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S-au împlinit 44 de Ani de la
Fondarea Uniunii Sovietice

(Cont. din pag. l-a)
rămîn decît decepţii, dezamăgiri. In politică, ca şi în viaţă,
trebuie să priveşti lucrurile în faţă, să accepţi realitatea şi să
nu te îndopi cu iluzii deşarte.

De pildă, noul sistem social, adus pe lume prin Marea
Revoluţie din Octombrie 1917 în Rusia, a pus capăt flagelului
cunoscut ca şomaj, când milioane şi milioane de muncitori şi
muncitoare în căutare de lucru în ~lumea liberă ’, nu găsesc
de lucru.

Faptul că societatea socialistă a pus capăt şomajului şi
crizelor economice, ar fi de ajuns ca să se recunoască superiori-
tatea sistemului. Cînd nu mai trebuie să te îngrijeşti ce se va
întîmpla cu tine dacă îţi pierzi lucrul, cînd acest rău social a
dispărut, asta înseamnă nu numai un bun economic, ci are
urmări binefăcătoare pentru omul societăţii socialiste cu pri-
vire la sănătatea fizică şi morală şi la alte aspecte ale vieţii.

Dacă am adăuga la cele de mai sus învăţământul gratuit,
asistenţa medicală gratuită, fără să înşirăm multe altele, am
putea aprecia, la justa ei valoare, a 44-a aniversare a Marei
Revoluţii din Rusia.

Merită, credem, să semnalăm un alt fenomen, drept re-
zultat al existenţei primului stat socialist. Noile ţări care au
trecut de partea lagărului socialist, au fo9t aproape toate îna-
poiate din punct de vedere industrial, social, agricol şi cultu-
ral, cu sute de milioane de neştiutori de carte.

Datorită ajutorului sovietic şi într-ajutorării lagărului so-
cialist, aceste ţări înapoiate, slab dezvoltate, au înaintat într-
un timp foarte scurt în aşa fel, îneît ele sînt in plin avînt in-
dustrial, cultural şi social. Acest fenomen de progres rapid
este unic în analele istoriei universale.

•

ULTIMA însemnare, deşi s-ar potrivi să se menţioneze multe
altele, are de-a face cu cea mai arzătoare problemă a

timpurilor noastre—Pacea.
Sînt aceia care, în ura lor faţă de noul sistem socialist,

mai ales faţă de Uniunea Sovietică, nu se mulţumesc numai
să înşele pe alţii, dar se înşală pe ei singuri. Cîntecul lor de
leagăn, cu care se adorm, constă în mistificaţii că Uniunea So-
vietică vrea să ne distrugă, că poartă răspunderea crizelor,
încordărilor peste toată lumea, că de fapt este gata să ne
atace şi să ne arunce într-un război. Unii merg atît de departe
ca să compare Uniunea Sovietică cu Germania hitleristă.

Astfel de idioţii, aţîţări şi calomnii scot la iveală bancru-
ta gîndirii, după cum o politică bazată pe înşelăciune şi min-
ciuni, în ultima analiză, nu poate decît păgubi autorilor
acestei politici.

Adevărul, adevărul necontestat, este faptul că călăuza de
căpetenie a primului stat socialist, încă din primele zile ale
existenţei sale a fost coexistenţă paşnică. Cinicii (acei care
dispreţuiesc bunacuviinţă), acei care refuză să îoţeleagă ade-
văratul înţeles al acestor cuvinte, îşi bat joc şi caută să de-
natureze sensul lor. Dar oamenii de pretutindeni - iubitorii
de pace—chiar dacă nu apreciază natura lumii socialiste, ad-
mit că dacă războiul a putut fi preîntîmpinat pînă acum, în
ciuda atîtor provocări şi aţîţări din partea cercurilor imperia-
liste, aceasta se datoreşte în primul rînd rolului preponderant
(de mare importanţă) al Uniunii Sovietice pe arena inter-
naţională.

Orientarea spre coexistenţă paşnică, tradusă printr - o
activitate susţinută şi multilaterală împotriva pregătirii unor
noi agresiuni şi a războiului, constituie conţinutul principal al
politicii externe a Uniunii Sovietice.

Construcţii paşnice înăuntru, spre satisfacerea tot mai
mult a nevoilor materiale şi spirituale ale poporului sovietic,
iar în afară, lupta neîncetată pentru ferirea omenirii de un
război, pentru o pac£ trainică în lume, iată esenţa Uniunii
Sovietice. Deciziile celui de-al 22-lea Congres al Partidului
Comunist din Uniunea Sovietică, în ajunul celei de-a 44-a
aniversări a U.R.S.S., ne asigură că lumea socialistă, în frunte
cu Uniunea Sovietică, va rămîne în fruntea tuturor luptelor
pentru o lume paşnică, liberă şi rodnică.

Speranţa noastră, ca americani de obîrşie romînă, este
că forţele cu adevărat patriotice din patria noastră adoptivă,
vor exercita influenţa lor, ca aceste două gigantice naţiuni—
Statele Unite şi Uniunea Sovietică să-şi unească puterile
lor pentru ca pacea şi înfrăţirea popoarelor să devină o reali-
tate.

Rostul Propunerilor Sovietice
(Cont. din par. l-a)

dauna intereselor naţionale. In-
să, în cazul de faţă, nota so-
vietică arată răspunderea pu-
terilor apusene în pregătirile
revanşarde ale Germaniei apu-
sene. Faptul că oficialitatea de
la Washington a caracterizat
acuzele documentate s o vi e-
tice ca „absurde I *, fără a do-
vedi absurditatea acuzelor prin
evidenţe, ne arată şi mai mult
că- nota sovietică are o bază
bine întemeiată.

Preşedintele Finlandei» Ur-
ho Kekkonen, comentind asu-
pra reportajelor, comentariilor
şi declaraţiilor americane şi din
alte surse apusene, a spus că
aceste temeri pentru indepen-
denţa Finlandei, provenite, chi-
purile, din nota sovietică, „sînt

lipsite de orice temei".
Dl. Kekkonen a admis pe

de altă parte că există amplă
justificare de a fi îngrijorat în
faţa pericolului unui război ge-
neral ce există astăzi în lume.

Revenind la atitudinea ofi-
cialităţii din capitala ţării noas-
tre adoptive şi la comentariile
presei în ce priveşte nota so-
vietică către guvernul finlan-
dez, oare n-ar fi mai cuminte
ca diplomaţii care deţin în mi-
na lor politica externă a ţării
să re-examineze politica lor în
ce priveşte Germania apusea-
nă. Poate că n-ar strica, dacă a-
ceşti diplomaţi şi politicieni ar
reciti avertismentul decedatului
preşedinte Franklin D. Roose-
velt, în ce priveşte reînarma-
rea Germaniei.

Românul American

Primăvara Lui Sadoveanu
Omagiul, ce apare mai jos, a

fost scris de poetul Mihai Be-
niuc, în cinstea celui mai mare
prozator al literaturii romînesti,
Mihail Sadoveanu, cu ocazia
împlinirii a 75 de ani. După
cum au fbst informaţi cititorii,
Sadoveanu a murit la 19 octom-
brie, anul curent, aproape la
vîrstă de 81 de ani.

Acad. MIHAI BENIUC

IN amintire îmi stăruie o
primăvară de altădată, când

întîia oară l-am văzut pe Mi-
hail Sadoveanu. Prin văzduh
colindau coruri de păsări, ve-
nind de departe la vatra lor
dragă. Crengile scoteau mu-
gurii, ai fi' zis nişte urechi
mititele, să asculte vestitorii
anotimpului tinereţii. Soarele
înfoca natura, pregătind răs-
făţ şi belşug.

Atunci l-am auzit citind
una din minunatele poveşti
din Hanu-Ancuţei, acea carte
de chintesenţă a sufletului ro-
mînesc, atunci mi s-a părut şi-
am înţeles că vocea lui Sa-
doveanu vibrează mai fru-
mos decît tărăgănatele sunete
ale stolurilor lainice, decît
izvoarele descuiate de sub la-
cătele de gheaţă, decît izvo-
rul şi forfota gîzelor, a vân-
tului şi-a florilor de primăva-
ră. Atunci le-am priceput şi
pe toate aceste mai temeinic.

Eram la întîia mea ca r te

de stihuri şi am cutezat, alt-
minteri nu fără şovăială în
inimă, să-l cercetez şi să-i
vorbesc. Puternic, aşa cum
este, şi nins cu fire bogate de
argint pe creştet, mi se pă-
rea o fiinţă din neamul Car-
paţilor, ca ei de trainic şi
nesupus vremelniciei. Mi s-au
părut că au trecut peste el
veacuri şi ştie tainele lor.

M-am întrebat de unde-mi
vine acest simţămînt şi mi-am
dat seama că nu poate fi într-
alt fel, atunci cînd ai umblat
ca-ntr-o pădure cu arbori
seculari prin opera întinsă şi
adîncă a lui Mihail Sadovea-
nu. Timpurile de bejenie din
faţa păcurei de vrăjmaşi, vi-
tejii fără seamăn din trecut,
domnii vicleni şi hapsîni, su-
ferinţele şi bucuriile nepieri-
torului popor, prefacerile şi

lin aspect al funeraliilor lui Mihail Sadoveanu.
(Foto ţeprodus din „Munca")

contradicţiile de mai tîrziu pî-
nă la lupta de azi, cu frun-
tea sus, a oamenilor muncii,
sub faldurii steagului partidu-
lui, sub semnul păcii între
oameni pe pămînt toate
au găsit glasul poeziei înalte
prin pana vrăjită a celui mai
cuprinzător artist al sufletului
romînesc. Omul şi natura de
la noi niciodată nu s-au bucu-
rat de-o mai desăvârşită, mai
deplină, mai profundă cîntare
decît aceea pe care le-a înăl-
ţat-o Mihail Sadoveanu.

Si toate acestea le-am înţe-
les şi le-am simţit mai bine
ca înainte in acea zi de pri-
măvară îndepărtată.

MAI tîrziu, nu peste mult,
mi-am dat seama de ce

cărţile lui Mihail Sadoveanu,
aceste cărţi sfinte ale fiinţei
poporului şi ţării noastre au

fost arse in piaţa publică de
sîngeroşii agenţi ai hitleris-

maestrul n-am mai vor-
bit niciodată despre acea pri-
măvară, căci o consideram
oarecum subînţeleasă în rela-
ţiile ce au urmat între noi.
Aceste relaţii au reînceput în-
dată după 23 August 1{?44,
căci Sadoveanu a fost între
primii care să înţeleagă
schimbarea de soartă a ţării
noastre şi să se înscr’e în pri-
mele rînduri printre aceia care
au pornit la înfăptuirea unei
vieţi noi, slobodă, mai bună
decît vremurile trecute.

De atunci, Mihail Sado-
veanu este pentru noi, scrii-
torii, nu numai maestrul scri-
sului romînesc şi marele lup-
tător pentru cauza păcii în
lume, ci şi omul înţelept care
cîrmuieşte treburile literaturii,
omul cu grija pentru oameni,
pentru slova lor artistică, pen-
tru viaţa lor de fiecare zi. Ca
un grădinar bătrîn el are gri-
jă de fiecare pom, potriveşte
fiecare creangă cu rod ca s-o
bată lumina soarelui, să n-o
înece umbra. Sub mina 1u i
meşteră literatura noastră
creşte în tihnă, pentru că Sa-
doveanu, înţelegînd chemă-
rile partidului, a ştiut să pună
şi-n opera sa nouă şi să trans-
mită semenilor săi în ale ar-
tei acel suflu care îi ridică
pe oamenii de la noi pe dru-
mul clădirii uriaşelor aşezări
ale socialismului, pentru feri-
cirea celor de azi şi a urma-
şilor ce vin.

mului la noi în ţară, de hai-
tele îmbuibate în fărădelege
ale legiunii lui Corneliu Co-
dreanu şi Horia Sima. Era
mîna duşmanului care umbla
să nimicească ceea ce nu se
poate nimici: bătăile inimii
poporului, vibraţiile sale o-
glindite în cele mai strălucite
file ale scrisului artistic de la
marele Mihail Eminescu şi pî-
nă astăzi.

Dar i s-a dat lui Sadovea-
nu, şi nouă tuturor, bucuria
de-a vedea rodul credinţei
sale copt şi libertatea celor
umiliţi veacuri de-a rîndul în-
făptuită, iar omul muncii stă-
pîn pe destinul său.

Mi-am adus aminte de a-
tunci, de multe ori, primăvara
de odinioară, care pentru mine
poartă numele de primăvara
lui Mihail Sadoveanu, şi care
mi se pare astăzi un simbol
al primăverii de acum a po-
porului nostru.

AL 75-lea an de viaţă
aşa-1 întâmpină: în primă-

vara rom încască, pe temeliile
şi ogoarele socialismului, în
ţara bogată în seve noi şi
vestitoare de rod, grădinar
neîntrecut, ajutând la creşte-
rea vieţii adevărate, la înflori-
rea traiului bun pentru ce i
ce muncesc, prin arta sa fără
egal, prin înţelepciunea din
care grăieşte experienţa secu-
lară a unui întreg popor.

Noi, ucenicii, nu avem de-
cît să-i mulţumim şi să-i atin-
gem mîna lui cu fruntea noas-
tră, în semn de adîncă recu-
noştinţă. -

La Casa de Odihnă a Colectiviştilor din Sintana
de GEORGE CIUDAN

Ascunsă în munţii Apuse-
ni, ca o comoară co-

borîtă din legende, Monea-
sa staţiune balneoclima-
terică a rămas multă
vreme necunoscută pentru
marele public. Pentru că în
trecut, cei ce s-au odihnit şi
petrecut aici n-au fost nici
moţii pribegi, nici tăietorii
din pădure, nici ţăranii din
satele risipite pe dealuri. Nu.
Aici a fost stăpînă peste pă-
duri, peste calea ferată, pes-
te cariera de marmură ro-
şie, peste tot, o doamnă pu-
tredă de bogăţie, baroneasa
Cristina. A fost şi nu mai
este.

Foarte recent am fost şi
noi prin aceste locuri de ra-
ră încîntare. Ne-au invitat
în ospeţie colectiviştii din
Sîntana regiunea Crişana
—care şi-au înălţat aici, la
Moneasa, în mijlocul dealu-
rilor şi al munţilor, o casă de
odihnă de toată frumuseţea.
Cînd am văzut casa am zis
în glumă către un colectivist:

—Bine, măi fraţilor, v-aţi
construit casă boierească?

—Dar de ce nu?
—Păi dumneavoastră nu

sînteţi boieri.
—Adevărat că nu sîntem

boieri. In schimb, sîntem ţă-
rani colectivişti şi avem şi
noi ceva bani.

—Mulţi ?

—Atît cît ne trebuie. Gos-
podăria noastră colectivă,
domnule, e tare bogată. A-
vem un fond de bază de
12.000.000 lei, adică sîn-
tem milionari. Ai văzut va-
cile noastre? 300 avem. Dar
turma de oi ai văzut-o? A-
vem 2.500 d4 oi. Ştii cîţi
porci îngrăşăm în anul aces-
ta? 2.400. Ştii cît e moşia
noastră, adică colectiva, de
mare? Are 4000 de iugu-
ri. In vara asta, deşi nu prea
a plouat pe la noi, griul a

Ip:lms-sb •. ,
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Tabăra de pioneri şi şcolari din Sinaia, care îsi petrec o parte
din vacanta de vară.

dat roade frumoase. De pe
1100 de hectare am strîns

recoltă bogată. Fiecare hec-
tar a dat aproape 3000 de
kg.

—Sînteţi oameni harnici.
—Da. Dar află un lucru:

hărnicia fără ştiinţă, nu face
multe parale. De aia noi lu-
crăm pămîntul aşa cum
cere agrotehnica, adică şti- *
inţa.

Fiindcă nu ştiam numele
omului care ne spunea toate
aceste lucruri, am întrebat:

—Dar dumneata, care le
ştii pe toate pe dinafară, *

cine eşti?
—Io mi-s lon Selejan, dra-

gule. Aşa mă chi&mă. Vrei
să-ţi spun istoria mea?

—Vreau moşule.
—No fă bine şi ascultă.

Io am fost sărac ca degetul.
Am mai fost eu la Moneasa,
tare de mult, dar'nu ca acu-
ma. Pe atunci eram un fel
de negustor cerşetor. Făce-
am fluere de lemn şi le a-
duceam să le vind Ia dom-
nii din Moneasa. Tin minte
că odată am trecut pe aici

cînd avea loc un mare chef
boieresc. In capul mesei e-
ra o cucoană făloasă ca un
păun. Eu ce zic? Aştia-s
domni cu carte şi cu parale,
ia să-mi scot eu dopul în-
aintea domniilor lor şi să-i
rog să-mi cumpere un fluer.
M-apropii de cucoană şi zic:
cumpăraţi coniţă, un fluer
de la mine. Am 22 de copii
şi mor de foame. Dar nici
n-am terminat bine vorba
din gură că cucoana s-a şi
repezit la mine: ~Marş de-
aici.-ţopîrlanulel Cine te-a
pus să faci 22 de copii? Nu
vi-i ruşine? V-aţi învăţat cu
cerşetoria". N-am mai scos
o vorbă. Vreme de 20 de
ani n-ar» mai dat prin Mo-
neasa. Am plecat în lume,
pe la marginea Bucureşthilui
şi m-am tocmit argat la boi-
eri. Am şfat prin părţile Bu-
cureştiuJui pînă acum 1 7 ani
cînd —« după eliberare—m-
am întors cu primul tren ai-
ci, pe pnaiurile Crişanei. Am
primit pâmînt de la refor-
ma agrară şi după câţiva ani
eu şi mulţi săteni ne-am ho-
tărît să ne adunăm pămîn-
tul şi puterea de muncă în

gospodăria colectivă. Asta-i
istoria mea.

—Bine, baci loane, dar
nu ai spus cine era cucoana
aia de la Moneasa ce te-a
repezit aşa de ruşinos? I

—Ai dreptate, domnule.
Cucoana aia a fost baronea-
sa Cristina. Dar mai bine să
nu mai vorbim despre dom-
ni.

—Bine, atunci despre cine
să vorbim ?

—Despre mine. Că amu îs
şi eu om în toată legea. Si
despre cei 600 de foşti arga-
ţi să vorbim.
r —Fie voia dumitale.

—Amu de cînd sânt în co-
lectivă şi ei sînt oameni. To-
ţi au case noi. Auzi dum-
neata? 600 de colectivişti
din Sîntana şi-au făcut case
noi. Cu trei şi patru odăi.
Mai toate casele colectivişti-
lor au aparate de radfo. In
unele case este maşină de
cusut şi chiar de spălat rufe.

După spusele acestea. lon
Selejan ne poartă prin casa
de odihnă. 23 de camere
mobilate, curate, elegante
sînt puse la dispoziţia co-
lectiviştilor.

Sîntem poftiţi la masă.
Facem cunoştinţă cu alţi co-
lectivişti veniţi la casa de
odihnă: losif Tudoruţ, lon
Baciş, Petru Brădiceanu, An-
ton Heiberger, Vasile Moţ,
Emil David, Marţian Maca-
rie şi alţi oameni.

Gazdele ţin morţiş să
stăm cu dînsele la masă. Pri-
mim bucuroşi. Ni se serveş-
te o ţuică de caise, galbenă
ca aurul, şi tare ca focul.
60 de grade. Apoi brânza
de oi, ctrnaţi de casă şi ro-
şii. Urmează o ciorbă de vă-
cuţă şi o fripturi de porc cu
găluşte şi sos de roşii. Pen-
tru fiecare căciulă se serveş-
te apoi un sfert de vin ve-
chi. La urmă sosesc şi plă-
cintele cu mere. Ce ziceţi?
E bogată masa? Păi la niş-

Simbătă, 11 noiembrie 1961

Un Romîn American Culege, Scrie
cu Admiraţie Despre Sadoveanu

de NICOLAE DUMITRU
Ştirea despre moartea mare-

lui povestitor Mihail Sadovea-
nu a emoţionat şi întristat pe
toţi acei care l-au cunoscut.
Mai bine de o jumătate de se-
col el a distrat pe cititori ca
povestirile lui, la mulţi le - a
alimentat creierul spre a putea
cugeta şi judeca problemele so-
ciale şi consecinţele lor.

Mihail Sadoveanu a f os t

născut în tirgul Paşcani, cum
i se spunea pe atunci. Tatăl său
a fost Alecu Sadoveanu, ad-
vocat venit de la laşi.

~Se spune că a fost om tare
bun şi cumsecade, deşi nu s-a
putut înţelege cu nevasta cea
dintîi cu care a avut şi un fe-
cior, a lepădat-o acolo în tîr-
gul leşilor, pe ea şi cu întreg
neamul ei de boieri şi boieroa-
ice**. Curînd după ce a venit
aci s-a însurat. Si-a ales o fată
frumoasă şi voinică de la ţară,
de pe valea Moldovei, and i n
Verşeni, de la părinţii
Gheorghe şi Anghelina Ursa-
chi, o chema Profira, tare

vrednică şi cumsecade, femeie
gospodină cum nu se mai poa-
te, în casă şi pe afară ca o al-
bină*.

Pe Profira Ursachi el o luă
din dragoste, plăcîndu-i cură-
ţenia şi prospeţimea sufletului
ei, iertînd - o pentru puţinele
cunoştinţe, ca fată de la ţară.

In toamna anului 1860, prin
luna noiembrie, Alecu şi Pro-
fira Sadoveanu au fost dăruiţi
cu un zdravăn fecior pe care
l-au botezat Mihai ori Mihăiţă,
cum îi ziceau ei. El a fost bu-
curia părinţilor, cit şi a bunici-
lor de la Verşeni, unde a cres-
cut şi petrecut parte din copi-
lăria lui. Aici a învăţat să iu-
bească natura, cu toate podoa-
bele ei.

MIHAIL SADOVEANU

De la mama lui, pe care a pier-
dut-o la fragedă vîrstă a co-
pilăriei, abia la 15 ani, a moş-
tenit darul dragostei de ade-
văr, de iubire pentru semenii
lui şi pentru frumos, calităţi a-
lese, combinate cu cele moşte-
nite de la tatăl său, de cerce-
tător îndrăzneţ, observator al
fărădelegilor sociale, şi aprig
apărător al celor desmoşteniţi.

Pe Mihăiţă sau Iliuţă, cum
îi spuneau prietenii lui de la
~Nada Florilor", unde a fă-
cut ucenicia de pescar, în to-
vărăşia lui Culai, lelei Ileana,
moş Spinu şi moş Han, 1 - am
cunoscut şi eu fără să-l întîl-
nesc, ca şi zecile de mii de ci-
titori ai săi din „Nada Flori-
lor".

La început nu puneau mul-
tă încredere în ~

Iliuţă ", cum
îi ziceau ei. Culai zise: Lele
Ueană, Iliuţă asta pe care îl ve-
zi, nu-i ca ceilalţi pui de tirgo-
veţi, l-am cântărit eu, şi nu-1
am de vînzare.

Pe cît am băgat de seamă
(Cont. în pag. 3-a)

Un Nou An
Universitar

de N. LEMNARU

IN prima zi a lunii octombrie
universităţile şi institutele de

învăţămînt superior îşi redes-
chid p>orţile. Începe un nou an
universitar.

In Romînia democrat-popu-
lară, învăţămîntul a devenit o
problemă de stat, o problemă
a întregului popor. De gradul
în care acesta se dezvoltă, de
rezultatele obţinute depinde în
mare măsură realizarea sarcini-
lor pe care oamenii muncii le
au în numeroase sectoare de
activitate economică. Aşa cum
evoluează la noi învăţămîntul,
se asigură, totodată, înflorirea
culturii şi ştiinţei romîneşti.
Noua orientare în pregătirea
cadrelor de intelectuali a de-
terminat nu numai restructura-
rea învăţămîntului dar şi creş-
terea impetuoasă a numărului
de tineri care doresc să obţină
o înaltă calificare profesională.
Faţă de circa 26.500 studenţi
în anul 1938-1939, numărul
studenţilor s-a ridicat în anul
de învăţămint 1960-1961 la
peste 90.000, dintre care o
treime a urmat cursurile învă-
ţămîntului seral şi fără frec-
venţă. In 1938-1939 în ţara
noastră existau 16 facultăţi şi
institute superioare; anul aces-

ta, numărul facultăţilor şi in-
stitutelor superioare a ajuns la
130.

Creşterea numărului studen-
ţilor corespunde nevoilor reale
ale economiei naţionale în con-
tinuă dezvoltare. Dacă în ve-
chea universitate, facultatea de
drept reprezenta centrul aspi-

raţiilor tineretului burghez
ceea ce ducea la formarea unei
adevărate pletore de avocaţi,
dir\ rîndurile cărora se recruta
clientela cluburilor politice
astăzi facultăţile cu un număr
covîrşitor de studenţi sînt cele
de matematică şi fizică, institu-
tele politehnice, agronomice,
medico-farmaceutice etc.

Un fapt nou s-a produs şi
sub raportul componenţei so-
ciale a masei studenţeşti. Dacă
vechiul sistem de organizare
era materialiceşte vorbind
—prohibitiv pentru fiii de
muncitori şi ţărani, astăzi si-
tuaţia este cu totul alta. Con-
strucţia masivă de cămine şi
cantine, acordarea de nume-
roase burse, au avut ca rezul-
tat o preponderenţă masivă în
facultăţi a tineretului provenit
din rîndurile muncitorilor, ţă-
ranilor şi intelectualilor.

Alături de învăţămîntul u-
niversitar de zi se dezvoltă şi
se perfecţionează învăţămîntul
seral şi fără frecvenţă pentru
pregătirea cadrelor de specia-
litate din rîndurile tinerilor
muncitori care lucrează nemij-
locit în producţie.

Statul nostru acordă un spri-
jin permanent şi dezvoltării
bazei materiale a învăţămîntu-
lui universitar. In prezent se lu-
crează la proiectele noului lo-
cal al Institutului Politehnic ce
va fi construit la Bucureşti.
Este în curs de construcţie clă-
direa facultăţii de ştiinţe natu-
rale a universităţii „C. I. Par-
hon", în grădina botanică. S-
au terminat: amenajarea loca-
lului universităţii ~A. 1. Cuza"
din laşi; la Cluj: complexul
cultural, serele modeme a1 e
grădinii botanice, cămine etc.
Lingă Teatrul de Operă şi Ba-
let din Bucureşti s-a construit
o clădire masivă în care pot fi
cazaţi (găzduiţi—R.A.) şi lua
masa 1000 de studenţi.

Aşadar, noul an universitar
îşi fricepe activitatea sub fru-
moase auspicii, ceea ce per-
mite să avem certitudinea că
proiectele care prevăd instrui-
rea şi specializarea a 54.000
tineri (din care 21.000 ingi-
neri) în viitori 5 ani vor
deveni realitate.

(Din „Glasul Patriei 4 *)

te colectivişti milionari nici
nu le-ar sta bine altfel.

Am rămas la Moneasa în
oepeţie cîteva zile. La casa
de odihnă a colectiviştilor
am stat.

Căprioarele ce zburdă în
sălbătice în pădurile ce îm-
prejmuiesc Moneasa sînt ai-
doma celor de pe vremea
baroneaei Cristina. Apele
străvezii in care sar păstră-
vii au rămas aceleaşi. Aerul
care îţi umple plămlnii a-
celaşi. Dar oamenii care vin
la Moneasa nu mai sînt ace-
iaşi. Si aceaeta-i esenţialul.

(Din ~Glasul Patriei")
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