au venit pri
mii constructori, a început defrișarea terenului, 
s-au făcvt primele săpături. Lucrările mergeau 
insă foarte încet. Nu erau suficienta brațele de

{ (1). Scrisoare de pe șantierul 
[ comsomolist din Sverdlovskde muncă, mașinile. 

Pentru ca totul să 
meargă așa cum trebuie, erau necesare cîteva 
sute de muncitori entuziaști, înflăcărați de do
rința de a doborî toate normele cunoscute pînă 
icum. Si unde puteau fi găsiți acești entuziaști 
■iacă nu în rindurile comsomolișlilor, ale tineri
lor sovietici ?

Comitetul regional de comsomol a adresat un 
apel în care tineretul era chemat la construirea 
uzinei. Aceasta s-a intîmplat în primele zile ale 
lunii noiembrie N-au trecut nici două săptămînî 
și pe șantier se și aflau aproape cinci sute de 
comsomoliști și tineri, băieți și fete, veniți din 
toate orașele regiunii Sverdlovsk.

Odată cu tinerii constructori au sosit pe șan
tier zeci de mașini dintre cele mai moderne: 
macarale, buldozere, autocamioane basculante, 
excavatoare și betoniere.

In luna decembrie a avut loc la Moscova con
ferința unională a constructorilor. Delegații la 
conferință au adresat un apel tuturor construc
torilor, chemindu-i să-și sporească eforturile în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de către part 
și guvern. Printre altele, în chemare se vorbea 
foarte mult despre importanța folosirii în cons
trucție a elementelor prefabricate din beton ar
mat și se arăta că merge prea încet construirea 
uzinelor care produc astfel de elemente.

„Este o chestiune de onoare a constructorilor 
și muncitorilor din industria materialelor de 
construcții, — se spunea în chemare, — să as 
gure construirea rapidă și darea în folosință 
a acestor uzine și platforme de tip poligon".

Apelul a avut darul să înflăcăreze și mai 
mult pe tinerii de pe șantierul din Sverdlovsk. 
După lucru, ei s-au adunat să-l discute Pînă 
noaptea târziu a ținut ședința. Au vorbit zeci de 
tineri, comsomoliști și necomsomoliști și pînă la 
urmă au hotărît să ceară să li se încredințeze 
lor șantierul, luîndu-și totodată angajamentul 
sj termine lucrările cu un an mai înainte de 
termenul prevăzut în plan, adică pînă în decern, 
brie 1955. Acolo la ședință, tinerii din Sver

Chem area acestea sînt folosite
dlovsk au făcut o chemare pe care au adresat-o 
tuturor tinerilor sovietici.

„Să luăm construcția acestor uzine în tinerele 
noastre mâini!" Această chemare hotărîtă a fă
cut in cîteva zile ocolul întregi. Uniuni Sovie
tice.

CASELE SE VOR CONSTRUI IN UZINA
înainte de a arăta ce ecou a avut chemarea 

tinerilor din Sverdlovsk, să spunem cîteva cu
vinte despre importanța uzinelor de construcții 
prefabricate și elemente din beton armat.

Cînd l-am rugat să-rai vorbească despre acest 
lucru, tov. Tizeakov a scos din sertar cîteva gra
fice, foi cu însemnări, tăieturi din ziare și le-a 
pus pe masă

, — Deocamdată, — începu el, clădirile se con
struiesc din lemn, din cărămidă, din beton tur
nat sau chiar din metal în afară de multe alte 
dezavantaje pe care le au, construcțiile acestea 
sînt foarte costisitoare, necesită multe brațe de 
muncă și timp Oamenii de științi sovietici au 
căutat. îndelung metode cu ajutorul cărora să 
micșoreze prețul de cost și să reducă timpul de 
construire a clădirilor. Cel mai bun mijloc s-a 
dovedit a fi folosirea construcțiilor prefabricate 
din beton armat. Care sini avantajele ? Inchi- 
puiește-ți, de pildă, că zidarii nu vor mai tre
bui să pună cărămidă cu cărămidă ca să ridice 
un perete, ei vor primi pereții gata făcut’ .in 
uzină, lor rămînîndu-le doar să-i monteze Pen
tru montarea unui astfel de perete, unui mun
citor nu-i trebuie mai mult de un sfert de 
oră Cite cărămizi trebuiesc pentru zidire- a- 
cestui perete ? Opt sute I Aproximativ norma 
pe o zi a unui zidar Deci 15 minute în loc de 
opt ore. Mai departe. Știi în cît timp se con
struiește o casă cu 72 de apartamente dacă se 
folosesc elementele din beton armat ? Intr-o 
lună, lucrind cite două schimburi pe zi Dacă 
aceiași oameni construiesc cu metodele de pîr~ 
acum, o astfel de casă va fi construită în cel 
puțin 10—12 luni. Să nu crezi că elementele

numai la construcția 
caselor și uzinelor. Ele merg și la construcția po
durilor de cale ferată și în mine, la construirea 
șoselelor și în multe alte domenii.

Tovarășul Tizeakov se opri puțin, îmi arătă o 
hîrtie pe care erau înșiruite mai multe cifre 
și continuă ;

— S-a făcut socoteala că prin folosirea ele
mentelor prefabricate, 85 la sută din prețul de 
cost al unei clădiri se înfăptuiește în uzină. De 
acum înainte, casele se vor construi cu metode 
industriale. Asta înseamnă că se pot lucra ziau- 
rile pe bandă rulantă, că se poate mecanica și 
chiar automatiza o muncă grea cum e construi
rea caselor, unde se părea că mașinile nu pot 
fi folosite decît în mod foarte limitat. In sfîrșit, 
asta înseamnă mari economii de metal, lemnă
rie, forță de muncă, mari economii de bani. O 
casă construită din elemente prefabricate din 
beton armat va costa cu 25—30 la sută mai 
puțin decît clădirile celelalte. Iți dai seama ce 
avînt uriaș vor lua construcțiile, cînd toate 
cele 402 întreprinderi vor fi gata și vor produce 
astfel de elemente I. tncepînd din 1957 ele vor 
da 9.790 000 metri cubi de produse din beton 
armat, pe an. Numai uzina pe care o construim 
noi va da 150.000 metri cubi de elemente din 
beton armat pe an.

100.000 DE INIMI ÎNFLĂCĂRATE
Conștient de importanța acestor uzine, tinere

tul sovietic a răspuns cu mult entuziasm che
mării tineretului din Sverdlovsk C. C. al Com- 
somolului a hotărît să declare construcțiile uzi
nelor producătoare de construcții prefabricate 
și elemente din beton armat „șantiere comsomo- 
liste" și să mobilizeze la construirea lor 100 000 
de comsomoliști și tineri.

De pe tot cuprinsul Țării Sovietice au început 
să sosească pe șantiere tineri și tinere, gata să 
întâmpine și sj învingă greutățile, hotărîți să 
ducă la bun sfîrșit sarcina trasată de partid 
Fumai în regiunea Sverdlovsk, pe cele 17 șan-

vrea să

Sverdlovsk

răspuns 
Minsk, 

alte lo
de con- 
Stalin-

rindea
oboseala, nici munca grea

cazurile cind tinerii refuză

Lasați-

fiere din orașele Sverdlovsk, Serov, Nijni-Ta- 
ghil, Severouralsk, Berezovka, Pervouralsk etc. 
lucrează peste 6800 de tineri.

La chemarea celor din Sverdlovsk au 
tinerii din Moscova, Leningrad, Kiev, 
Kuibîșev, Gomei, Celeabinsk și multe 
calități. Tinerii constructori ai uzinelor 
strucții prefabricate din beton armat din
grad au chemat la întrecere socialistă pe cei din 
Sverdlovsk. Cine va cîștiga întrecerea — nu se 
știe. Deocamdată ba unii, ba ceilalți sînt în 
fruntea întrecerii.

Majoritatea tinerilor constructori de pe șantie
rele comsomoliste nu sînt nici zidari, nici tim- 
plari de meserie, n-au ținut pînă acum în mîna 
lor o mistrie sau o

Nici frigul, nici 
nu-i poate face pe comsomoliști s$ dea înapoi.

Nenumărate sînt 
să treacă intr-un sector de muncă mai ușor, pre
ferind să rămână alături de ceilalți tovarăși, 
acolo unde-i mai greu.

Nu de mult, Rita Tropina a fost chemată la 
comitetul de comsomol al șantierului.

— După cite știm noi, — i-a spus un tovarăș, 
— tu înveți fără frecvență la școala medie teh
nică, nu-i așa 7

— Da, sînt în anul trei.
— Noi ne-am gîndit să te ajutăm. Tu lucrezi 

acum la săpatul gropilor pentru temelii. Vei 
face o muncă mai ușoară, astfel incit seara cînd 
înveți, să fii mai puțin obosită. Unde-ai 
lucrezi 7

— In brigada în care sînt și acum 1
— Dar acolo e o muncă grea.
— Chiar dacă-i așa, eu de tovarășii 

mă despart M-aș simți o dezertoare... 
mă in brigadă Pe semestrul întâi mi-am dat 
bine examenele, deși lucram la aceeași muncă. 
Voi învăța la fel și mai departe — munca nu-i 
o piedică pentru nine

Și Rita a rămas în brigadă-
DAN L. ZARE3CU

'•<



Prima 
concediere

Cu steaua

Eram în clasa a doua sau a treia pri
mară cînd ne-am mutat în strada Sema
forului. Aici, ca de altfel toți care locuiam 
pe această stradă, o duceam prost. Prost 
în sensul rău al cuvîntului. Tata, de me
serie cioplitor în lemn era șomer de vreo 
doi sau trei ani. Dimineața, își agăța o 
tăbliță de lemn pe spate pe care caligra
fiase cuvînțul „lemnar” și se ducea în col
țul străzii Bhom unde alții ca el „pictori”, 

„fierari”, ,,zidari” așteptau norocul care deobicet apărea în 
persoana unei servitoare care îl chema la tăiat lemne sau la 
alte munci la fel de calificate. Și noi copiii trebuia să .între
prindem ceva, să ajutăm familia. La școală tot nu ne prea 
duceam decît iarna cînd se încălzeau sălile de cursuri. Ca cel 
mai mic din familie a trebuit să-mi aleg o meserie pe măsura 
puterilor mele. Așa m-am angajat să Conduc un orb în lungile 
lui peregrinări prin oraș. Mai tîrziu, cînd am fost totuși silit 
să frecventez școala, m-am învoit cu cerșetorul să-l conduc 
pînă în fața bisericii catolice și, după terminarea școlii, la 
prînz, să-l conduc acasă. După masă îl mai Scoteam pentru 
cîteva ore, ca seara cînd se întuneca să-1 conduc din nou 
acasă. Pentru această muncă de călăuză primeam 5 lei. Atît 
costa un kilogram de pîine neagră. Toate ar fi fost bune dacă 
nu s-ar fi stricat timpurile. Bănuții cădeau tot mai rar în cutia 
de tinichea a orbului. La început mă bănuia că-1 jefuiesc. De 
aceea la sfîrșitul fiecărui drum mă silea să-l urmez în casă 
unde mă strîngea între genunchi și mă căuta prin buzunare. 
Decepționat că mi le găsea goale, îmi scormonea gura cu dege
tul în speranța să-și găsească bănuții acolo. Intr-o seară, prins 
de joacă, am uitat de cerșetor. De atunci, nu m-a mai chemat 
niciodată. Cum se spune, asta a fost prima mea concediere.

Prin anul 1939, cînd eram ucenic lăcă
tuș la uzinele Reșița, o duceam foarte 
rău. Aveam un salariu de 24 lei pe lună 
și pe credit (urmînd ca atunci cînd voi 
deveni calfă să achit datoria)-cămin. La 
cămin aveam casă și masă Casă proastă 
și mîncare și mai proastă. Came nu pri
meam decît atunci cînd prins de alte tre
buri, directorul uita să tranșeze carnea cu 
măcelarul La Crăciun, ucenicii s-au dus în 

concediu. La cămin, n-am rămas decît vreo cinci sau șase băieți 
care aveam părinții în celălalt colț al țării sau pur și simplu 
n-aveam bani de tren. Ce ne-am gîndit cei rămași la cămin ? 
Ca din cei douăzeci de lei primiți de la fabrică — un fel de 
primă anuală—să confecționăm o stea și să ne ducem la domnul 
director general Popp, să-i urăm la mulți ani și să ne pricop
sim cu ceva lei să ne îndulcim zilele Zis și făcut. Am cheltuit 
toți banii pe cartoane, hîrtie colorată, iconițe și nu mai știu 
ce lucruri trebuincioase fabricării unei stele, demne de niște 
ucenici-lăcătuși Veseli, cu vocile drese, ne-am dus în fața vilei 
domnului Popp din incinta fabricii.

— Primiți steaua ? Sintem ucenicii de la cămin. Cel care 
n-am avut bani să ne ducem la casele noastre.

Cineva ne-a răspuns :
— Primim
Am cîntat cit am cîntat, era ger, noi eram înghețați — și 

în vilă nici o mișcare. Schimbăm steaua cu rîndul să nu ne 
degere mîinile, mal cîntăm o colindă, o sorcovă, în vilă — ni
mic. în cele din urmg totuși se deschide o fereastră de la etaj 
și în geam apare însăși directorul nostru general.

Ne strigă un „bravo băieți” și aruncă în zăpadă un pumn de 
mărunțiș.

Stringe-i de poți, mama lui de director general...

Cu vreo doisprezece ani în urmă, prin 
43. cînd am navigat pentru prima oară în 
apele bulgărești, știam încă foarte puține 
lucruri despre Bulgaria. Atît doar cit am 
învățat din cărțile de școală, și anume că, 
■în țara de dincolo de Dunăre cresc tran
dafiri, tutunuri alese și fei de fel de alte 
plante. Dacă mi-aș fi forțat memoria poate 
mi-aș fi putut aduce aminte de suprafața 
țării în mii de kilometri pătrați și de nu

mărul aproximativ al locuitorilor. Atît. Pe vas, de la mari
nari, am aflat și alte lucruri. în Bulgaria, în afară de ți
gări și vinuri bune sînt fete frumoase, oacheșe, iar în 
rafturile tavernelor din port se poate cumpăra pentru patru
sprezece leva kilogramul, o răchie verde, zilencă, tare ca

Protestul

Pe un drum bun
Tinerii cititori remarcă 

bucuroși că „Tînărul scriitor", 
mai ales odată cu apariția 
numărului 2-1955, înscrie pași 
inainte, își îmbunătățește și 
îmbogățește paginile sale.

Rubrici noi au fost inaugu
rate, răspunzîndu-se unor ne
cesități evidente. „început de 
drum", pe care o deschid 
Radu Rupea și Nicolaie Crîn- 
culescu, din Cenaclul literar 
de pe lingă Comitetul orășe
nesc U.T.M București con
firmă, nădăjduim, intențiile 
redacției de a se preocupa cu 
multă grijă de tinerii cu totul 
începători intr-ale scrisului.

Nouă pentru „Tînărul scrii
tor" este și rubrica „Să ne 
Spunem cuvînțul", anunțată în 
sumar: „Note, comentarii, 
puncte de vedere etc." unde, 
în afară de unele etc.-urî ale 
tovarășului Florin Mugur 
sînt intr-adevăr puncte de 
vedere interesante și spiritual 
scrise.

Poeziile publicate in numă
rul 2 al „Tînărului scriitor” se 
citesc cu plăcere Nădăjduim 
cu acest prilej că „Ars poe
tica" a tînărului Aurel Covaci 
înseamnă și o autocritică dis
cretă pentru botanismele sale 
„din cursul anului trecut"

In „Pescărușul" lui Gheor- 
ghe Tomozei, se simte că tî
nărul poet a vibrat pentru su
biectul său.

In legătură cu poezia lui 
Florin Mugur, nu putem fi tot 
atît de fericiți cit stelele de 
care e vorba în final, deși por
tretul eroului îngîndurat și 
trudit după o zi plină de fră
mântări creatoare ar trebui să 
ne atragă.

Cronicile rimate, în deose
bi cea semnată de Petre Dra- 
gu — remarcabilă și prin ac
tualitatea temei — ni se par 
reușite.

Dintre lucrările în proză 
publicate în acest număr, se 
impune mai ales „Pisica" lui 
Adrian Dumrtrașcu, prin ver
va și umorul ei. Așteptăm și 
pe viitor, cu încredere, și sem
nătura lui Adrian Dumitrașcu 
— și alte noi semnături pe 
care, sîntem siguri că le va 
promova „Tînărul scriitor"

„Promisiunea" lui Florian 
Grecea, o istorie destul de 
lungă despre Tudor Șoima, 
amintirile lui, și-un „cuțit”, a- 
mestecate intr-un conflict dis
cutabil, ne-a dezamăgit prin 
sărăcia ideii.

Putem cere mai mult de la 
Florian Grecea.

Sectorul de critică literară, 
acoperit de cronica iul Aurel 
Martin, prezintă cu seriozi
tate și competență „Drumu
rile" lui Aurel Gurghianu 
Despre scenariul „Dosar 
Dîmbovița" semnat de Nicuță 
Tănase și Silviu Georgescu 
s-ar putea discuta cu interes, 
mai ales că problema scena
riilor literare pentru filme de 
scurt și lung metraj e deose
bit de importantă și rezolva
rea ei încă deficitară. Poate 
însăși redacția revistei va ini
ția o asemenea discuție, din 
care tinerii scriitori ar avea 
de tras cel puțin tot atîtea fo
loase și învățăminte cit și 
studiourile noastre cinemato
grafice.

Salutăm apariția rubricii 
„Prietenii noștri". Nu înțele
gem de ce redacția ne făgă
duiește „să prezinte în fiecare 
număr cite un tînăr poet 
prieten", cind, după bănuielile 
unora, in literatura de peste 
graniță există Și prozatori. 
Trebuie spus un cuvînt bun 
și despre munca traducători
lor lui Konstantin Vanșenkin.

Ne invită la o sugestie ar
ticolul lui Kaverin „Gorki și 
tinerii scriitori", reprodus la 
rubrica „Carnet sovietic".

Credem că ar fi de dorit să 
întîlnim mai des, in paginile 
„Tînărului scriitor", creații 
ale condeierilor noștri consa- 
crați (doar Veronica Porum- 
bacu, din generația tinerilor 
consacrați, semnează în nu
mărul acesta), credem mai 
ales că ar fî absolut necesare 
articole, sfaturi, in care frun
tașii scrisului nostru să 
transmită tinerilor prețioasa 
lor experiență

Kaverin povestește cu duio
șie prima sa întîlnire cu 
Gorki, cind, tînăr necunoscut, 
a fost invitat acasă la maes
tru. El reproduce, comentîn- 
du-le cu căldură, scrisorile 
pe care i le-a adresat Alexei 
Maximovici

E limpede că ar fi deplasat 
ca tinerii scriitori să se auto- 
invite ei înșiși la domiciliile 
fruntașilor scrisului. Cel mai 
potrivii lucru ar fi ca „Tînă
rul scriitor" să-i găzduiască 
pe maeștri în paginile sale, 
așa incit începătorii, fără să 
incomodeze, să poată totuși, 
împărtăși mai din plin, per
manent, direct din experien
ța celor cărora încearcă să le 
urmeze pilda.

E. M.

Francisc Munteanti

NOTIȚE -ÎNSEMN ARI
— Din fișele romanului „Nâscuf în Europa” —

otrava. Cam atîtea lucruri știau colegii mei de breaslă, mari
narii, despre țara din sudul Dunării.

Eu, tînăr timonier,. cu un fir de mustață subțire înnegrită 
cu funingine, abia așteptam să aruncăm ancora la marginea 
cheiului ce ni se profila în zare. Cu cit ne apropiam mai mult 
de Șiștov cu atît creștea nerăbdarea din mine. Primele case 
răsfirate pe dealul sterp, primele turnuri ale moscheielor din 
cartierul turcesc îmi făceau parcă semne. \

Un boțman știrb. încărunțit îa tîmple, cu mustăți galbene 
de nicotină și cu două mîini lungi, noduroase care mă învă
țase mînuirea timonului, îmi povestea și alte lucruri despre 
această țară. Dar cine avea urechi să asculte povești cînd 
peste jumătate de oră doar, nu va trebui decît să îmbrac 
uniforma de gală, albă, presărată cu bumbi mari de metal ? 
Și n-ar fi fost rău să ascult vorbele boțmanului : aș fi aflat 
că aici, în această țară călcată de cisma fascistă, trăiesc 
oameni buni, de nădejde, care iubesc mult prea mult liber
tatea ca s-o lase pîngărită.

încă nu s-a stins bine plînsetul metalic al lanțului azvîrlit 
in adîncuri și eu, gata de port, așteptam să se fixeze podețul 
de mal. Prins de comenzi, de febra acostării (totdeauna eve
niment important în viața marinarilor) nici n-am avut timp 
să observ liniștea de pe chei Abia acum, proaspăt debarcat 
privesc uimit în jur : mii de baloturi aruncate într-o dezor
dine ciudată, răsfirate de-a lungul liniilor de fier ale vagoa
nelor, mormane de lăzi, munți de stive aliniate în șir, mili- 
tărește, stau nemișcate, mute. Pe chei nici un om. Ba da : 
rezemat de balustrada de fier ruginită de ploi stă un soldat 
german. Privește spre noi, mut ca o sperietoare. Mai departe, 
la vreo cincizeci de metri un alt soldat mic și gras, îmbrăcat 
și e] in vestminte cenușii. Și el privește sțîțe noi. Peste 
tot tăcere. Portul murdar, întins la soare ca un șarpe imens, 
e pustiu. Un vînt cald, dinspre Dunăre, poartă hîrtii prin 
aer și din cînd în cînd, la o adiere mai puternică, zmulge 
frunze galbene de tutun dintr-un balot rupt.

S-a intîmplat ceva.
— Grevă, am auzit vocea boțmanului. „Atîta doar ?“ 

vreau să întreb dar îmi aduc aminte că sîntem în anul 1943. 
Ridic din umeri. De două luni de zile n-am mai fost pe 
uscat. Portul, străzile înguste cu miros de zilencă, mă cheamă. 
Aș vrea să văd o tată oacheșă, să fumez o țigare lungă, să 
cânt. Nu știu de ce mi-e dor să aud clincănit de pahare, să 
mă îmbăt. Spre mirarea mea, birturile din port sînt închise, 
în fața lor, pe bănci lungi, pe ‘ stive de cărămizi stau do
cherii : mai toți dezbrăcați pînă la brîu, deșălați, privesc fără 
țintă în gol. La un colț de stradă un individ îmbrăcat în 
uniformă de marinar (probabij de la comandamentul portu
lui) însoțit de un ofițer german, ține o cuvîntare. Nud ascultă 
nimeni. După vocea răgușită îți dai seama că e epuizat, 
Boțmanul îmi șoptește iarăși la ureche :

— Bulgarii sînt tare încăpățînați.
. E bine dacă e grevă. înseamnă că stăm mai mult timp 

aici. în oraș totul pare normal. Pe străzile înguste, întorto- 
chiațe circulă oameni, vînzătorli ambulanți cheamă clienții 
ocazionali ; bragagii asudați măsoară licoarea cafenie în bor
cane de lut ars. Un frizer așezat pe un scăunel în fața pră
văliei Omoară, probabil de plictiseală, muște cu cureaua de 
ascuțit brice. Copiii, mici doar de o șchioapă, în pielea goală, 
răscolesc colbul ulițelor cu vergi lungi de salcîm și. oțetari. 
in fața mea, trei tineri îmbrăcâți în uniforme albastre pășesc 
țanțoși Spre uimirea mea, toți trei sînt desculți. Cînd întâlnesc 
alți tineri iot în uniforme albastre și tot desculți mirarea mea 
crește mai mult. S-a mai întîmplat ceva. Iar cînd am întîlnit și 
fete în grupuri compacte, tot desculțe și îmbrăcate după ultima 
modă europeană, n-am mai răbdat. Am alergat la. bătrânul 
meu boțman să-mi dea lămuriri. Cine știe, poate asta e moda

. La 5 ani de la moartea lui Heinrich Mann

O capodoperă a artei satirice militante
Acum, cînd se împlinește doar o'jumă

tate de deceniu de cind s-a stinș din viață 
marele scriitor și patriot german, Hginrich 
Mann, masele populare din lumea întrea
gă și, în primul rînd, cele din țara lui — 
Germania — își dau seama de marea sa 
putere de previziune și se conving din. nou 
de actualitatea semnalului de alarmă pe 
care acesta l-a dat: „primejdia se reîn
toarce”. Dar nu numai prin acest aver
tisment asupra pericolului reînvierii fas
cismului german, ci prin întreaga sa crea
ție, Mann a înțeles să slujească elibe
rării poporului său, demascîndu-i pe duș
manii abil mascați ai acestuia.

Una din operele care au jucat și con
tinuă să joace un rol de frunte în edu
carea celor mulți în spiritul urei față de 
forțele reacționare și militariste care în
cearcă de fiecare dată să tîrască poporul 
german în prăpastia războiului, este și 
romanul său „Supusul” („der Untertan”), 
apărut în colecția „Clasicii Literaturii 
Universale” în E.S.P.L.A.

în „Supusul”, Heinrich Mann aduce în 
scenă un reprezentant tipic al filistinismu
lui german din perioada premergătoare 
primului război mondial. Supusul, Diede- 
rich Hessling nu e un junker, deci un 
membru al tradiționalei caste militariste 
prusace, ci un mic burghez în plină as
censiune pe scara socială. Heinrich Mann 
și-a ales eroul din acest mediu pentru a 
sublinia că pericolul reacțiunii nu vine 
numai din partea anacronicilor și ultra- 
reacționarilor latifundiari germani, ci în 
mod special din partea burgheziei care 
a trădat revoluția și s-a aliat cu moșie- 
rimea împotriva poporului muncitor. în 
același timp, ca un genial artist care se 
apropie tot mai mult prin profunzimea 
viziunii sale și prin concepția sa înaintată 
de adevărata știință despre dezvoltarea 
lumii și societății, Heinrich Mann deschi 
de o largă perspectivă, arătînd că tocmai 
această burghezie ajunsă în faza imperia
listă a devenit de fapt stăpina statului, 
continuând să conlucreze cu rămășițele 
feudale întru îndeplinirea planurilor ban
ditești.

Eroul romanului, Dlederich Hessling, 
care sub fardul roz de mic burghez jovial 
se dovedește a fi un adevărat monstru 
moral, este un produs tipic al întregii at
mosfere de prusacism reacționar, al siste
mului statului burghez german de formare 
a roboților criminali. Marele scriitor 
ne demonstrează aceasta purtîndu ne pas 
cu pas de-a lungul treptelor pe care a 
urcat eroul său pînă a ajuns un adevărat 
„supus".

Cu o artă viguroasă și de o rară so
brietate, făcîndu-și aproape de nesimțit 
prezența, lăsînd faptele și pe eroul însuși 
să vorbească, ferlndu-se de a hiperboliza 
în satira lui. Mann ne conduce de-a lungul 
evoluției eroului, de la minciuna aproape 
nevinovată din copilărie, la ațîțarea ma
sacrului împotriva altor popoare. în epoca 
maturității. Acesta este drumul unuia din
tre ucigașii poporului german, drumul 
unui criminal care strigă necontenit fraze 
goale despre „patrie", „tron” și „misiunea 
istorică a rasei germanice” încercînd să 
ascundă astfel ura bestială ce o poartă 

propriului său popor muncitor, oricărei 
idei de progres social. ..e

Dezvăluind intimitatea sufletească a co
pilului Diederich, care era un molîu și vi
sător, autorul ne ajută să înțelegem că 
acesta a învățat de mic să se teamă de 
cel puternic, de omul cu bîta-n mînă — 
tatăl său — și să-l iubească la comandă, 
a învățat că teroarea la care este supus 
nu e atît de groaznică atunci cînd poate 
să-și îndulcească traiul mințind, chinuind 
pe alții mai mici decît el, pe surioarele 
sade de pildă. Ridicând un gest, în apa
rență mărunt, la înălțimea until act sim
bolic al încadrării eroului în morală de 
sclav, Mann îl surprinde pe Diederich îm
podobind cu florj nuiaua profesorului, 
care nu odată i-a măsurat spinarea.

Construirea fiecărei figuri ce populează 
romanul, dovedește cu prisosință pînă la 
ce grad înalt de stăpînire a metodei re
aliste a ajuns Heinrich Mann. Eroii lui, 
deși sînt eroii unei opere satirice, nu ating 
niciodată dimensiunile grotescului, menți- 
nîndu-se necontenit pe terenul vieții de 
toate zilele.

Diederich Hessling are stări contradic
torii, întrezărește uneori dreptatea cauzei 
celor mulți și are chiar remușcări. dar 
mirșăvia lui constă tocmai în aceea că își 
înăbușe glasul conștiinței pentru a par
veni. Iată deci că, descriindu-și' eroii. Mann 
dovedește că particularitățile psihologice 
individuale ale omului sînt subordonate 
atitudinii adoptate în ciocnirea dintre for
țele sociale. Deosebit de convingător ne 
apare aceasta dacă ne referim la carac
terul complex al lui Napoleon Fischer, li
derul social-democrat local ; calitățile sale 
individuale : inteligență, șiretenia, tăria 
de caracter, calmul, mîndria, nu-1 împie
dică să se vîndă capitalistului Hessling.

Conturarea întregii vieți a eroului, — 
studiul la facultate, stagiul militar din 
care îndeplinește numai cîteva luni de
oarece se eschivează în mod laș pe baza 
unui certificat fals, preluarea fabricii 
moștenite și activitatea în afaceri, par
ticiparea la treburile obștești ale orașu

în Balcani... N-u asta era moda. încă în seara aceea am aflat 
tot secretul. Docherii, numiți „desculții", au făcut grevă. în 
semn de solidaritate, studenții din oraș s-au descălțat și în 
zadar au fost amenințați de rectorat, de primărie ; de opt 
zile de cînd s-a declarat greva, studenții umblă desculți.

Amintirile mele din Șiștov sînt puține și sînt legate de 
greva docherilor din port. Comandamentul german spre a 
lămuri situația a adus de la Sofia un profesor universitar și 
l-a silit să țină o conferință despre importanța și trăinicia 
„prieteniei” germano-bulgare. Orașul a fost împinzit cu o rețea 
de cable și puține au fost colțurile de străzi unde nu s-au in
stalat megafoane. O voce subțire, tremurată, făcea să vibreze 
aerul din jur. Din două în două minute se auzeau ca un leit
motiv cuvintele • „Hitler”, „victorie’1;

Spre mirarea mea toți studenții se îndreptau spre aula fa
cultății. „îi privește" mi-am spus și am ridicat din umeri. 
Cînd am văzut însă că docherii, „desculții”, se îndreaptă spre 
facultate am devenit curios. Eram convins că se va întîmpla 
ceva, mai ales că tot orașul era plin de patrule nemțești.

Docherii și studenții se îndreptau în șiruri lungi spre fa
cultate iar în urma lor, eu și boțmanul bătrîn cu tîmplele 
cărunte, cu mustățile galbene de nicotină și cu mîini lungi, 
noduroase...

Aula era ticsită de oameni. Pe o tribună improvizată la 
vreo doi metri înălțime stătea cocoțat profesorul de la Sofia, 
își ținea amîndouă mîinile pe țeava microfonului parcă de 
teamă să nu cadă. De ce or fi venit studenții și docherii să-l 
asculte ? M-am ridicat în vîrful picioarelor să. văd totul mai 
bine. Profesorul bătrîn, cu mîinile pe țeava microfonului, 
vorbea patetic. Hainele prea largi pentru trupul lui firav și 
gârbovit îi atîrnau ca o pînză de corabie nebătută de vânturi. 
Privirile mi-au alunecat mai jos și atunci am înțeles de ce 
a venit atîta asistență la această conferință : profesorul uni
versitar de la Sofia era și el desculț.

Prin patruzeci și șase eram om de ser
viciu la un cinematograf din provincie, 
în afară de afișarea noilor fotografii ale 
programului următor, măturam sala de 
spectacol, rupeam biletele la intrare și, în 
orele libere, mă îndeletniceam cu pictura. 
Lucram în tempera și în ulei fel de fel 
de peisaje, ba uneori mă încumetam să 
execut și portrete. Altădată executam îm
podobirea sălilor culturale, scriam in

scripții, dacă se întâmpla ca un circ să se stabilească în urbia 
noastră, mă angajam să pictez pancarte cu tigri, cu lei, cu 
femeia tăiată în două, cu șarpele boa încolăcit în jura] unei 
femei blonde...

Așa s-a întîmplat și atunci cînd un circ din București și-a 
anunțat sosirea la Arad. Directorul instituției, un om puternic, 
de vreo 100 de kilograme, s-a tocmit cu mine o jumătate de 
oră; a dat el, am mai lăsat eu și astfel ne-am înțeles ca pentru 
suma de patru mii de lei să-i fac opt afișe mari cu diferite mo
mente importante din spectacolul dumnealor. Așa s-a și în
tîmplat: pe două pancarte am vopsit urși dansând în jurul 
focului, în alte, două l-am imortalizat pe cel mai tare om din 
lume rupîndu-și lanțurile și așa mai departe, alte patru pa
nouri cu scara morții, cu Lulu — femeia care înghite săbii, 
cu ilustrul prestidigitator Iosefiny etc., etc. Toate ar fi fost 
bune dacă directorul circului s-ar fi ținut de cuvînt. Să țți-, 
cerci să-l lămurești nici nu putea fi vorba: directorul avea 100 de 
kilograme, eu vreo 45. Astfel că din avansul de 1000 de lei pe 
care l-am primit abia am putut acoperi cheltuielile pentru 
vopselele și cartoanele necesare confecționării pancartelor. E 
drept, inimosul director mi-a eliberat un bilet permanent cu 
care dacă aș fi avut poftă aș fi putut viziona de două ori pe 
zi fiecare spectacol.

Un om 
foarte 

sensibil...

lui Netzig — dă prilej lui Mann să dez
văluie adîncirea trăsăturilor caracterului 
lui Hessling și consolidarea poziției lui în 
arena socială, .

Departe de a fi o satiră de proporții mi
nore, care-și rîde cu indulgență de năz
bâtiile unui mic burghez incult și plin de 
pretenții, romanul ne dă posibilitatea să 
ghicim în spatele figurii lui Diederich 
Hessling diviziile de asasini înarmați ce 
s-au năpustit de două ori asupra Europei 
și se pregătesc s-o facă acum pentru a 
treia oară.

Iată așadar cum arată de fapt doctorul 
Diederich Hessling, patronul uneia din 
fabricile de hîrtie ale orașului, format pe 
deplin ca un cetățean modern al „Ger
maniei mari”. Uzînd de ironia care e cu 
atît mai usturătoare cu cît e servită pe 
un ton mai reținut, mai indiferent, Hein
rich Mann ne prezintă pe acest fiu al 
„herrenvolkului ” (popor de stăpînitori), ca 
un tip șiret, dar lipsit de inteligență și 
dînd chiar semne de imbecilitate. El este 
incult și disprețuiește cultura și pe inte
lectuali, lăudîndu-se că a vînduit operele 
lui Schiller fiindcă nu are timp de fleacuri, 
afirmînd că preferă în materie de artă, 
muzica, care după el, e prin excelență o 
artă germană, drama care are meritul de 
a nu trebui să fie citită, arta portretului, 
din cauza tablourilor care-1 înfățișează pe 
împărat, iar romanului îi contestă dreptul 
de a fi artă, deoarece — spunea el — 
așa cum o arată și numele, nu e o artă 
germană.

Desfășurarea conflictului romanului, ri
dicarea lui Hessling care face totul pen
tru a intra în grațiile puterii, lupta îm
potriva liberalilor conduși de bătrînul mi
litant pe tărîm obștesc, Buck, dau prilej 
lui Heinrich Mann să nu se rezume la 
zugrăvirea eroului principal, ci să con
centreze în focarul lentilei sale o ima
gine de ansamblu a vieții societății ger
mane din acea vreme. Heinrich Mann de
mască necruțător falsitatea și reacționaris
mul tuturor instituțiilor statului prusac : 
familia și morala, presa, aparatul admi
nistrativ, justiția, biserica, armata, parti
dele politice."

Ca un adevărat patriot, marele scriitor 
progresist german Heinrich Mann, a do
vedit în romanul „Supusul” că fenomenul 
militarismului nu este o plagă ereditară a 
poporului german, cum au încercat nu 
odată să arate ideologii diversioniști. ci 
rezultatul anumitor condiții generate de 
societatea burghezo-feudală germană;

Romanul „Supusul” se termină lăsînd 
deschisă perspectiva urcării pe scara ie
rarhiei sociale a lui Diederich Hessling 
El are și pentru acest motiv valoarea unui 
avertisment pe care Heinrich Mann l-a 
adresat concetățenilor săi ca și tuturor 
popoarelor. Iar evenimentele actuale vin 
să dovedească pe zi ce trece că poporul 
german, oamenii muncii aflați de o parte 
și de alta a Elbei înțeleg tot mai bine 
acest avertisment și luptă cu eroism pen
tru a doborî coaliția „supușilor" din Ger 
mania occidentală și a stăpînilor lor, pen
tru a-și făurj o viață cu adevărat liberă, 
așa cum a visat-o și marele scriitor.

MIRCEA ANDREI

In țara
„făgăduinței"

Pictorul 
de firme

Circul a plecat, eu m-am apucat de alte meserii și poate 
nici nu m-aș mai fi gîndit la voluminosul director dacă într-o 
bună zi n-aș fi fost numit într-un post important: am ajuns mai 
mare peste directorii de circuri. S-a mai întîmplat că pentru 
reorganizarea acestor instituții de cultură au fost convocați toți 
directorii de circuri. S-a prezentat și directorul meu. Era la 
fel de voluminos de parcă n-ar fi fost ani la mijlocul acestor 
două întâlniri ; numai din agresivitatea lui mai pierduse ceva, 

în pauza consfătuirii s-a apropiat de mine și, ciudat lucru, 
și-a adus aminte de vechea lui datorie.

— Vă datorez trei mii de lei, tovarășe... Vă rog să mă scuzați 
dar atunci, știți, circul... a mers slab iar eu... v-am căutat după 
aceea... Vă rog să mă iertați.

Am chemat omul de serviciu. : .
— Tovarășe Palade, dumneata ai trei copii, nu-i așa ?
— Nu, tovarășe, de două săptămîni am patru... Și-a lăsat 

ochii .în pământ ca și cum i-ar fi fost rușine.
— Bine, tovarășe Palade. Uite ...tovarășul vrea să cumpere 

un cărucior celui de al patrulea. Nu-i refuza te rog, că dînsul 
e un om foarte sensibil și larg la inimă. Mai mult chiar, la 
nevoie are și memorie...

Zilele trecute am cumpărat mere de la 
un negustor. Fiecare poamă era îmbră
cată într-un cojoc de hîrtie. Acasă, des- 
pachetîndu-le, pe una din hîrtii am găsit 
următoarea scrisoare expediată din New 
"York

N. Y. 22 februarie 1928.
Stimată doamnă Barna,
Soțul dumneavoastră a fost un băiat foarte de treabă. Am 

sosit în aceeași zi cu dinsul pe pămîntul făgăduinței. Tot îm
preună ne-am angajat și pe șantierul de construcții nr. 44 din 
Harlem. L-am înmormîntat ieri. Cred că a avut tifos. Dacă 
cumva vă stă în putință să-mi expediați pe adresa de pe plic 
4 dolari și jumătate, costul înhumării, vă rămîn veșnic înda
torat.

Dr. GIUSEPPE PASALAQUA

La începutul războiului eram ucenic la 
un pictor de firme diift Budapesta. Mais
trul meu, un bețivan numărul unu, era 
un om bun și iute la mînie. Niciodată nu 
știam de ce mă bătea. De multe ori fără 
pricină sau din pricini știute numai de 
el, mă lovea cu piciorul în fund sau îmi 
căra pumni cu nemiluita. Am rămas to
tuși la el' pentru că era meseriaș bun. Ni
meni nu știa să tragă linii mai drepte 

decît dînsul; și măcelarii din oraș făceau coadă în. fața ate
lierului să le picteze cîte un cap de vițel sau o fleică de vacă. 
Pînă și frizerii, care se socoteau oameni cu gust și, mă rog, 
„subțiri” îi plăteau peste o sută de pengo pentru un cap de 
femeie fardată sau un Clark Gabie pieptănat după ultima 
modă. Cred că și eu aș fi fost mulțumit, învățasem doar mî
nuirea pensulelor, știam să deosebesc ultramarinul de albastrul 
de comerț sau crom ghelbue de okrul falsificat de negustori, 
dacă bătrinul meu maistru nu s-ar fi îndeletnicit în timpul 
lui liber cu boxul. Purtam pantaloni lungi, uneori, sîmbătă 
seara mergeam și la școala de dans sau, dacă primeam ceva 
bacșiș, mă încumetam și la un șpriț la „Șeptarul de treflă". 
Cum se spune eram un om ca și făcut, cu demnitate. Cred 
că nu mai aveam nici două săptămîni și trebuia să mă pre
zint la examenul de calfă. Pe ascuns scriam și poezii de dra
goste, ici colo copiam cîte un vers din volumul lui Eminescu 
pe care-1 luasem cu mine în străinătate și asta mă făcea să 
mă socot mai mai ca ceilalți. Era într-o sîmbătă seara. Mais
trul meu îmi spune că am pus prea multă terebentină în 
lac, eu nu și nu. Argumentul lui suprem era pumnul. Mi-a 
sărit și mie țandăra. La pumn am răspuns cu pumnul. Am 
fost dat afară din atelier Cu următoarea - declarație:

— Pleacă, să nu te mai Văd. Iți garantez eu ție, derbedeule, 
că atîta vreme cît voi fi maistru și mă ține răsuflarea — tu 
n-o să devii pictor de firme.

Nu știu .pe unde a umblat, eu cine a vorbit. Fapt e că nu 
m-am mai putut prezenta la examenul de calfă.

De atunci au trecut ani mulți. Prin 1950 făceam parte din- 
tr-o delegație care s-a dus la Budapesta. Nu m-a răbdat 
inima să nu-1 fac o vizită iubitului meu maestru. L-am găsit 
în atelierul lui din Kobanya. Nu i-am spus decît atît:

— Ai avut dreptate dragă maestre. Nu m-am făcut pictor 
de firme.» ,

Omogenitatea 
interpretării în spectacol

Fără îndoială că unul din 
cele mai valabile aspecte ale 
activității Teatrului de Stat 
din Brăila, îl constituie pro
movarea curajoasă a tinerilor 
săi actori.

E firesc deci interesul pe 
care îl trezește — și din a- 
cest punct de vedere — noua 
sa prpmieră: „Intrigă și iu
bire” de Fr. Schiller în care 
rolurile principale sînt inter
pretate de doi actori foarte 
tineri: Dumitru Pîslaru, pen
tru care Ferdinand înseamnă 
primul rol, și Victorița Dinu 
(Luize) de asemenea cu puți
nă activitate actoricească.

Distribuindu-i în rolurile 
principale, regizorul Gabriel 
Negri s-a aflat în fața a doi 
tineri actori cu o paletă sce
nică distinctă, cu personalita
te artistică diferită. De bună 
seamă că posibilitățile lor ac
toricești nu trebuiau aduse, ca 
să zicem așa, la același numi
tor — că Dumitru Pîslaru 
trebuia să-și păstreze suflul, 
vigoarea artistică, prospeți
mea expresiei, iar Victorița 
Dinu, sensibilitatea și gra
ția. Cu toate acestea, cuplul 
Ferdinand — Luize trebuia o- 
mogenizat, trebuia să capete 
unitate scenică.

Este indiscutabil că ceea ce 
ridică în prezent spectacolul 
este jocul pasionat, plin de 
sinceritate și forță al lui Du
mitru Pîslaru, care izbutește 
chiar și în momentele cînd 
textul pretinde oarecare gran
dilocvență romantică, să fie 
convingător ș^ emoționant. 
Cunoscînd aceste calități ale 
interpretului — la afirmarea 
cărora directorul de scenă a 
contribuit din plin — s-a 
mers pe amplificarea lor pen
tru ca prezența scenică a lui 
Ferdinand să fie cît mai pu
ternică : staturii impunătoare 
a actorului i s-au creat cos
tume albe, pelerine uriașe, 
astfel că Ferdinand ocupă u- 
neori vizual, mai toată scena; 
gesturile luj sînt largi, bogate, 
tonurile de voce puternice. 
Nu același interes a vădit di
rectorul de scenă — care e 
și creatorul costumelor — 
pentru imaginea plastică a 
Luizei; în loc să caute' mij
loacele de a atenua dispro
porția de statură dintre cei 
doi tineri (pentru că interpre
ta Luizei e foarte scundă), i 
s-a creat o perucă inestetică, 
care o aplatizează, și rochii 
fără nici un gust, care de ase
menea parcă subliniază anu
me silueta măruntă o. actriței.

Aceste amănunte plastice par 
a nu fi întîmplătoare. Întrea
ga concepție a rolului suferă 
de o anume reducere a pro
porțiilor ; mergînd pe o gre
șită înțelegere a interiorizării 
și a sobrietății în expresia sce
nică, pe linia unei grații și 
gingășii oarecum siropoase, 
directorul de scenă a indicat 
actriței tonuri minore, un per
manent zîmbet „angelic”, miș
cări sărace, înăbușind astfel 
puternica personalitate a Lui
zei, forța ei morală. Alături 
de Ferdinand ea apare ștear
să, insuficient de expresivă.

Această disproporție între 
forța dramatică a lui Ferdi
nand și slăbiciunea „feciorel
nică" a Luizei, duce in mod 
firesc la o slăbire a sensului 
piesei. Era necesară sublinie
rea superiorității morale și a 
puterii de sacrificiu a modes
tei Luize, in raport cu trufa
șul fiu de nobil care, cu toată 
iubirea lui pentru Luize, nu-și 
pierde atributele nobiliare 
(vezi discuția cu lady Milford, 
cu bătrinul Miller în ultimul 
act etc.).

Lipsa omogenității acestui 
cuplu, care întruchipează ar
tistic protestul pasionat al 
marelui scriitor împotriva or- 
dinei sociale feudale, înte
meiată pe silnicie și nedrep
tate, pe înăbușirea a tot ce 
e frumos și curat în om — 
este o problemă care trebuie 
să pună Pe gînduri pe reali
zatorii spectacolului. După 
cum și înlăturarea rămășițe
lor unui joc exterior, înve
chit, fără participare lăuntri
că (vădit îndeosebi la ac
tori ca : Laurențiu Mărginea- 
nu — președintele — și Paul 
Varduca — Miller) va ajuta 
incontestabil la creșterea 
unității șl ținutei artistice a 
spectacolului. Insfîrșit, trebuie 
relevată interesanta creație 
a lui Costin Iliescu, care a 
redat in mod inteligent — cu 
grijă, pentru toate amănun
tele scenice, de la masca me
fistofelică, la gesturile zgîrci- 
te, insinuante și la tonurile 
scăzute — un Wurm odios, un 
intrigant primejdios, de mare 
clasă.

Pe tovarășul Gabriel Negri 
noi îl cunoaștem ca pe un om 
de bun gust artistic, cu sensi
bilitate și inteligență regizo
rală. Fără îndoială că el este 
capabil să îmbunătățească 
simțitor spectacolul „Intrig^ și 
iubire".

SANDA FAUR



Pe marginea adunărilor
de dări de seamă și alegeri 

f" t 7
Un izvor 

de noi învățăminte
Nu de mult, la secția valorificări și lăzi, 

unitatea nr. 2 Mîneciu-Ungureni, raionul 
Teleajen, regiunea Ploești, a avut loc adu
narea pentru darea de seamă și alegerea 
noului birou al organizației de secție 
U.T.M. Adunarea a fost temeinic pregătită, 
aceasta reflectîndu-se atît în alcătuirea 
dării de seamă cît și în participarea ute- 
miștilor la discuții.

Aportul pe care l-a dat organizația de 
secție U.T.M. în procesul de producție a 
fost una dintre problemele viu dezbătute

Organizația de secție a sprijinit activ 
întrecerea socialistă, s-a arătat în darea de 
seamă. Utemiștii : Ceapă Pavel, Vasile 
Curcă, Elena Filip, Maria Petre, Ziși Kos- 
tats și alții sînt fruntași în producție. Cu 
sprijinul conducerii întreprinderii și a to
varășului David Șt. Ghe-orghe, maistrul 
secției, s-a extins aplicarea metodelor so
vietice. Astfel, în ultimele 3 luni, folosind 
metoda Lidiei Korabelnicova. utemiștii au 
realizat economii de materiale în valoare 
de 2.400 lei. După metoda Kotlear au fost 
calificați la locul de muncă 19 tineri. Mulți 
dintre ei sînt acum fruntași în producție. 
Calitatea produselor a stat în centrul aten
ției organizației U.T.M.

S-a vorbit apoi și despre multe aspecte 
ale muncii de educație comunistă. Lec
țiile de la cursul seral al cărui propagan
dist este Boștină Gheorghe, au fost ținute 
la un nivel corespunzător, problemele ex
puse fiind actualizate și exemplificate. 
Toți cei 20 cursanți au participat cu regu
laritate la aceste cursuri.

Discuțiile purtate pe marginea dării de 
seamă, pe lîngă realizările obținute, au 
scos la iveală și lipsurile ce s-au manifes
tat în munca biroului de secție și a co
mitetului U.T.M.

Tovarășul Costea Gheorghe după ce a 
arătat roluj pe care ar fi trebuit să-l joa
ce gazeta postului utemist de control, a cri
ticat aspru pe membrii biroului care nu 
s-au îngrijit îndeaproape de conținutul ar
ticolelor publicate. Multe dintre articolele 
publicate nu au contribuit în măsură su
ficientă la înlăturarea lipsurilor din mun
ca noastră — a arătat tovarășul Costea.

Mult timp cercurile politice au fost în 
urmă cu lecțiile, Deabia în ultimul timp 
s-au luat măsuri să se reglementeze aceas
tă situație Vinovat de acestea se face în 
primul rînd biroul organizației noastre 
de secție, au arătat unii utemiști Trebuie 
spus că în niciuna din ședințele de birou 
sau în adunări generale nu s-a discutat 
despre acest aspect al muncii de educație 
comunistă Comitetul organizației de bază, 
al cărui secretar e tovarășul Gheorghe 
Vîjîiac, avea sarcina să controleze, să tra
gă la răspundere pe cei vinovați de neîn- 
deplinirea la timp a unei sarcini. Acest 
lucru însă n-a fost făcut.

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de secție nr. 
6 de la valorificări și lăzi, unitatea 
nr 2 Mîneciu-Ungureni a reușit să ana
lizeze temeinic activitatea vechiului birou 
al organizației de secție, să indice sarcini 
precise noului birou ales, sarcini concreti
zate în hotărîrea adoptată de adunarea 
generală.

De asemenea, adunarea generală a dove
dit exigență în alegerea noului organ de 
conducere Adunarea a respins candidatu
ra tovarășei Gogan Vasilica care, lipsind 
multă vreme nemotivat de la lucru, nu 
poate constitui un exemplu bun pentru 
tineri.

în noul birou au fost aleși utemiștii : 
Boștină Gheorghe, Vasile Curcă, Gheorghe 
Jercan, Vasile Costas Elena Filip și Go
gan Floarea, fruntași în producție, exem
ple în ceea ce privește îndeplinirea sar
cinilor încredințate de organizație.

Adunarea generală de alegeri a consti
tuit pentru fiecare utemist un izvor de 
învățăminte.

Corespondent 
VALERIA PUFU

FILME PENTRU TINERET
în cadrul Săptămînii Mondiale a Tine

retului, între 21 și 27 martie, pe ecranele 
cinematografelor din Capitală vor fi pre
zentate o serie de filme pentru tineret.

La cinematografele Republica, I. C. 
Frimu, Tineretului, Vasile Roaită și Al. 
Sahia va rula în această săptămînă filmul 
,.Poteci primejdioase". Cinematograful 
Arta va prezenta filmul „Copiii partiza
nului". iar la cinematograful N. Bălcescu 
va rula filmul „Stiletul". Cinematograful 
Maxim Gorki a programat, filmul pentru 
copii „Crăiasa broscuță", cinematografele 
Rahova și Cultural vor prezenta filmele 
„Desfășurarea", „...Și Ilie face sport", iar 
la cinematograful Lumina va rula filmul 
„Căderea Berlinului",

(Agerpres)

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

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară’

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitoreșt 
Nr. 11 (332)

Cuprinde:
Articol de fond : Pentru creșterea ne

contenită a productivității muncii 
în țările de democrație populară.

• • ‘ Popoarele sprijină cu hotărîre 
Apelul Biroului Consiliului Mon 
dial al Păcii.

Maurice Thorez: Situația economică dir 
Franța — Mistificări și realitate.

Victor Klosiewicz: Munca cultural-edu- 
cativă a sindicatelor din Polonia

Stanley B. Ryerson: Din experiența 
muncii Partidului Muncitoresc Pro
gresist din Canada.

'ns4 Luiz Americo: Geopolitica — armă 
ideologică a agresorilor din S.U.A 

lan Marek : Note politice : Matusow 
și cei de teapa lui

De vînzare la toate librăriile, chioșcu 
rile și debitele OCL.

Prețul 40 bani

Avem condiții 
2400 kg.

în raionul Tg. Mureș, după grîu, porum
bul ocupă cele mai mari suprafețe. în 
anul 1954 el a fost cultivat pe 22,9 la sută 
din suprafața arabilă. în 1955 el va fi cul
tivat pe 24,8 la sută din suprafața ara
bilă, adică pe un sfert din suprafața ara
bilă a raionului. Creșterea suprafeței cul
tivate cu porumb se va face pe seama 
desțelenirilor și redării agriculturii a te
renurilor agricole nefolosite.

Anul 1954 nu a fost un an prea bun 
pentru cultura porumbului, deoarece în 
raionul nostru s-a simțit lipsa ploilor toc
mai în timpul cînd porumbul trebuia să 
lege. Efectul negativ al secetei s-a resim
țit mai tare pe terenurile de coastă și în 
special pe acele parcele de porumbiști 
care nu au fost prășite de cîte ori a fost 
nevoie.

Cu toate acestea în anul 1954. acolo 
unde măsurile agrotehnice au fost apli
cate la cultura porumbului, rezultatele au 
fost cît se poate de bune.

Porumbul este o plantă căreia îi folo
sește foarte bine bălegarul aplicat direct 
în arătură adîncă de toamnă.

în primăvara anului 1954 de timpuriu, 
în primele zile cînd terenul a permis a se 
ieși în cîmp, arăturile de toamnă au fost 
grăpate, iar terenurile nearate din toamnă 
au fost arate și grăpate în aceeași zi, pen
tru a se împiedica pierderea apel din sol.

însămînțarea porumbului s-a făcut în
tre 13-30 aprilie adică în timpul optim, 
atunci cînd temperatura solului a ajuns 
pînă la 10 grade C.

Inginerii și tehnicienii secției agricole 
regionale și cei de la circumscripțiile 
agro-zoo-veterinare au urmărit ca în fie
care gospodărie colectivă, întovărășire 
agricolă și în fiecare comună să se con
fecționeze marcatoare. Tot ei a"u făcut de
monstrații în fața țărănimii muncitoare, 
arătînd cum se face însămînțarea porum
bului în cuiburi așezate în pătrat. în urma 
acestor demonstrații practice, 26 la sută 
din suprafața ocupată cu porumb a fost 
însămînțată în cuiburi așezate în pătrat.

în acest fel suprafețe mari au putut fi 
prășite mecanic în lung și în lat. Pe te
renurile țăranului muncitor fruntaș Kozma 
Karol din comuna Berghia, am făcut o 
demonstrație practică la însămînțarea po
rumbului în cuiburi așezate în pătrat în 
urma cărui fapt peste 80 de țărani din co
mună au însămînțat și ei porumbul tot în 
cuiburi așezate în pătrat. Asemenea de
monstrații s-au făcut și la prășitul me
canic în lung și în lat De unde în 1954 
în comuna Berghia exista o singură pră- 
șitoare mecanică, pentru 1955. mulți agri
cultori din comună și-au comandat prăși- 
tori mecanice cu tracțiune animală.

în raionul nostru, cu foarte mici excep
ții, întreaga suprafață de porumb a fost

PLOEȘTI (de la corespondentul nos
tru).

Comuna Teșila este așezată pe culmile 
munților Clăbucet și Crăița din apropie
rea orașului Sinaia. Localnicii din acea
stă comună — din tată în fiu — se înde
letnicesc cu creșterea vitelor și tăiatul 
lemnului din pădure. Ei creșteau și îngri
jeau animalele după obiceiul ce-1 moște
niseră de la bătrînij satului. Aceasta fă
cea ca agoniseala să nu le ajungă de mul
te ori nici pentru hrana familiei. De va
lorificat produse pe piața orașului Sinaia 
nici vorbă.

Din conferințele ținute de tehnicieni 
zootehniști, sătenii au învățat multe.

GALAȚI (de la corespondentul nostru), 
în luna februarie pescarii de la Gospo

dăria piscicolă Sulina, au muncit cu efor
turi sporite pentru realizarea planului de 
producție. Cu tot timpul nefavorabil pes
cuitului marin din ^lunile ianuarie și 
februarie, pescarii au înfruntat toate

Cîteva probleme ale îndrumării și controlului 
muncii independente a studenților

Experiența învățămîntului superior din 
țara noastră a arătat că metoda de bază 
care asigură însușirea temeinică și în mod 
creator a cunoștințelor de către studenți 
este metoda studiului individual.

Spre deosebire de elevul de școală me
die, studentul din facultate trebuie să 
muncească vreme mai îndelungată în mod 
independent, să utilizeze diferitele proce
dee cu care se întîlnește pentru prima 
dată în facultate De aceea, una din sarci
nile centrale ale activității metodice a 
cadrelor didactice o constituie îndruma
rea muncii independente a studenților 
pentru formarea celor mei juste deprin
deri de a studia individual.

Pe baza indicațiilor Ministerului Invă- 
țămîntului, catedrele din cadrul Facultății 
de Științe Economice din Institutul de 
Științe Economise și Planificare „V. I 
Lenin”-Bucure^ti au acordat în acest an 
universitar mai multă atenție decît în anul 
trecut sprijinirii studiului individual al 
studenților obținînd unele rezultate îm
bucurătoare.

Atenția cadrelor didactice s-a îndreptat 
in primul rînd spre studenții din anul I 
care trebuiau să înțeleagă de la început 
însemnătatea studiului individual și să 
utilizeze cu perseverență și în mod per
manent această metodă de muncă.

în acest scop, cadrele didactice care 
predau la anul I — în deosebi de la cate 
drele de Marxism-leninism, Economie po
litică și Istoria economiei naționale — au 
dat studenților începători, cu ocazia pri
mei ore de curs, explicații ample asupra 
profilului facultății, a importanței profe
siunii pentru care au venit să se pregă 
tească precum și asupra principalei me
tode de muncă pe care vor trebui să o 
folosească : studiul individual.

Cu această ocazie li s-a arătat studenți- 
’or cum trebuie să ia notițe. Li s-a expli
cat faptul că notițele luate la audierea 
prelegerilor constituie pentru ei numai 
jaloane de orientare, deoarece rolu-l hotă- 
rîtor în însușirea temeinică a cunoștințe
lor îl are aprofundarea materialului au
diat, prin studierea independentă și cons
pectarea bibliografiei indicate

Pentru a-i deprinde să studieze în mod

să obținem in raionul nostru 
porumb boabe la hectar

prășită în 1954 de 3 ori, iar o bună parte 
chiar de 4 și 5 ori. Nicăieri porumbul nu 
s-a mușuroit, știind că acest fel de a prăși 
favorizează pierderea apei din sol.

S-a dovedit a fi adevărat proverbul, că 
pe timp de secetă o prașilă face cît o 
ploaie. Cu toată seceta porumbul a le
gat, iar ploile ce au venit după aceea, au 
favorizat dezvoltarea știuleților, obținîn- 
du-se o producție medie pe raion de 2.230 
kg. porumb boabe la hectar. în gospodă
rii colective, unde terenul a fost lucrat 
mai bine, s-a obținut o producție medie 
pe raion de 2.479 kg. boabe, iar în înto
vărășirile agricole 2.420 kg. la hectar. Peste 
tot, pe terenurile însămînțate în cuiburi 
așezate în pătrat, producția a fost mai 
mare cu 400—1.000 kg. la hectar, față de 
suprafețele însămînțate după metoda obiș
nuită.

Unele gospodării colective au obținut 
producții aproape record. Astfel, gospodă
ria colectivă „Libertatea” din satul Ilieni 
a obținut pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb, o producție medie de 4.084 kg. 
boabe la hectar ; gospodăria colectivă „8 
Mai" din satul Cuiejd, 3.490 kg. la hec
tar ; gospodăria colectivă „23 August” din 
satul Stejeriș 3.487 kg. la hectar, iar gos
podăria colectivă „Valea Nirajului” din 
satul Sîntana Nirajului 3.475 kg. la hec
tar.

Gospodăria colectivă „Donca Simo” din 
comuna Mădărașul de Cîmpie deși are cel 
mai fertil teren din raion, din lipsa de in
teres a consiliului de conducere nu s-a 
prășit porumbul de cît de două ori, iar o 
parte numai odată, din care cauză s-au ob
ținut numai 1458 kg. porumb boabe la hec
tar. La fel s-a întîmplat și la gospodăria 
colectivă „23 August” din satul Leordeni, 
care a obținut numai 2.250 kg. porumb 
boabe la hectar deși avea condiții să ob
țină mai mult.

Ținînd cont de posibilitățile noastre, de 
fertilitatea terenului nostru, și de cunoș
tințele agrotehnice din ce în ce mai ridi
cate ale țărănimii noastre muncitoare, 
ne-am propus ca în anul 1955 să obținem 
o producție medie pe raion de 2400 kg 
porumb boabe la hectar.

Iată ce ne îndreptățește pe noi să ne 
luăm asemenea angajamente și ce vom 
face în această privință.

Planul arăturilor adînci din toamna anu. 
lui 1954 a fost realizat în proporție de 
94,6 la sută. 25 la sută din suprafața ce 
va fi însămînțată a fost îngrășată cu bă
legar de grajd. în timpul toamnei și al ier
nii, pămîntul a înmagazinat multă apă. în 
primăvară vom urmări ca să împiedicăm 
pierderea acestei ape din sol. Arăturile de 
toamnă le vom grăpa în primele zile de 
primăvară, pentru ca să împiedicăm pier

O întovărășire zootehnică în munți
Ei s-au dumirit cum trebuie să îngrijească 
animalele pentru a da cît mai mult lapte 
și carne. Au putut afla lucruri frumoase 
și folositoare din activitatea crescătorilor 
și îngrijitorilor de animale care au obținut 
producții ridicate.

Comuniștii în frunte cu secretarul lor, 
Sîrbu Victor, au arătat sătenilor atît 
în adunări deschise cît și în alte 
împrejurări avantajele care le au atunci 
cînd vitele sînt îngrijite după metode 
științifice. De asemenea le-au arătat avan 
tajele ce le au atunci cînd îngrijesc ani
malele în comun și folosesc cu pricepere 
sfaturile date de tehnicieni.

AU DEPĂȘIT PLANUL LA PESCUIT
î îrt^-

greutățile luptînd pentru a da cît mai 
mult pește peste plan. Astfel, brigada a 
20-a, în lunile ianuarie și februarie a reu
șit să dea peste plan cantitatea de 4700 kg 
pește.

Pescarii de la Gospodăria piscicolă Su
lina, în primele 2 luni ale acestui an au 

ordonat, să gîndească și să exprime lim
pede noțiunile învățate în mod logic, stu
denții au fost sfătuiți să întocmească pla
nul fiecărei lucrări citite, acesta trebuind 
să constituie embrionul unui plan mai 
amplu cu privire la o anumită problemă, 
argumentînd prin fapte și date concrete 
justețea afirmațiilor făcute

Urmărind continuu dezvoltarea intere
sului studenților pentru studiul individual 
cadrele didactice au recomandat acestora 
să citească programa de curs a fiecărei 
discipline pentru a avea o privire de an
samblu asupra materiei pe care o vor stu
dia timp de 1 an de zile : li s-a recomandai 
de asemenea ca săptămînal să recitească 
din programa de curs tezele principale ale 
temei care se predă în săptămînă res
pectivă la curs pentru a urmări cu mai 
multă ușurință expunerea profesorului.

Prin exerciții repetare și printr-un con
trol permanent, cadrele didactice s-au stră
duit ca toate aceste indicații date studen
ților în primele zile ale semestrului I să 
devină adevărate deprinderi pentru ei

Astfel în prima săptămînă s-au ținui 
seminarii metodice la toate disciplinele în 
cadrul acestora, la anii I și II s-a urmărit 
detailarea explicațiilor date cu prilejui 
lecției introductive asupra metodei stu
diului individual și concretizarea lor prin
tr-un exercițiu practic. în cadrul semi- 
nariilor metodice de marxism-leninism 
asistenții au arătat cum trebuie întocmit 
un conspect luînd ca exemplu capitolul 
III, „Teoria" din lucrarea lui I. V. Stialin 
„Despre bazele leninismului": li s-a arătat 
de asemenea cum trebuie întocmit un plan 
detailat de seminar la tema „Bazele ideo
logice ale partidului marxist”

Catedrele au luat și alte măsuri în 
cursul semestrului, măsuri menite să 
sprijine studiul individual al studenților 
precum și desfășurarea seminariilor în 
mod creator, la un înalt nivel științific

Astfel, majoritatea catedrelor noastre au 
afișaț la Cabinetul respectiv bibliografia 
obligatorie și cea facultativă, iar în uncie 
cazuri și literatura beletristică in legă
tură cu tema predată cu 2 săptămîn îna
inte de discutarea ei in seminar în ace
leași condițiuni au fost afișate și proble

derea apei din sol. Terenurile nearate din 
toamnă le vom ara în primele zile de pri
măvară și le vom grăpa în aceeași zi. 
Dacă pînă la însămînțare vor apare bu
ruieni, le vom distruge cu cultivatorul sau 
cu prășitoarea grăpînd imediat. Vom în- 
sămînța în cuiburi așezate în pătrat — 
40 la sută din suprafața cultivată cu po
rumb în sectorul individual și 80 la sută 
din cea cultivată în sectorul gospodăriilor 
colective și întovărășirilor. în acest scop 
fiecare inginer, tehnician și agent agricol 
va face în timpul însămînțării porumbului, 
cîte 10 demonstrații practice.

După ce porumbul va răsări, în momen
tul cînd va avea 3 frunze vom da cu grape 
ușoare, știind că prin această lucrare se 
distruge un foarte mare număr de buru
ieni și se sparge crusta.

în fiecare gospodărie colectivă vom în
ființa loturi semincere pentru producerea 
de porumb hibrid, în vederea asigurării 
întregii cantități de sămînță de porumb 
valoros pentru anul 1956.

Fiecare inginer și tehnician agronom va 
înființa în comune și sate, în gospodării 
colective și întovărășiri agricole, loturi de
monstrative în care se va face însămînța
rea porumbului în cuiburi așezate în pă
trat și polenizarea lui suplimentară.

în raionul nostru au fost identificați 
fruntașii recoltelor bogate din comune și 
sate cărora li se vor da tot sprijinul tehnic 
necesar, pentru ca culturile lor să devină 
adevărate cîmpuri demonstrative pentru 
restul țărănimii muncitoare.

O atenție deosebită o vom acorda gospo
dăriilor colective și întovărășirilor agricole 
care vor primi în permanență sprijinul și 
îndrumarea tehnică necesară, pentru apli
carea la timp a tuturor lucrărilor agro
tehnice în cultura porumbului.

Vom urmări ca peste tot să se aplice 
porumbului cel puțin 3 prașile și să nu 
se aplice de loc mușuroitul la porumb cu 
ocazia prașilelor.

Pentru a asigura o sămînță de porumb 
valoroasă pentru anul 1956 vom duce o 
susținută muncă de lămurire în rîndul ță
rănimii muncitoare ca să aleagă pentru 
sămînță, încă din lan, știuleții cei mai să
nătoși așa cum face țăranul muncitor Si
mon Ștefan din comuna Glodeni, care da
torită acestei metode obține an de an 
recolte tot mai mari de porumb.

în lupta pentru a obține o recoltă me
die de porumb boabe la hectar de cel pu
țin 2400 kg. vom antrena în muncă, cu 
ajutorul partidului, tineretul, femeile, de
putății și pe toți țăranii muncitori din ra
ionul nostru.

Ing. IOAN HOSSU
Șeful Secției agricole a Sfatului popular 

raional Tg. Mureș

Cu timpul ei s-au lămurit, au văzut 
singuri calea belșugului, a obținerii unei 
producții mari.

...Era într-una din zilele de șfîrșit ale 
lunii februarie. La căminul cultural din 
sat era multă animație. Veneau la o adu
nare deosebită de celelalte adunări. So
sise ziua cînd mulți săteni ai comunei Te
șila s-au hotărît să pună temelia întovă
rășirii de creștere a animalelor în comun, 
pe care și-au dat osteneala de au pregă
tit-o încă de anul trecut.

Printre făuritorii acestei întovărășiri 
sînt: Popa Vasile, Paraschiva Mușaț, Ion 
Clinici, Munteanu Anton, Tocitu Marla și 
utemistul Popa Vasile.

reușit să pescuiască 55.000 kg. pește peste 
plan.

In fruntea muncii pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de producție au* fost 
pescarii Vlad Vasile, Chirilov Prjcop. 
Condrot Carp și alții. In prezent pescarii 
se pregătesc intens pentru sezonul pes
cuitului de primăvară.

mele principale care se desprind dintr-o 
anumită temă și care trebuie să fie apro
fundate cu ocazia studiului individual pre
cum și a muncii în seminar.

Deosebit de însemnată este practica fo
losită de numeroase cadre didactice de a 
îndruma, ajuta și controla pe studenți în 
studiul lor individual, în afara orelor de 
activitate didactică. în acest fel a procedat 
tovarășul aspirant I. Zahiu de la catedra 
de Economie politică, care conduce și 2 
grupe de seminar la anul II, îndrumînd 
pe studenții cu care lucrează în alcătuirea 
conspectelor și a planurilor de seminar. 
Acest lucru l-a făcut săptămînal, în cadrul 
cabinetului de studii al catedrei de Econo
mie politică în zilele în care studenții 
se pregătesc în mod obișnuit. El a vizitat 
periodic pe studenți la cămin dîndu-le 
ajutorul necesar chiar în timp ce aceștia 
studiau individual

Studenții sînt ajutați de cadrele didac
tice să-și îmbunătățească necontenit me
todele de muncă, să alcătuiască conspecte 
tot mai bune, prin cercetarea periodică a 
caietelor de conspecte, prin recenzarea lor 
și scoaterea la iveală a eventualelor gre
șeli Asistenții de la catedra de Econo
mie politică în deosebi, comunică obser
vațiile lor asupra conspectelor fiecărui 
student în parte la ora de consultații sau 
Ia cabinetul catedrei Uneori, la intervale 
de 3—4 săptămîni. generalizînd deficien
țele constatate în mai multe caiete de cons
pecte, asistenții explică întregii grupe de 
studenți la sfîrșitul unei ore de seminar 
greșelile constatate, și le dau indicații 
pentru înlăturarea lor.

O altă formă de sprijinire a studiului 
individual al studenților și în același timp 
de control asupra cunoștințelor lor o con- 
stitue consultațiile Studenții care vin du> 
proprie inițiativă la consultații — din pă
cate numărul lor nu este încă prea mar< 
— sînt ajutați de obicei de cadrele didac
tice să rezolve anumite probleme neclarr 
de care sau lovit cu ocazia audierii pre
legerii sau a studierii și conspectării b:blic 
grafiei Acest lucru se întîmplă mai alei 
la limba rusă, cu studenții din anul I care 
sînt indeaoroape ajutat’ de tovarășa asis
tentă îordăchescu Tatiana

Unii studenți sînt invitați la consultații

Salut frățesc ziarului „Sportul popular"

Astăzi, ziarul „Sportul popular”, or
gan al Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri și al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. împlinește 10 
ani de activitate.

Invățînd permanent din strălucita 
experiența o presei sovietice, „Sportul 
popular" s-a străduit în toți acești ani 
să traducă in viață rolul ce-i revine de 
propagandist, agitator și organizator 
colectiv al maselor de tineri sportivi 
ai patriei noastre.

Însemnate merite și-a cîștigat ziarul 
în antrenarea maselor de muncitori și 
țărani muncitori la practicarea orga
nizată a culturii fizice și a sportului, 
contribuind astfel la dezvoltarea con
tinuă a tinerei noastre mișcări spor
tive

Ziarul s-a preocupat cu grijă de an
trenarea maselor de sportivi la între
cerea socialistă sub lozinca „fruntaș în 
muncă, fruntaș in sport”.

Ziarul a popularizat în paginile sale 
succesele obținute de sportivii patriei 
noastre, luptînd neobosit pentru dez
voltarea continuă a mișcării noastre 
sportive

„Sportul popular" a desfășurat în cei 
10 ani de apariție, activitate intensă în 
vederea mobilizării maselor tot mai 
largi de sportivi în lupta activă pentru 
apărarea păcii, pentru educarea lor în

GIMNAȘTII SE PREGĂTESC

Gimnastica este una dintre cele mai pasionante ramuri sportive.
In ultimii ani și în rîndurile tinerilor membri ai asociației Rezervele de 
muncă, gimnastica cunoaște o dezvoltare deosebită. Practicarea organizată a 

gimnasticii contribuie efectiv la dezvoltarea multilaterală a tinerilor elevi ai șco
lilor profesionale. Dar nu numai atît. Organizarea unor competiții de gimnastică cu 
un caracter mai larg a creat posibilitatea descoperirii unor elemente talentate care 
vor fi viitori campioni ai țării noastre.

Pentru asociația Rezervele de muncă, a devenit a tradiție organizarea cam
pionatului de gimnastică al asociației. Numai în anul trecut, la cea de a II-a ediție 
a campionatului au luat parte aproape 10.000 de gimnaști. Anul acesta numărul 
celor care s-au întrecut în cadrul acestui campionat a depășit cu mult această cifră.

Desfășurarea campionatelor din anul acesta s-a caracterizat însă prin creșterea 
măiestriei sportive a gimnaștilor.

Aproape toți finaliștii campionatului din anul acesta vor avea una dintre 
categoriile de clasificare sportivă.

In curînd finaliștii campionatului din acest an (pozele noastre reprezintă pe doi 
dintre ei) se vor întrece în sala „Dinamo" din Capitală.

Cum e și firesc deci, întrecerea finală va fi deosebit de dîrză.

O NOUĂ EXPOZIȚIE
Peste puțină vreme, în Capitală se va 

deschide noua expoziție organizată de 
Uniunea artiștilor plastici din R.P.R. — 
„Expoziția afișului" în cadrul căreia vor 
fi prezentate cele mai valoroase realizări 
din ultimii ani în acest domeniu al artei 
grafice, precum și o serie de afișe inedite 
cu teme actuale.

în mod special de către cadrele didactice 
pentru a fi ajutați dacă au rămas în urmă 
cu materia de studiu sau dacă au fost 
nesatisfăcător pregătiți la orele de semi
nar, iar cei care au absentat sînt chemați 
pentru a fi controlați în ce măsură și-au 
însușit materia predată în ziua absentată.

Majoritatea catedrelor au folosit și con
sultații colective mai ales în perioada de 
pregătire a examenelor.

Unele catedre, ca de pildă Istoria eco
nomiei naționale, au recomandat studen
ților să-și organizeze timpul de care dispun 
pe baza unui plan de muncă săptămînal, 
precum și prin alcătuirea unui plan de 
repetare a materiei începînd cu partea 
II-a a semestrului.

O parte din cadrele didactice de la fa
cultatea noastră, care conduc cercurile 
științifice studențești au dat un sprijin 
substanțial studenților în munca de cer
cetare independentă și de adunare a ma
terialului pentru referatele științifice. Ast
fel, tovarășul conferențiar N, N. Constan- 
tinescu, conducătorul cercului științific 
studențesc de Istoria economiei naționale, 
a indicat din timp colectivelor de studenți 
materialul bibliografic necesar pentru la
tura teoretică a problemei cercetată de 
studenți, le-a dat indicații amănunțite cu 
privire la culegerea materialului de pe 
teren, i-a orientat asupra felului cum tre
buie prelucrat materialul cules și a discu
tat planul referatului cu studenții, aju- 
tîndu-i să-l îmbunătățească.

Toate aceste forme de sprijinire a mun
cii independente a studenților de către 
cadrele didactice, apropierea lor de stu
denți, au început să dea roade îmbucu
rătoare atît în legătură cu latura instruc
tivă a procesului de învățămînt cît și în 
legătură cu latura educativă a acestuia 
Astfel, a crescut numărul de studenți pro
movați integral față de anul trecut, a cres
cut numărul studenților promovați cu me
dia bine și foarte bine, numeroși studenți 
au ajuns să stăpînească în mod temeinic 
cunoștințele cerute de programele de curs, 
dînd dovadă că încep să le folosească cu 
pricepere pentru a rezolva diverse proble
me legate de viața practică, s-a îmbună
tățit disciplina studenților, a crescut res- 
oectul lor față de cadrele didactice

Munca de îndrumare a studiului indi
vidual al studenților mai are însă nume
roase lipsuri care și-au pus și ele pecetea 
asupra unor rezultate negative la colocv-ile 
și examenele de la sfîrșitul semestrului I.

Astfel, dacă toate cadrele didactice au 
dat studenților explicații metodice în pri
mele zile ale semestrului I, nu toate ca
drele au urmărit cu perseverență. în mod

................. .
spiritul internaționalismului proletar, 
al patriotismului socialist.

Ziarul „Sportul popular” a contribuit 
la demascarea chipului hidos al spor
tului capitalist, în goană, nu după per
formanțe de valoare, ci după profituri 
fabuloase.

Ziarul a acordat atenție muncii de 
educație comunistă a sportivilor, pre- 
gătindu-i să se întreacă cinstit, minați 
de dorința fierbinte de a învinge într-o ' 
luptă dreaptă. Sportivii patriei noastre 
găsesc zugrăvit în paginile ziarului chi
pul minunat al sportivului sovietic, 
pildă vie pentru fiecare dintre ei.

Numeroase articole publicate în ziar 
au constituit pentru sportivii noștri 
adevărate lecții de pregătire tehnică și 
morală.

Tinerii sportivi din țara noastră ci
tesc cu interes ziarul „Sportul popular” 
Ei doresc să afle și pe mai departe din 
paginile ziarului despre noi succese ale 
mișcării noastre sportive, noi vești din 
viața sportivilor sovietici.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de 
activitate, ziarul „Scînteia tineretului” 
transmite colectivului redacțional al 
ziarului „Sportul popular” un cald și 
tovărășesc salut de luptă și-i urează să 
obțină noi succese în nobila sa mi
siune de educare comunistă a sporti
vilor și de dezvoltare continuă a miș
cării noastre sportive de masă.

între acestea din urmă, figurează și un 
nou gen de afiș — afișul satiric — la care 
lucrează actualmente pictorul Jules Pe- 
rahim, artist emerit al R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat.

(Agerpres)

sistematic traducerea în viață de către 
studenți a indicațiilor metodice.

Printre deficiențele mai vizibile ale 
muncii de sprijinire a studiului indivi
dual al studenților se remarcă faptul că 
legătura dintre studenți și cadrele didactice 
în afara orelor didactice este încă slabă 
și nu a devenit un fenomen general.

Un rol însemnat în organizarea și desfă
șurarea muncii independente a studenți
lor îl are și organizația de bază U.T.M în 
acest an universitar organizația U.T.M s-a 
străduit și a reușit să cuprindă în mai 
mare măsură, față de anii precedenți, 
munca profesională a studenților. Organi
zația de bază U.T.M. a sprijinit și contri
buie la traducerea în viață a indicațiilor 
date de cadrele didactice pentru desfășu
rarea unei munci individuale organizată 
pe bază de plan, pentru a preîntîmpina 
munca studenților în asalt în preajma 
examenelor.

Problemea muncii profesionale a studen
ților și a disciplinei în muncă a format 
obiectul a numeroase adunări generale de 
an, precum și a ședințelor de grupă U T M- 
Totuși, în munca biroului U.T.M. pe fa
cultate mai există încă deficiențe în le
gătură cu urmărirea respectării întocmai 
a planului de muncă de către studenți, în 
legătură cu mobilizarea studenților la orele 
de consultații; de asemenea, preocupările 
biroului U.T.M. pentru înlăturarea super
ficialității în studiul individual al unor 
studenți sînt încă nesatisfăcătoare.

Catedrele, fiecare cadru didactic, împre
ună cu cabinetul metodic, sprijiniți de or
ganizațiile obștești și în primul rînd de 
organizația U.T.M., au datoria să analizeze 
aceste puncte slabe ale muncii lor me
todice, să găsească formele concrete po
trivite pentru ca măsurile de îndrumare, 
sprijinire și control a muncii independente 
a studenților să fie eficiente, să asigure 
formarea de oameni cu o temeinică pre
gătire de specialitate înarmați cu cunoș
tințe teoretice care să le permită rezol
varea independentă și creatoare a proble
melor practice pe care le ridică epoca în 
care trăim, epoca construirii socialismului.

SULTANA SUTA SELEJAN
Prodecan a! Facultății d« S*iințe 

Economice
Institutul de Științe Economice 

și Planificr.re .V I Lenin”- 
București
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în legătură cu corespondenta 
dintre W. Churchill și V« M« Molotov

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS ; A fost dată publicității 
următoarea comunicare : In legătură cu corespondența dintre 
W. Churchill și V. M. Molotov în problema unei întîlniri a șe
filor guvernelor Angliei și U.R.S.S.

La 14 martie, în cursul dezbaterilor din Camera Comunelor 
din Anglia asupra proiectului de rezoluție prezentat de labu
riști în problema organizării unei întîlniri între primii miniș
tri ai Angliei, S.U.A. și U.R.S.S., a luat cuvîntul primul mi
nistru al Angliei, W. Churchill.

In declarația făcută la 14 martie în parlamentul englez W. 
Churchill a făcut public conținutul corespondenței confiden
țiale dintre W. Churchill și ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V. M. Molotov, din perioada iulie-august 1954 în ches
tiunea organizării unei întîlniri a șefilor guvernelor Angliei 
și U.R.S.S. Cu acest prilej însă nu a fost citat textul exact al 
mesajelor respective.

Din cuprinsul acestor mesaje rezultă că, după ce la 4 iulie 
anul trecut a propus o întîlnire a șefilor guvernelor Angliei 
și U.R.S.S., în mesajul său din 27 iulie, Churchill a renunțat

el însuși la propunerea sa. Churchill a făcut aceasta sub pre
textul că propunerea guvernului sovietic cuprinsa în nota din 
24 iulie cu privire la convocarea unei conferințe generale eu
ropene în problema securității colective în Europa, ar fi „în
locuit" întîlnirea șefilor celor două guverne propusă de el. 
Lipsa de temei a acestei motivări rezultă și din faptul că, după 
ce primul ministru englez a respins o întîlnire a șefilor guver
nelor Angliei și U.R.S.S., guvernul englez a refuzat de aseme
nea să participe la conferința generală europeană.

In mesajele de răspuns ale lui V. M. Molotov din 31 iulie și 
11 august se arăta direct că nu există nici un temei pentru a 
face ca o întîlnire a șefilor celor două guverne să depindă de 
propunerea U.R.S.S. privitoare la convocarea unei conferințe 
generale europene și că succesul conferinței de la Geneva, rea
lizat în acea vreme, ar fi trebuit să contribuie și la reglemen
tarea altor probleme.

Urmează textele integrale ale mesajelor schimbate în 1954 
între W. Churchill și V. M. Molotov în problema organizării 
unei întîlniri a șefilor guvernelor Angliei și U.R.S.S.

/. — Mesajul domnului W. Churchill către V. M. Molotov înmînat de către ambasa
dorul englez în U.R.S.S., domnul W. Hayter, la 4 iulie 1954.

Din partea primului ministru, către domnul Molotov confidențial șl personal.
1. M-ar Interesa să știu ce influență a 

avut călătoria mea în America asupra pă
rerii dvs. despre dorința pe care am ex- 
primat-o la 11 mai 1953 în problema unei 
întîlniri a celor trei mari la cel mai înalt 
nivel și despre declarațiile pe care le-am 
făcut din când în cînd în Camera Comu
nelor că dacă acest lucru se va dovedi cu 
neputință, voi încerca eu însumi să sta
bilesc un contact cu guvernul dvs., dacă 
el va dori aceasta. Pentru mine este lim
pede că în prezent Statele Unite nu vor 
participa ; fără îndoială însă că dvs. ați 
luat cunoștință de declarația mult mai fa
vorabilă în această problemă care a fost 
făcută de către președintele Eisenhower 
la conferința sa de presă din 30 iunie. Am

II.-Mesajul lui V. M. Molotov către domnul W. Churchill înmînat de către amba
sadorul U.R.S.S. în Anglia, I. A. Malik, la 6 iulie 1954.

îmi exprim recunoștința pentru impor
tantul dvs. mesaj care mi-a fost transmis 
la 4 iulie prin ambasadorul Hayter.

Guvernul sovietic a luat cunoștință cu 
interes de acest mesaj, a cărui importanță 
este întru totul de înțeles. Puteți fi sigur 
că inițiativa dvs. va găsi aici atitudinea 
binevoitoare pe care ea o merită pe de
plin, mai ales în actuala situație generală. 
Ideea dvs. privind o întîlnire prietenească 
la care să participați atî,t dvs. cît și pre
mierul G. M. Malenkov, și considerațiunlle 
pe care le-ați enunțat în privința scopu
rilor acestei întîlniri, se bucură la Mos
cova de o apreciere plină de simpatie.

III. — Mesajul domnului W. Churchill către V. M. Molotov, transmis prin domnul
Hayter la 7 iulie 1954.

, Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dvs. la care voi răspunde peste cîteva zile.

IV. — Mesajul domnului W. Churchill către V. M. Molotov, transmis prin domnul
Hayter la 27 iulie 1954.

Mesaj
Regret că pînă în prezent n-am putut să 

răspund la mesajul dvs. amabil și prompt 
din 5 iulie dar sînt încredințat că în baza 
convorbirilor dvs. cu domnul Eden ați în
țeles că trebuia să aștept pînă la sfîrși- 
iul conferinței de la Geneva. Sînt bucuros 
că s-a ajuns acolo la o înțelegere și sper 
că ea nu va fi tulburată.

După ce m-am consultat cu colegii mei, 
m-am pregătit să vă trimit un nou me
saj pentru a propune o întîlnire, să zi
cem pentru sfîrșituj lui august sau pen-

V.-Mesajul lui V. M. Molotov către domnul W. Churchill remis de I. A. Malik 
domnului A. Eden la 31 iulie 1954. Politică americană a „cortinei de fier“

Confirm primirea mesajului dvs. din 27 
iulie.

In mesajul dvs. scrieți că propunerea 
noastră cuprinsă în nota din 24 iulie de a 
se convoca o conferință generală euro
peană în problema securității colective în

VI. — Mesajul domnului W. Churchill către V. M. Molotov transmis de către dom
nul W. Hayter la 6 august 1954.

Mesajul particular și personal din partea primului ministru către domnul Molotov.
Vă mulțumesc pentru scrisoarea dvs. din 

31 iulie. Intenția mea nu a fost să comu
nic că mi-am schimbat într o oarecare mă
sură proiectul inițial. Resuscitarea neaș
teptată, de către dvs., a propunerii dvs. 
de la Berlin a creat o situație nouă, în- 
trucît ar fi cu neputință să se țină o mare 
conferință internațională oficială conco

VII. — Mesajul lui V. M. Molotov către domnul W. Churchill, remis de către I. A. 
Malik la 12 august 1954.

Mesaj particular șl personal către primul ministru, domnul W. Churchill, din partea iul V. M. Molotov
Am primit mesajul dvs. din 6 august. în 

care comunicați că nu v-ați schimbat în 
nici o măsură planuț dvs. inițial și că in
tenționați să reveniți la această chestiune.

In ceea ce privește propunerea noastră 
cu privire la o conferință generală euro
peană, precum și cu privire la o conferință

SCURTE ȘTIRI
4 La Saratov s-a deschis consfătui

rea lucrătorilor din agricultură din regiu
nile din sud-estul Țării Sovietice, convo
cată Pe baza hotărârii Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. La lucrările consfătuirii 
ia parte N. S. Hrușciov, primsecretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea își continuă lucrările.
• La 17 martie, într-o ședință a preșe

dinților grupurilor parlamentare din Con
siliul Republicii s-a hotărît ca dezbate
rile pe marginea acordurilor de la Paris 
în Consiliul Republicii Franceze să aibă 
loc între 23 și 25 martie.

9 După cum transmite agenția Press 
Association, ședința subcomitetului Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare, care tre
buia să se țină la 17 martie, a fost amî- 
nată pentru 18 martie.

• Agenția France Presse anunță că un 
grup de oameni de afaceri, și industriași 
din Anglia va pleca .in curând în Republica 
Populară Chineză în vedeiea încheierii

„Scînteia tineretului"
^ag. 4-a 19 martie 1955 

impresia că Statele Unite vor înlesni si
tuația mea în fața opiniei lor publice în 
măsura în care vor putea.

2. Se pune întrebarea : Ce atitudine va 
avea în această privință guvernul dvs ? 
Ași dori să cunosc aceasta înainte ca noi 
să vă facem o propunere oficială și să 
examinăm asemenea chestiuni ca aceea a 
timpului și a locului. Anthony Eden, cu 
care ați avut atîtea convorbiri prietenești, 
va veni desigur împreună cu mine. N-am 
avut niciodată plăcerea de a mă întâlni 
cu domnul Malenkov sau, după cîte îmi 
amintesc din anii războiului, cu altcineva 
dintre colegi) dvs. politici.

3. Aș fi foarte fericit să-mi comunicați 
dacă le place ideea unei întîlniri priete

Către primul ministru domnul Churchill
Bine înțeles că participarea domnului A. 
Eden la o asemenea .întîlnire, care are 
strânse legături cu dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, este acceptată ca în- 
trutotul firească.

Sîntem de părere că un asemenea con
tact personal poate servi Ta realizarea unei 
întîlniri mai largi la cel mai înalt nivel, 
în măsura în care acest lucru va fi recu
noscut de toate părțile interesate în des
tinderea internațională și în întărirea 
păcii.

Consider necesar să vă comunic părerea 
generală a conducătorilor politici din Mos
cova. Ei își amintesc adesea de relațiile 

particular și personal din partea primului
tru prima jumătate a lunii septembrie, în- 
tr-un punct oarecare, la jumătate de drum, 
ca Berna, Stockholm sau Viena. Intre 
timp, însă, a fost publicată nota dvs. din 
24 iulie ca răspuns la nota noastră din 7 
mai. Aceasta n,u corespunde, desigur, pla
nului pe care l-am avut în vedere. Am ur
mărit și am sperat realizarea unor trata
tive bilaterale neoficiale între șefii celor 
două guverne ale noastre ; acum însă, 
după sfîrșitul conferinței de la Geneva, 
dvs. ați hotărît să propuneți o conferință

Primului ministru, domnul W. Churchill
Europa a înlocuit evident deocamdată în
tîlnirea șefilor guvernelor statelor noastre 
propusă de dvs. Trebuie să spun că noi nu 
vedem pe ce temei s-ar putea considera că 
propunerea expusă în mesajul dvs. din 4 
iulie privitoare la o întîlnire neoficială și 

mitent cu consfătuirea neoficială a celor 
două puteri la cel mai înalt nivel, pe care 
am propus-o și care mi se pare că și după 
părerea dvs. ar fi putut fi utilă.

Guvernele britanic, american și francez, 
cărora v-ați adresat oficial, își pregătesc în 
prezent răspunsurile. Deși în această pe
rioadă a anului se poate întîmpla ca în 

a miniștrilor celor patru state, ea repre
zintă, după cum știți, răspunsul la nota 
corespunzătoare a celor trei guverne din 7 
mai. Firește că acest răspuns al nostru a 
fost amînat pînă la sfirșitul conferinței de 
la Geneva. La rîndu] nostru, noi conside
răm că rezultatele pozitive obținute la Ge

unor noi contracte comerciale cu societă
țile de export și import din China. Sosirea 
la Pekin a oamenilor de afaceri britanici 
este așteptată în jurul datei de 30 mar
tie.

O La 16 martie a fost semnat la Bel
grad un acord iugoslavo-bulgar cu privi
re la schimbul de mărfuri și plăți între 
cele două țări pe perioada pînă la 31 mar
tie 1956.

0 După cum transmite postul de radio 
Tokio, în Japonia se bucură de un mare 
succes concertele date de cunoscutul vio
lonist sovietic David Oistrah. La concer
tul care a avut loc la 16 martie in sala 
stadionului „Metropolitan" au asistat 
16.000 de persoane. Potrivit știrilor trans
mise de posturile de radio, această cifră 
constituie un record.

0 In . ședința din 17 martie a Consiliu
lui de Securitate a fost reluată examinarea 
plîngerii Egiptului împotriva atacului să- 
vîrșit la 28 februarie 1955 de către forțele 
armate israeliene asupra teritoriului con 
trolat de Egipt în apropierea localității 
Gaza. Pe ordinea de zi a ședinței a fost 
inclusă și plîngerer. Israelului împotriva 
Egiptului. 

nești fără o ordine de zi și cu singurul 
scop de a găsi o cale rezonabilă pentru a 
trăi alături într-o atmosferă de încredere 
crescîndă, de destindere și bună stare.

4. Deși întîlnirea noastră, indiferent 
unde ar avea loc, va fi simplă și neofi
cială și nu va dura decît cîteva zile, ea 
poate deveni preludiul unei întîlniri mai 
largi în cadrul căreia s-ar reglementa 
multe chestiuni. Totuși, eu nu sînt împu
ternicit să exprim în legătură cu aceasta, 
altceva decît propriile mele speranțe.

5. G.îndindu-mă mult ]a relațiile noastre 
de camaraderie din timpul războiului, vă 
rog să-mi comunicați cît mai curînd ce 
credeți dvs. și prietenii dvs.
4 iulie 1954.

din partea lui V. M. Molotov
noastre de camaraderie din timpul războ
iului și de remarcabilul dvs. rol personal 
în acestea. Ați amintit din nou, pe bună 
dreptate, de acele vremuri. Se pune în
trebarea de ce în anii războiului, între ță
rile noastre, au existat relații care au avut 
o importanță atît de pozitivă, nu numai 
pentru popoarele noastre ci și pentru des
tinele lumii, iar în prezent aceste relații 
nu se pot dezvolta în același sens favo
rabil. In ceea ce ne privește, noi tindem 
spre aceasta și privim mesajul dvs. în 
această lumină.
5 iulie 1954 

ministru către domnul Molotov
oficială la care să participe statele euro
pene și Statele Unite spre a se discuta din 
nou propunerile formulate acum cîteva 
luni de guvernul sovietic în problema 
securității colective în Europa și presu
pun că la această conferință nu este de 
așteptat ca șefii guvernelor să ia parte.

Este evident că aceasta a înlocuit deo
camdată întîlnirea neoficială restrânsă pe 
care am prepus-o și care ar fi putut con
stitui preludiul unei conferințe a trei sau 
patru puteri la cel mai înalt nivel.

din partea lui V. M. Molotov
fără nici un fel de ordine de zi trebuie 
pusă în funcție de problema convocării 
unei conferințe pentru asigurarea secu
rității în Europa în lunile următoare.
31 iulie 1954

Anglia și în alte țări miniștrii să .fie ple
cați, cred că răspunsul celor trei guverne 
interesate la nota dvs. diplomatică Va fi 
trimis probabil în cursul acestei lupi. De 
aceea, să așteptăm pînă cînd vom afla ce 
se va întîmpla sub acest raport și apoi să 
studiem încăodată proiectul meu în lu
mina acestor evenimente.

neva ar trebui să contribuie și la regie 
mentarea altor probleme.

In legătură cu observațiile dvs. în pri
vința notei noastre din 24 iulie, am consi
derat necesar să fac această completare la 
scrisoarea mea precedentă.
II uugust 1954.

0 notă a guvernului sovietie 
adresată guvernului francez
MOSCOVA 18 (Agerpres,. — După cum 

s-a mai anunțat în presă la 16 decembrie 
1954 guvernul sovietic a adresat guvernu
lui Franței o notă în care se arăta că ac
țiunile guvernului francez care și-au gă
sit expresia în încheierea așa-numitelor 
acorduri de la Paris contravin radical obli
gațiilor asumate de Franța în cadrul „tra
tatului de alianță și asistență mutuală 
între Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republicai franceză.

La 26 ianuarie ambasadorul Franței la 
Moscova, dl. Louis Joxe, a transmis mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., V. 
M. Molotov, nota de răspuns a guvernului 
francez.

La 18 martie ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a remis am
basadorului francez, dl. Louis Joxe, o nouă 
notă a guvernului sovietie în problema 
tratatului franco-sovietic.

Declarația Seimului R, P. Polone 
cu privire la politica externă

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite: In ședința din seara zilei de 
16 martie a sesiunii Seimului Republicii 
Populare Polone a fost adoptată în una
nimitate „Declarația Seimului Republicii 
Populare Polone cu privire la politica ex
ternă”. In declarație se spune printre 
altele :

Seimul Republicii Populare Polone 
constată că actuala situație internațională 
pune în fața poporului polonez sarcina 
de a-și intensifica din toate punctele de 
vedere eforturile în vederea întăririi con
tinue a forțelor Republicii Populare Po
lone, colaborării și mai active cu statele 
din lagărul socialismului și al păcii, pre
cum și cu toate forțele iubitoare de pace 
din lume în lupta pentru slăbirea încor
dării în relațiile internaționale în scopul 
întăririi păcii, asigurării operei noastre de 
construcție pașnică și securității patriei 
noastre.

In ciuda voinței popoarelor, care au făcut 
sacrificii uriașe în lupta împotriva fascis
mului hitlerist, forțele reacțiunii au îm
piedicat pînă în prezent reglementarea 
problemei germane.

Opunîndu-se refacerii sub orice formă 
a militarismului german agresiv, se spune 
în continuare în declarație, Polonia spri
jină întru totul programul de unificare a 
Germaniei pe o bază democratică și paș
nică și de încheiere cu ea a unui tratat 
de pace echitabil.

Dacă acordurile de la Paris, îndreptate 
nemijlocit împotriva stabilirii în condiții 
pașnice a relațiilor în Europa, vor fi to
tuși ratificate, Polonia, în conformitate cu 
hotărârea sa expusă la conferința de la 
Moscova a celor opt state europene, nu 
va întîrzia să întreprindă împreună cu ele 
noi acțiuni corespunzătoare pentru întă
rirea continuă a puterii și unității mare
lui lagăr al păcii, pentru crearea unui 
comandament unit al forțelor noastre ar
mate în scopul asigurării securității po
poarelor noastre, al înfnînării forțelor a- 
gresiunii și întăririi forțelor iubitoare de 
pace din întreaga lume.

Seimul Republicii Populare Polone își 
exprimă convingerea că în căutarea căi
lor spre o înțelegere și apropiere între 
popoare, un rol primordial revine parla
mentelor care adoptă hotărâri privind des
tinele popoarelor. Seimul Republicii Popu
lare Polone este pe deplin solidar cu De
clarația din 9 februarie a.c. a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Glasul parlamentelor 
poate avea o influență hotărâtoare asupra 
rezolvării problemelor care provoacă ac

Un vot împotriva intereselor poporului german 
Ratificarea de către Bundesratul de la Bonn 

a acordurilor de la Paris
BERLIN 18 (Agerpres). — După cum a- 

nunță agenția D.P.A., Bundesratul de la 
Bonn a aprobat la 18 martie textul acor
durilor de la Paris. Cu 21 de voturi con
tra 17. Bundesratul a respins propunerea 
social-democrată de a se supune proble
ma Saar-ului unei comisii interparlamen
tare a celor două camere.

Acordul intitulat cu privire la „înceta
rea regimului de ocupație” a Republicii 
federale care prevede de fapt menține
rea trupelor de ocupație ale puterilor oc
cidentale a fost aprobat cu 29 voturi con
tra 9.

Ratificarea acordurilor de la Paris a 
avut loc într-o atmosferă de presiuni 
exercitate de cancelarul Adenauer asu
pra deputaților guvernamentali.

După ce acordurile de la Paris au fost 
votate de către cele două camere ale par

La teatru, cortinele sînt destinate să 
acopere ceea ce se petrece pe scenă. Din
colo de ocean a apărut însă un alt soi de 
cortină : „cortina de fier" destinată să aco
pere ceea ce se petrece în S.U.A. Despre 
existența acestei cortine nu o să reușiți să 
smulgeți vreo mărturisire unei oficialități 
americane. In schimb, oricine vrea să pă
trundă în S.U.A. se lovește de „cortina de 
fier” instituită de guvernul american, cor
tină materializată prin texte de legi și 
măsuri polițienești.

Ceea ce este interesant este faptul că 
•propaganda americană se căznește de ani 
de zii® să demonstreze că „cortina de fier” 
n-ar exista în S.U.A. ci... în U.R.S.S. _

Minciuna cu „cortina de fier" so
vietică a fost demult demascată și normal 
ar fi fost ca ea să fi împărtășit soarta atîtor 
scorniri demascate. Dar autorii ei nu se în
dură să se despartă de rodul atît de sărăcă
cioasei lor fantezii. De aceea, ziarele occi
dentale pun mereu în circulație variante 
ale minciunii despre „cortina de fier” so
vietică. Faptele arată însă că devine 
din ce în ce mai dificilă meseria 
de calomniator... Lucrul acesta se desprin
de lesne dintr-un articol publicat de bine
cunoscutul ziar reacționar „New York 
Times” care relevă cu o îngrijorare pe 
care nimic nu o poate ascunde: „Statele 
Unite creaza piedici în calea schimbului 
liber de oameni și idei... astăzi, cînd Uni
unea Sovietică permite călătoria în 
U.R.SS. a unui mare număr de american* 
în general necomuniști. Comparația in 
această privință nu ne face cinste”.

Se poate afirma că „New York Times” 
fără să fi spus pe nume „cortinii de fier” 
din S.U.A. a dat totuși dovadă în această 
problemă de oarecare luciditate. Deși mis
ter Dulles încearcă pe toate căile să con
vingă pe naivi că S.U.A. se pronunță pen
tru „schimbul liber de opinii”, totuși fap
tele au o forță de convingere mai mare 
decît niște vorbe azvîrlite în goană. Și 
aceste fapte dovedesc că guvernul S.U.A. 
nu este interesat in dezvoltarea schimbu
lui între țări.

în același timp însă, faptele dovedesc că 
Uniunea Sovietică oferă posibilitatea ca 
toți cei care doresc să întreprindă vizite 
pe teritoriul ei să o poată face, indiferent 
de convingerile lor politice. Exemplele în 
această privință sînt numeroase și ele au 
devenit bine cunoscute. Este ut.it să rea
mintim cîteva din ele.

McDuffie este un funcționar superior 
american. Deși nu manifestă nici un fel de 
simpatie față de comunism — ba, dimpo
trivă — el a primit viză de intrare în 
U.R.S S. In Uniunea Sovietică. McDuffie 
a stat 65 zile în care timp a parcurs 3.200 
kilometri cu trenul și 13.000 kilometri cu 

tuala încordare în relațiile internaționale, 
poate netezi calea spre un sistem de secu
ritate colectivă care constituie chezășia 
colaborării pașnice înrre popoare. Glasul 
parlamentelor care s-ar ridica pentru apă
rarea păcii, ar putea avea o importanță 
hotărâtoare pentru reglementarea unei 
probleme fundamentale a zilelor noastre 
cum este proiectul de distrugere a stocu
rilor de arme atomice și cu hidrogen, de 
limitare a armamentelor și de instituire 
a unui control internațional corespunzător 
asupra respectării acestor obligații, proiect 
propus de Uniunea Sovietică și care se 
bucură de sprijinul larg al popoarelor.

Prezența reprezentanților Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., invitați de Seimul Re
publicii Populare Polone la cea de a 6-a 
sesiune a acestuia, reprezintă atît o măr
turie a prieteniei de nezdruncinat dintre 
poporul polonez și popoarele U-R.S S., cît 
și o expresie a luptei comune și a efortu
rilor celor două popoare pentru apărarea 
unui viitor pașnic, maj bun al lumii, pen
tru apărarea construcției pașnice a popoa
relor noastre.

Aceste gînduri și năzuințe însuflețesc 
zeci de milioane de oameni în Franța și 
Germania, în Anglia și Italia. în Belgia și 
Olanda, în Suedia și Finlanda, în Dane
marca și Norvegia. în toate țările din Eu
ropa și în întreaga lume.

Convingerea Seimului Republicii Popu
lare Polone este că stabilirea legăturilor 
și a colaborării și cu alte parlamente co
respunde năzuințelor popoarelor spre o 
coexistență pașnică.

Exprimînd voința și aspirațiile poporu
lui polonez iubitor de pace, bizuindu-se 
pe coeziunea și forța lui. Seimul Repu
blicii Populare Polone va năzui și de acum 
înainte spre dezvoltarea unor relații prie
tenești dintre Polonia și celelalte popoare, 
spre întărirea securității patriei noastre 
— lucru care este legat în mod indisolubil 
de lupta și forța lagărului mondial al 
păcii. Seiriiul Republicii Populare Polone 
cheamă poporul francez și german, pre
cum și celelalte popoare din Europa să-și 
sporească eforturile pentru apărarea păcii 
în lupta împotriva reînvierii militarismu
lui german, împotriva expansiunii impe
rialiștilor americani. Seimul Republicii 
Populare Polone este profund convins că 
forțele păcii sînt mai puternice decît for
țele agresiunii, că eforturile comune ale 
popoarelor vor duce la victoria măreței 
idei a coexistenței pașnice a tuturor țări
lor din lume.

lamentului de la Bonn, pentru ca proce
dura de ratificare să fie încheiată în Ger
mania occidentală este necesară semnă
tura președintelui republicii federale, 
I-Ieuss. El însă nu poate semna încă acor
durile, deoarece partidul social-democrat, 
reușind să întrunească numărul necesar 
de semnături, a sezisat tribunalul consti
tuțional de la Karlsruhe pentru a declara 
anticonstituțional acordul cu privire la 
Saar.

Ultimul cuvînt în această problemă a- 
parține însă poporului german care și-a 
exprimat cu hotărâre voința sa de a con
tinua lupta pentru a împiedica punerea 
în aplicare a acestor acorduri care duc 
la permanentizarea scindării Germaniei și 
la reînvierea în Germania occidentală a 
militarismului revanșard.

avionul. La întoarcerea în S.U.A., Mc 
Duffie a publicat patru articole în „Col
lier’s”, revistă a cărei orientare reacțio
nară nici nu mai trebuie subliniată, recu
noscând că a avut deplină libertate de cir
culație. Dealtfel, McDuffie nu constituie 
o excepție. Ziarul londonez „Daily Mail” 
a publicat o știre cu privire la vizita unor 
ziariști americani în U.R.S.S. sub titlul: 
„Redactorii care s-au înapoiat din Mos
cova declară că n-a existat „cortină de 
fier”. Obișnuit să dea crezare presei trus
turilor, studentul american Robert Carren 
vizitînd U.R.S.S. a rămas uimit de liber- 
tatea oferită. „Libertatea de care ne-am 
bucurat, ne-a surprins — povestește el. Noi 
puteam merge pretutindeni și să vorbim 
cu cine ne plăcea”.

Oare tot la fel de liberi sînt și vizitatorii 
străini în S.U.A. ? Nicidecum 1 întregul 
angrenaj al „cortinei de fier” americane 
este pus în mișcare pentru a opri cunoaște
rea S.U.A. Aproape un an de zile au tre
buit să aștepte redactorii unor ziare stu
dențești sovietice pînă să primească viză 
de intrare în S.U.A. deși o delegație de 
redactori ai presei studențești americane 
vizitase U.R.S.S. încă în 1953. Oficialitățile 
S.U.A. au lăsat luni de zile fără răspuns 
cererea studenților sovietici. Se crea o si
tuație atît de penibilă îneît chiar unii ame
ricani. care .în mod obișnuit nu depășesc 
consemnele lui Mc Carthy. au socotit de 
datoria lor să atragă atenția guvernului 
american asupra consecințelor măsurilor 
sale lipsite de înțelepciune,

în rândul studenților americani se năs
cuse o adevărată mișcare de masă cu sco
pul de a obține vize de intrare în S.U.A. 
pentru colegii lor sovietici. In cadrul uni
versității din Los Angeles, 1840 studenți 
au semnat o petiție cerând invitarea gru
pului de redactori ai presei studențești so
vietice.

Un sondaj efectuat în rândurile studenți
lor a dovedit că în această universitate 4 
din fiecare 5 studenți sînt favorabili 
schimbului reciproc de delegații. în ziarul 
studențesc „U.C.L.A.-Daily Bruin” au 
apărut o serie de articole care reflectau 
dorința de cunoaștere și de un schimb li
ber de opinii de care este animată studen
țimea americană. Martin Mc Reynolds, re
dactor a] ziarului, a subliniat în legătură 
cu problemele schimburilor studențești că 
„tot ceea ce putem să facem spre a slăbi 
încordarea existentă și spre a stabili re
lații mai bune între cele două națiuni este 
folositor”. Iar Joseph Adler, organizator 
al taberelor Asociației Naționale a Studen
ților din S.U.A. a declarat că „un schimb 
liber de idei între studenții ruși și ameri
cani poate să ducă la o mai perfectă în
țelegere”. Nu-i lipsit de interes să subli
niem că redactorii ziarului „U.C.L.A.- 
Daily Bruin” făcîndu și cunoscute opiniile 
au ajuns lesne să constate cît de schilo
dite sînt libertățile cetățenești în S.U.A.

O măsluire grosolana \ 
a Departamentului de stal 

al S. U. A.
NEW YORK 18 (Agerpres). — TASS 

transmite: Departamentul de stat al 
S.U.A. a publicat peste 800 pagini din 
așa zisele documente ale conferinței con
ducătorilor celor trei puteri — U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie, care a avut loc 
la Yalta în februarie 1945. La conferință 
au luat parte Winston Churchill, Franklin 
D. Roosevelt, I. V. Stann; la conferință au 
asistat de asemenea miniștrii afacerilor 
externe ai celor trei puteri: A. Eden, E. 
Stettinius și V. M. Molotov, precum și 
consilieri.

După cum arată agenția United Press, 
„documentele" publicate reprezintă de fapt 
doar „diferite însemnări, note memoriale, 
recomandări și propuneri prezentate 
înaintea conferinței de la Yalta și note 
memoriale, scrise ulterior desipre această 
conferință, precum și unele însemnări 
asupra convorbirilor... singura documen
tare asupra schimbului de păreri de cea 
mai mare importanță între cei trei con
ducători ai coaliției... este redusă uneori 
la note întocmite ulterior din memorie de 
către vreun traducător sau secretar”. Refe- 
rindu-se la mărturisirile cercurilor ofi
ciale din S.U.A., agenția arată că „nu 
toate documentele au fost date publici
tății".

Cercurile politice din New York consi
deră publicarea așa ziselor „documente" 
ale conferinței de la Yalta, ca o acțiune 
a partidului republican împotriva parti
dului democrat, o încercare „de a discre
dita" pe defunctul președinta Roosevelt. 
Totodată ele consideră că publicarea „do
cumentelor" înseamnă un nou pas impor
tant al departamentului de stat în politi
ca externă.

Atrage atenția declarația Casei Albe, 
(reședința președintelui Eisenhower) din 
17 martie, în care, potrivit relatării agen
ției Associated Press, se subliniază că 
„președintele Eisenhower nu a studiat do
cumentele conferinței de la Yalta" și că 
hotărîrea cu privire la publicarea lor, „a 
fost luată numai de departamentul de 
stat" fără vreo consultare cu președintele.

*
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mite : Aproape toate ziarele engleze con
damnă vehement departamentul de stat 
al S.U.A. pentru publicarea „documente
lor" de la Yalta, considerând acest lucru 
ca un indiciu al orientării conducătorilor 
politicii externe americane înspre cercu
rile revanșarde din Germania occidentală 
și Japonia.

Intr-un articol redacțional, ziarul „Ti
mes” scrie că va fi greu să existe vreo în
doială în privința faptului 'că guvernul 
S.U.A., publicînd informații despre confe
rința de la Yalta a fost călăuzit de inten
ții rele. Potrivit ziarului, acest lucru a 
fost făcut cu scopul de a „discredita pe 
defunctul președinte Roosevelt,, iar prin el, 
pe actualii conducători ai partidului de
mocrat".

„Daily Telegraph and Morning Post" 
comentează publicarea acestor materiale 
în același spirit.

După cum transmite agenția Reuter, 
primul ministru Churchill luînd cuvîntul 
la 17 martie în Camera Comunelor a de
clarat în legătură cu „documentele" de
partamentului de stat al S.U.A.: „Aceasta 
este firește versiunea americană și nici
decum textul oficial asupra căruia au că
zut de acord puterile interesate".

In continuare Churchill a menționat că 
chiar și la o parcurgere fugară a extrase
lor publicate în presă, în ele pot fi des
coperite erori serioase.

Cronica evenimentelor internaționale

Forurile universitare au luat o serie de 
măsuri menite să reducă la tăcere pe stu
denții americani și să epureze redacția zia
rului studențesc de elementele care nu le 
sînt pe plac. Desigur, toate aceste măsuri 
fac parte integrantă din „cortina de fier” 
instituită în S.U.A.

Protestul opiniei publice americane a 
fost de asemenea proporții îneît guvernul 
S.U.A. după tergiversări a acordat vize 
tinerilor sovietici. Cu condiții însă : tine
rii sovietici n-au voie, de pildă, să vizi
teze orașul Atlanta, ci sînt trimiși în 
...orașul Tuskegee din statul Alabama. Lip
siți de cea mai elementară atitudine ospi
talieră, guvernanții americani au indicat 
delegației sovietice cîteva orașe pe care le 
poate vizita, subliniind că chiar și cea 
mai mică schimbare de itinerar trebuie su
pusă spre aprobare guvernului S.U.A. Cît 
privește interpreții delegației, acestora li 
s-au refuzat vizele de intrare.

Cam ciudată concepția guvernului S.U.A 
despre liberul schimb de opinii, în spriji
nul căruia reprezentanții săi au votat în 
comisiile O.N.U. Dealtfel, dacă este vorba 
să pomenim despre „liberul" schimb de 
opinii — așa cum este tălmăcit peste o- 
cean — trebuie să amintim că lui Paul 
Robeson i s-a confiscat pașaportul de mai 
mulți ani și este împiedicat să părăsească 
_S U.A. chiar atunci cînd vrea să meargă ' 
în țări în care cetățenii americani nu au 
nevoie de pașaport. Autoritățile americane 
— așa cum a recunoscut chiar și un ra
port al comisiei juridice a Camerei Repre
zentanților a S.U.A. — au instituit supra
vegherea polițienească pentru șahiștii so
vietici care urmau să sosească în S.U.A. 
Iar acum cîteva zile unui grup de ingi
neri sovietici i s-a refuzat intrarea în, 
S.U.A. deși primise invitația Institutului 
de ingineri de radio din S.U.A. Chiar și 
Eisenhower — în cadrul unei conferințe de 
presă — a pus sub semnul întrebării po
sibilitatea vizitei delegației agricole so
vietice invitată de un ziar din statul Iowa ’ 
din SU.A.

Cunoașterea reciprocă este o condiție in
dispensabilă înțelegerii. Or, schimburile^ 
de delegați sînt li această privință de o 
însemnătate deosebită.

Cercurile guvernante din S U.A. nu do
resc însă adîncirea cunoașterii între po
poare, după cum nu doresc menținerea 
păcii. Un guvern ca ce.] american care stiJ 
mulează pe toate căile isteria războinică st? 
teme ca nu cumva schimbul de delegații 
să primejduiască planurile sale belicoase. - 
Iată rostul „cortinei de fier” create îr 
SU.A.

Trebuie să se știe însă că adevărul nu 
are niciodată nevoie de viză...
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