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Adunările generale ale cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere

Zilele acestea au început în toată {ara 
adunările generale ale cooperativelor de 
aprovizionare și desfacere. Ca și în cei
lalți ani și acum, masele largi de coopera
tori vor analiza amănunțit activitatea des
fășurată în timp de un an de zile de către 
consiliile de conducere și lucrătorii acestor 
cooperative și vor alege în conducerea 
cooperativelor elementele cele mai cinstite 
și devotate cooperației. Astfel, cooperati
vele de aprovizionare și desfacere vor 
primi un nou ajutor pentru a reuși să 
îndeplinească sarcina asigurării populației 
muncitoare dela orașe cu produse agri
cole, a industriei socialiste cu materii 
prime și a țărănimii muncitoare cu pro
duse industriale, contribuind astfel la în
tărirea legăturii economice între oraș și 
sat.

Astăzi în cooperativele de aprovizionare 
și desfacere dela sate, lucrează un număr 
însemnat de tineri c<x>peratori care înde
plinesc funcții de răspundere ca : achizi
tori, vânzători, cas'eri, contabili etc. 
Acești tineri au obținut realizări impor
tante în munca lor, mai cu seamă acolo 
urude au fost sprijiniți de către organele 
și organizațiile de bază U.T.M. Asemenea 
exemple se pot da dela cooperativele din 
comunele Balta Albă, raionul Filimon 
Sârbu, regiunea Galați și S’hlea din 
raionul Râmnicu Sărat Răspunzând che
mării organizațiilor de partid și f nd 'n- 
drumate in această drecțe de către orga
nele raionale UTM, organizai-’:’* de 
bază U.T.M. din aceste comune au privit 
cu spirit de răspundere munca de coope
rație, ajutând îndeaproape pe tinerii sala- 
riați ai cooperative: să-și IndepUwee^c» 
sarcinile ce le reveneau și mobilizând pe 
ceilalți tineri cooperatori să sprijine acti
vitatea cooperativei. In felul acesta orga
nizațiile de bază U.T.M. din comunei 
Balta Albă și Sihlea au adus o cortfri- 
buție importantă la îndeplinirea sarcini or 
de plan ale acestor cooperative Coopera
tiva din Balta Albă a reușit să-și îndep'i- 
nească planul de achiziții pe sortimente 
încă dela 8 octombrie anul 1953, iar cea 
din Sihlea dela 20 august 1953.

Nu peste tot însă se jaoate vorbi despre 
sprijinul dat de către organele și organi
zațiile de bază U.T M. muncii de coopera
ție. Sunt organe și organizații de bază 
U.T.M. care nu sprijină în suficientă 
măsură munca cooperativelor sau chiar 
privesc cu nepăsare și cu un scăzut 
spirit de răspundere sarcinile ce le revin 
în această direcție. Unele organe și orga
nizații de bază U.T.M. nici nu-și propun 
sarcini în legătură cu activitatea coopera
ției. In adunările generale ale unor orga
nizații de bază U.T.M. nu se discută des
pre ajutorul pe care l-ar putea da utemiștii 
și tinerii muncii de cooperație. In multe 
locuri organizațiile de bază U.T.M. nu 
combat birocratismul ce s’a cuibărit în 
munca unor cooperative și nu ajută pe 
tineri să lupte împotriva acestuia. Așa se 
petrec lucrurile cu unii utemiști și tineri 
care muncesc în cadrul uniunilor și coope
rativelor din regiunile Bacău și Timișoara. 
Deci nu este întâmplător faptul că con
tribuția utemiștilor și tinerilor din aceste 
regiuni în problemele muncii de achiziții 
și valorificări este sub posibilități.

Prilejul adunărilor generale trebuie 
folosit îndeosebi pentru mobilizarea tine
retului în munca de cooperație. Organele 
și organizațiile de bază UT.M au datoria 
să folosească etapa desfășurării adunări
lor generale ca un mijloc potrivit pentru 
desfășurarea unei temeinice munci politice 
de lămurire și educare a tineretului asupra 
importanței și rolului cooperativelor de 
aprovizionare și desfacere în lupta parti
dului și statului nostru democrat-popular 
pentru creșterea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Pentru a aduce o contribuție mai mare 
în desfășurarea muncii de cooperare,

organizațiile de bază U.T.M. au sarcina 
importantă de a desfășura o muncă 
intensă în rândul tinerilor care activează 
în domeniul cooperației, lămurindu-i pe 
aceștia de rolul vital ce-l au cooperativele 
de aprovizionare și desfacere în lupta 
pentru transformarea socialistă a agricul
turii.

Experiența căpătată până acum în 
munca de cooperație ne învață că numai 
studiind problemele de cooperație orga
nele și organizațiile de bază U.T.M. pot 
să sprijine cu adevărat munca tinerilor 
din acest sector de activitate, lată deci 
de unde izvorăște necesitatea cunoașterii 
acestor probleme. In adunările generale 
utemiștii și tinerii trebuie sâ discute cu un 
înalt spirit critic și autocritic despre pro
blema achizițiilor și valorifică.-lor. 
venind totodată cu propuneri cât mai folo
sitoare pentru a îmbunătăți această latură 
din activitatea cooperației. Pentru intă 
rirea muncii politice in activitatea coope
rației se cere din partea orga ne'er ș orga 
nizațiilor de bază U.T.M să pop-i’a-zrae 
temeinic în rândul tinerilor cooperator 
prin toate mijloacele ce le stau la ’*i4e- 
mână sarcinile cooperative-r de 
zionare și desfacere in cond ț e con
struirii socialismului. Tneboe
zat îndeosebi in fata acestor tineri cor 
nutul dărilor de seamă, pertroca. star» 
rând vor participa *a odc-irea geam i. 
tinerii să cunoască !n tatregvne «taafia 
economică și financiară a cooperat->ci și 
activitatea ei ta această d -ecr*. să știe 
cum au fost fofoshe fondări'* acoperit t*s 
și felul cum s’a organizai vafor :carea 
pmdusefor agricn** Dea semt ai ffnern 
cooperatori trebue să știe cum s’a desfă
șurat desfacerea mărfurilor industriale și 
lipsurile ce s’ao manifestat în această 
direcțe. Numai cunoscând toate proCe- 
mek puse in desbaterea adunări gene
rale. tinerii cooperatori tot lua cuvântul 
și vor veni cu propaner concrete șt 
sitoare :n direrția îmbunătățirii m--cii de 
viitor a cooper a trvetor Dar acest •ucru 
cere dm partea t -terilor cooperatori să cri
tice cu curaj Itpsj- e din munca coopera
tivei, să vină cu inițiative noi știind că 
în acest fel contribuția lor va fi folosi
toare în asigurarea bunului mers al 
cooperativei Pe de altă parte tinerii vor 
putea ajuta pe cei aleși în conducerea 
cooperativei să privească cu răspundere 
sarcinile ce li s’au încredințat

Prin sporirea vigilenței t-ebuie să se 
promoveze în conducerea cooperativelor 
elementele cele mai devotate intereselor 
ei. Organizațiile de bază U.T.M. au dato
ria să se preocupe ca din rândul tineretu
lui să ajungă la conducerea cooperativelor 
elementele cele mai bune, capabile să ducă 
la îndeplinire sarcinile ce li se vor încre
dința de masa cooperatorilor, avându-se 
în vedere că este necesar să se acorde o 
atenție deosebită promovării tinerelor fete 
în munci de răspundere. Utemiștii și 
tinerii aleși în consiliile de conducere, în 
comisiile de revizie (cenzori). în comi
tetele de prăvălii sau ca împuterniciți, au 
datoria să dea dovadă de un bun spirit 
gospodăresc, să lupte cu toate forțele tor 
împotriva birocratismului, risipei, necins
tei, manifestărilor elementelor dușmă
noase și afaceriste etc. Să țină îndeosebi 
seama de satisfacerea cerințelor mereu 
crescânde ale populației muncitoare dela 
sate și să participe în permanență la re
zolvarea treburilor cooperativei făcând 
propuneri cât mai folositoare pentru îm
bunătățirea activității cooperativei.

Sub conducerea organizațiilor de partid, 
organele și organizațiile de bază U.T.M 
dela sate trebuie să lupte neîncetat pen
tru îmbunătățirea activității cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere, pentru ridi
carea lor la nivelul sarcinilor actuale.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările voastre cu ocazia 

zilei în care am împlinit 60 de ani.
Mao Jze - dun

Pekin, 25 decembrie 1953
t
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De pe cuprinsul patriei
★ ★ ir

Pentru bunăstarea oamenilor muncii
încălțăminte 

mai multă 
și mai bună

Deși mai era incâ timp până 
la ora 8, GoosZant:n Roman, 
mergea cu paț grăbi*/. Așa-i o- 
biceiui lui sâ f;e întotdeauna cu 
câteva minate înainte înce
perea lucrului in a toiler. In pri
ma zi de muncă a noului an. 
Constantin a^ve insă un gând pe 
care nu-1 mărturisise nmârrai. 
Voit să fie el primal io srcțte. 
La poarta fabric 1, I a întâmpi
nat bătrânul portar ca bineep- 

I noscuta urare »La matți aat*. 
I Roman fi -ăspanse ș se to- 
> d-ețtta grâiit sore atelier.
I Descrise ușa ș! norpi sași pre- 
j gătească t pa-e> fcpă came avea 
l să croiască p eiete. »>:t tși asca- 
| 0 pe rând cu*, trie. AhJM sgo- 
i mot de pașa iji bdreo'A 3riv> 
! rea sc~ ușă. latră sa grup de 
I ■ancitori. tine"- j» vărstoxi.

printre cane se a'.» tex Dateiaa 
I Ssriax și toesa steie Maria Ne- 
i grs; șt Zâna Grit oara.

Când tciaășt- săi. l as tatre- 
Mt pe »*effl: sîxi ficsac Gctt«- 

I tasta cerii dveșae ta ouat ac. 
• Bemtaa a stat xitpă r» țănda**. 
j Căi*, sxb-ș- âirețte m car la »- 
' aepot de as Șl ffaooas Cxa- 

’aat a Sp dpne^ăe moTe lacror-
— Deatâcâ ce ari pwtea sa-i î 

dtresc agat 4e aunca ~*a — 
I le «vase et toaarâșMar — dacM 
I să croiesc cât mat btne și cât

Tovărășii săi îl știu x u*e- 
, mișto! Roman că-și ține fntot- 
I deanna cuvântul dat In cursul 

anului trec-jt pe carnetul per- 
! șoca de economi al lui Roman, 

a fost înscrisă cifra le 9581 
de decimetri patra ți de piele e- 
onomisi*,i. In prima zi de lu
cru a acestui an, el și-a depășit 
norma cu 113%. Acesta a fost 
primul succes pe 1954. DinJe- 
legan Vâsle și-a depășit nor
ma cu 101 la sută. ia> utemis*eXi 
Maria Negruț și Zina urâdina- 
ru, care de curând au terminat 
școala profesională cu 95 la sută.

Așa au început munca în noul 
an, tinerii dela fabrica de încăl
țăminte „Libertatea".

Undeva departe la sate de Utaoriri de Cajieab paerM wnas- 
tre, în vestal țării, se află arate Xrad kmpartaac chc» r*- 
dustriaL Tinerii da Vad la tel ca aid* «ta tineri dn țar» 
noastră, an pocnit cu elan la aoacâ in nani a>L B mna dn dl 1 
să obțină noi «accese pe care sa le riiosrt ceter »n» mne pan» 
acum in bătălia pentia rsdepAsăm ytannW de «COL

i ȘțirSe pe care ie paHkăm mai )■». artodae dd aeaaaâca »

Arad, redao câteva aspecte db> kspta dnerflar dn aeaani Va< 
pentru aaUptairea sanladar ce raes da dartrrâe par*3Ato£ 
nostru.

O zi obișnuita la magazinul 
„LnioersaP

Omis-pf C. Marios. Jesris- 
na-ul ravearz: de rară țănri-rec. 
se grăbea sâ ațangă rât «aar re
pede ia magii~t. C iiumărăcnri. 
oamec-ț mmrE. TtPxe ser- 
riU ta icarfrian =*t aat teme. 
Sastoe șt tos. Ine Foca, tanr- 
caa cât șr ceKafo vărxăon-î dra 
rana in scsrt tsatx. -arir'e ax 
fost omptarte. MM pas • pmc: 
peotn a se pzaea taeepe «âno»- 
tea Șl la eeâein'te -toenrae se 
făceau «t nae

La cea & xs- ’« » 
n fost desert se. CtesapdrâtarS 
se todrepcaz fccr*e «cr>e rate- 
ode rade se găseaa măricrije 
de oine mu nevom.

La rafoaaf pe te-t'i e. ac-earâ 
șt z'evaîsta L*£a S gSeîe. Ea 
iscâmpsă exarpărâiorti ca bucu
re. r ofetă să-ș.; găsească teea- 
ce e mai pc:—rit. deaceea cum
părătorii soni mulțumiți

*
— Mamă vreau un cocoșe! de 

tablă și un căluț alb — ii spuse 
N cuțcr, un băietei cu ochi mari 
albaștri, mamei sale. Și mama 
— tovarășa Trlponescu, ținâp- 
du-și copilul de mână, se în
dreptă spre raionul de jucării.

— Ce jucărie frumoasă să-ți 
dau „flâcăule" ?

N’.cușor, căci el era „flăcăul", 
căruia i se adresă vânzătoarea 
utemistă Livia Beliaț, se în
curcă puțin la început. Apoi 
prinse curaj.

— Vreau un cocoșel de tablă 
șl un căluț alb.

Vânzătoarea îl ajută să-și a- 
leagă jucăriile care le dorea mi
cul cumpărător, Iar mama le

puiri la sui V-pxprr. entee 
âerȘari. «rârage» ta tr-ar» p»- 
ăoesâ ex ncarX d xâuxoe» 
vănuămnttaL

o
țp tpmnrf pr tarâMnanoe. se 

gfoepx nat snstț oMpârânori. 
Yâdoănsr-' «orsCix rum se v*- 
cax o •wuexr.-nm». >rpcâr-i h 
f»5» «rnuătr»-jorifor mârivfle 
eertfte. tastă taine cerea șoșon! 
ș rzav ■-■«. Tfcsâr» Eterna Du- 
tebst dria -Lrirăria Noastră*, 
încercă o perecse de cismuT,e 
T veseax bme. Aîți și ei;! eum- 
pj-ător erau serviți de către 
vânzător cu mărfurile de care 
aveau nevoie.

Aplicând metoda soviet:câ Co- 
rovehin, tinerii dela magazinul 
„Universal", reușesc sâ obțină 
rezultate Însemnate In munca 
lor.

„NIcîun om al muncii să nu 
plece nemulțumit din magazinul 
nostru" 1 Aceasta este năzuința 
fiecărui vânzător.

Tovarășul Maximilian Adler, 
directorul comercial al magazi
nului, îți vorbește cu multă plă
cere despre munca încununată 
de succese a tinerilor din ma
gazin, oare alături de vârstnici 
au obținut în anul care .a trecut 
importante realizări.

Anul acesta, încă din primele 
zile tinerii dela magazinul „Uni
versal1" muncesc ou multă dra
goste pentru a servi în condi- 
țiuni cât mai bune pe cumpă
rători, pentru înfăptuirea sarci
nilor ce reies din programul de 
măsuri economice elaborat de 
partid.

Primul drum 
in 1954

Declarația lui Nam Ir, ministrul 
facerilor externe al R. P. D. Coreena 
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Deosebitul succes al tinerilor artiști 

sovietici în Anglia (pag. 4-a)
S. B.: Trei premii și trei morți. 
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noastre
★

*x drwL Pe gea
na» xr.^'ii m. tăaărd aaecsnf: 
s5Kanc«i‘5^. c3K2*ia:i tom
Gte»r*. jr.vesce sone Si*î- A- 
«Se-i asMccă Seaof cz sare va 
tee printod trim ta ocrst zx 
âf r»*» txu£ tace xtbtaata. pregâ- 
iri. auo sOșcoxă xxanasri sa ta 
0arr.=a*ă.

Ftacve tesrarj de cârtone. Fe- 
ore pucăcar-» te tie suns ie- 
iw *>• ex Âtextai A Tăsâr-si 
stjnamwst leat Gavra esse 
xxnx- ttîc*e tewcaștl teael oeo- 
2rx eccoEMxri dto oârvC depoo- 
âxx Cfla lână
» astato >o..n. e{ a economisit 

tone Pe cărteane. H s’a «*j- 
ga »: ca te jrm drum pe ca- 
re-« ra iate anal 1954. să eco- 
aootiseaxă 2 texte de combus
tii L Cn ajutorul metode 
rtetce C'avdia Baranovscaia, 
tâ-â-u! mecanic ș:-a IndepKn t 
angajamentul: a economisi in 
primul drum 2 tone de cărbune.

La 6 minute, 
de pe banda rulantă 
coboară un costum

Când utemistu] Gheorghe Tă
tar, responsabilul brigăzii ute- 
miste dela secția de confecții a 
cooperativei „Artex“, a intrat în 
secție, tinerii brigadieri Marioa- 
ra Zaharia, Palfl Francisc și 
Ama Ardelean, l-au întâmpinat 
spunându-i cu veselie: „Baldog 
uj evet“ (An nou fericitj.

Cei 64 de tineri, membri ai 
brigăzii utemiste, care lucrează 
pe bandă rulantă, și-au început 
munca în noul an cu multă tra
gere de inimă. De câtăva vreme 
ei aplică metoda controlului pe 
fiecare fază de operație. Fiecare 
muncește cu multă atenție pen
tru a da lucru fără defecte. Dela 
aplicarea metodei Lidiei Save
lieva, refacerile au scăzut sim
țitor. Dela 8—10 refaceri care 
se făceau zilnic înainte, s’a a- 
juns acum la numai 2—3 refa
ceri.

Pentru confecționarea unui 
costum de damă au fost stabi
lite 13 minute. Cei 64 de tineri, 
au reușit însă datorită stră
duințelor lor sâ confecționeze în 
numai 6 minute un costum. Ast
fel, din prima zi a noului an ei 
au depășit norma cu sută la 
sută, confecționând 80 d« cos
tume în loc de 40 cât este norma.

teri GbtrgW teOas. este cu-
■OOtot 4e tateV amaciteri deli uzinele
JQ Hagaif" rite Captata ptera activitatea 
aa ratecâ ia paetefe. Lacrâad la diferita
piese peacra aaaaorc. d rapepte să obțină o 
depășire de sntâ te tM ta setă.

In fotevafieE stataacatetaf Gberghei iu-
lius cnutrvtaad • pâeM »c*tă.

Noii deputat a lucru

Perspective în creșterea animalelor în raionul Piatra Neamț
C-j mult interes au primit țăranii munci

tori din raionul Piatra Neamț, legea privi
toare Ia măsurile pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor în anii 1954 — 1956. Ei au văzut 
in această lege un nou sprijin dat de sta
tul nostru democrat-popular, în scopul ridi
cării continue a nivelului de trai al întregu
lui ponor

In satele acestui raion s’au obținut suc
cese însemnate în creșterea vitelor. Față de 
anul 1948, efectivul de bovine a crescut cu 
88 la sută, al ovinelor cu 110 la sută, iar al 
porcinelor cu 140 la sută. Gospodăriile co
lective din Mărgineni, Dohreni, Bodeștl, 
Bârgăoani șl altele și-au creeat cu ajutorul 
primit din partea statului și din veniturile

realizate, ferme zootehnice cu un mare efec
tiv de animale. Gospodăria colectivă din 
Dumbrava Roșie, care abia a împlinit un an 
dela înființare, în afară de fermele zooteh
nice creeate a prevăzut in planul de pro
ducție pe anul 1954 înființarea unei crescă
torii de 250 de oi și a unei crescătorii de 
gâște. Au fost înființate deasemeni crescătorii 
de porci La gospodăriile anexe ale trustu
lui de exploatare a lemnului și în cadrul 
URCAD-ului.

Pentru îmbunătățirea raselor de vite au 
fost aduși în ultimii ani în comunele din ra
ionul Piatra Neamț reproducători de rasă șl 
au fost create stațiuni de insământare arti
ficială La bovine și ovine, stațiuni cu armă

sari și vlerușl de rasă. In comuna Bodești, 
de pildă, au fost aduși 12 tauri de rasa 
„Switz” 4 vlerușl de rasa „York" și un în
semnat număr de berbeci.

Rezultate frumoase în creșterea animale
lor au fost obținute in cursul anului 1953 
La secția din comuna Căciulești a gospo
dăriei anexe a trustului de exploatare a lem
nului din Piatra Neamț. Planul acestei secții 
pe anul 1953 a fost realizat în proporție de 
109,2 la sută. Prin aplicarea metodelor de 
muncă ale crescătorilor de vite din Uniunea 
Sovietică, dela cele 50 de scroafe făcătoare 
s’au obținut in medie câte 14 purcei. (Ager- 
pres)

TIM1ȘOAKA ideia țjiriwlmlul nostru 
Svetislav IsacovL

Au trecut d<* câteva slatateel dela ale
gerea l-x - - . - populare. In
acest scurt : v.-. ■ Srașul Timi
șoara au $i înceout să aaecese In re
zolvarea multora dlstae o»oai»aerila alegă
torilor.

Astfel, deputata din cliiuomriplla elec
torală orășenească Nr. 23. utenilria dr. Că
răbuș Margareta, a rezolvat anele din pro
punerile studenților dea Its*.::.".. :e Me
dicină și Institutul Pedagogic. D- r lă ea 
a luat legătura cu secțiile speciale ale sfa
tului popular orășenesc pent'j a se ~ibu- 
nătăți situația la cantina Institutul, de 
Medicină.

Studenții sunt mulțumiți de actiritri.aa im
putatei lor. Ea se află necontenit ~ 
cui cetățenilor discută cu ei, le cere pSre*ea 
ascultă cu atenție propunerile lor ;• aiW 
se preocupă de traducerea in viață e :.*c- 
punerilor.

In acest scurt timp a mai obținut ure e 
realizări frumoase și deputata utemistă 
Arsin Darinca — tehnician la uzinele tex
tile din Timișoara Ca urmare a propunerii 
cetățenilor din Str Liniște!, strada a început 
să fie reparată. Deputata Arsin Darinca. a 
mobilizat cetățenii care prin muncă volun
tară și-au amenajat strada cărând zeci de 
căruțe cu zgură.

Activistul utemist Ion Vasiliu — deputat 
în circumscripția electorală orășenească 
Nr. 206, la propunerea alegătorilor săi, de a 

se pune în circulație dimineața mai multe 
tramvaie pe linia Nr. 8, a luat legătura ea 
I.T.A.S. șl a cerut să fie rezolvată această 
cerere. El a mai propus comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc ca muncitorii 
să ridice lemnele prin instituțiile în care 
lucrează, pentru a se evita aglomerația la 
depozitul de lemne, lucru care a și fost re
zolvat Acum muncitorii primesc lemne mult 
mai repede fără a mai aștepta la rând. Ast
fel, datorită activității însuflețite a deputați- 
lor din sfaturile populare, propunerile oame
nilor muncii prind viață.

Anul acesta, iarna a 
sosit la Moscova cu 
întârziere Luna de
cembrie a fost căldu
roasă dar la sfârșit s’a 
lăsat gerul, a căzut 

rești într’o cameră un
de af’.i împărăția bas
melor...

350 de artiști dela 
teatrele din Moscova, 
dela Filarmonică și de
la teatrele de estradă au participat, în prima 
zi, la sărbătorirea pomului de iarnă din Sala 
Coloanelor. Sărbătoarea pomului de iarnă 
a continuat până la terminarea vacanței; la 
această sărbătoare au luat parte 100.000 de 
școlari

In aceste zile, teatrele din Moscova eu 
fost pline de spectatori. Teatrul Central de 
copii a pregătit pentru elevii din clasele 
superioare o premieră — „In largul apei”, 
despre absolvenții școlii „Nahimov”. Teatrul 
tânărului spectator din Moscova a pregătit 
pentru copiii de vârstă mijlocie un nou 
spectacol — basmul chinezesc „Steaua a- 
zurie”. Teatrul de păpuși, condus de Serghel 
Obrazțov a prezentat celor mai mici spec
tatori basmul italian „Buratino”. 20 'de 
teatre pentru adulți din Moscova, au pre
zentat pentru școlari matinee cu participa
rea celor mai bune forțe artistice. Multe 
teatre eu pregătit spectacole speciale pen
tru copii. Teatrul de artă din Moscova a re
luat pentru vacanțe de iarnă a școlarilor, 
unul din cele mai frumoase spectacole — 
„Pasărea albastră" a lui Maeterlink. Tea
trul „Pușchin” a prezentat copiilor specta
colul „Floarea purpurie”. La cinematogra-

Vacanța de iarnă a copiilor sovietici
multă zăpadă și vacanța școlarilor a încer 
put în plină iarnă.

Pentru vacanța de iarnă a elevilor, Mos
cova se pregătește întotdeauna din timp. In 
minunatele păduri din jurul Moscovei se 
tale brazi svelti, stufoși, care sunt apoi 
transportat: în Sala Coloanelor din Casa 
Sindicatelor, la Casele Pionierilor. în școli 
și parcuri. Teatrele pentru copii și teatrele 
de păpuși pregătesc noi spectacole, studiou
rile cinematografice produc noi filme, ar
tiștii dela teatrele de estradă repetă noi pro
grame, în Parcul de cultură și odihnă se 
ridică un derdeluș pentru săniuțe, se ame
najează terenuri de patinaj.

In dimineața de 30 decembrie, vacanța a 
început prin tradiționala sărbătoare a po
mului de iarnă din Sala Coloanelor. Coloa
nele de marmoră albă ca zăpada ale sălii 
erau încadrate de ghirlande verzi șl aro
mate. Policandrul de cristal revărsa o bo
găție de lumini iar î.n mijloc se înălța un 
minunat brad înalt de 18 metri.

începe să „ningă”. Iată-I și pe Moș Ge- 
rilă. La un semn al baghetei magice pe ra
murile bradului se aprind lumini multico
lore care stârnesc exclamațiile de entuziasm 
ale copiilor. Ce reprezentații frumoase se 
dau în jurul bradului I Cât de interesant 
este să-i privești pe artiștii cunoscuți din 
Moscova, cât de plăcut este să sborj cu o 
iuțeală amețitoare tn călușei, sau să nime-

V. Liubimova 
scriitoare sovietică 

laureată a Premiului Stalin
------------

Ma rele palat al Crem, 
linului a fost pus 
în timpul vacanței la 
dispoziție copiilor. Pre
tutindeni se vedeau 
fețe fericite si insu-

fele din Moscova au 
rulat filmele prefe
rate de copil. In vede
rea vacanței au fost 
turnate noi filme. Cei 
mici, de pildă, au vi

zionat cu plăcere un nou film de desene a- 
nimate — basmul chinezesc „Cei trei frați 
Liu“.

In aceste zile senine și geroase, sute de 
copii au vizitat galeria „Tretiacov”, muzeul 
de arte plastice „A. S. Pușchin” și alte mu
zee din Moscova.

Amatorii de sport se grăbeau de diminea
ță spre patinoarele puse la dispoziția școlari
lor în timpul vacanței. Și cu câtă 
plăcere schiau ei prin pădurile din ju
rul Moscovei, unde iarna e o priveliște mi
nunată. Mii de elevi din clasele superioare 
au făcut excursii cu schiurile.

Pretutindeni, în aceste zile, răsuna o mu
zică veselă : fetițele și băieții se prindeau 
de mâini și dansau, se presărau cu confete, 
își aruncau unul' altuia serpentine. Copiii 
și-au petrecut vesel zilele de odihnă.

O încununare a acestei bucurii sărbăto
rești a fost pentru copiii din Moscova po
mul de iarnă din Cremlin. Cremlinul și-a 
întâmpinat prietenii dragi, împodobit cu 
mantia argintie a unei dimineți geroase. 
Brazii întunecați, dormitau sub cușmele lor 
albe. Drumul era așternut cu zăpadă pu
foasă.

flețite de copii, pretutindeni cântau or
chestre, răsuna râsul plin de bucurie al 
copiilor. Până la începerea serbării pomului 
de iarnă, copiii s’au plimbat prin palat, au 
privit vechile turnuri și Iatacurile țarilor. 
Bucuria copiilor a fost fără margini când 
au ajuns în minunata sală alb — aurie 
Gheorghi unde pe plăcile de marmo:ă 
sunt înscrise cu litere aurii unitățile 
militare distinse pentru vitejie cu ordinul 
„Sf. Gheorghe” și unde acum se ridică o 
minunăție de brad. Acest brad minunat avea 
înălțimea unei case cu 2 etaje și jumătate. 
El era împodobit cu peste 20.000 de jucării 
și câțeva sute de becuri, presărat cu 
globuri aurii, fiecare mare cât o portocală. 
In jurul pomului se găseau personagiile din 
basme: tăreviciul Ivan, Căluțul cocoșat, 
motanul încălțat, iepuri, vulpi, Moș Gorilă 
și Fetita de zăpadă. Coipiii s’au simțit în- 
tr’adevăr în lumea basmelor; amintirea po
mului de iarnă din Cremlin va rămâne în 
sufletul lor alături de cele mai dragi amin
tiri.

Aproape în toate încăperile palatului se 
găseau pachete — daruri pentru Anul Ncu. 
După ce s’au jucat și au dansat după pofta 
inimii, copiii au ieșit din palat strângând 
la piept darurile primite.

Niciodată nu vor uita copiii sovietici a- 
ceastă sărbătoare minunată — mărturie a 
grijii părintești pe care le-o poartă Pârli
tul Comunist și Guvernul Sovietic,



Noutăți științifice
O nouă fibră sintetică — nitrilonul Greder-elevatorul — Mașina gigant

Până aproape de începutul 
secolului XX oamenii au folosit 
pentru necesitățile lor fibre pe 
card le-au obținut d’n diferite 
plante, din tâna animalelor, 
din coconii de viermi de mă
tase etc. Asemenea fibre se 
numesc naturale: printre ele 
se riumără bumbacul, |âna, mă
tasea, inul, precum șl asbestul.

Totuși, rezervele de fibre 
naturale su.nt lim'tate și în a- 
îară de aceasta, ele nu pot satis
face întotdeauna cerințele știin
ței și tehnicej în continuă dez- 
voltare. Deaceea, savanții s’au 
străduit încă de mult să obțină 
pe cale artificială fibre având 
proprietățile dorite. Petitru ob
ținerea fibrelor artificiale se 
folosesc proteine sau ce'uloze 
adică substanțe a căror natură 
este înrudită cu cea a fibrelor 
naturale.

Problema se pune cu totul 
âltfel la fibtele sintet’ce. Ele se 
fac din substanțe simple ca 
acidul fenic, acetilena, clorul, 
etc. Ga materie primă pentru 
aceasta setvesc cărbunele de 
piatră, țițeiul, varul, sarea de 
bucătărie șl alte produse foarte 
răspândite.

Pentru obținerea fibrelor sin
tetice, cate pot fj apoi lucrate 
fn fesături, aceste substanțe se 
transformă în prealabil in ră
șini speciale. Pentru a înțelege 
acest proces să ne referim 
de exemplu la fabricarea capri
nului. El se obține din ecii 
fenic, preparat mai ales din 
cărbune de piatră. Drept rezul
tat al unui tratament special 
acest acid se transformă în 
rășină.

Dar cum se pot obține din ră
șină fibre de capron? PerTru 
aceasta, prin topirea rășini . re 
obține o soluție bună 
trefllare. Ea intră înt-'-- apa
rat de unde • 
siune printr’o filiera c " ’ 
foarte fine. Din «te««M Trier» 
șuvițele fine de râșira - r - 
tr’un tub special se ~ .
djjcd sȘ pfefse ta fibrl fes ort 
se pot obține : re • : - ere e 
țesături

Fibre!* «tare?!-» •- «cF"ri 
na de feriți «tefee, caa o 
15—20 am ta ni. Ee «■ 
o la-ți ut ?zare Ir fefer e 
merii. Rezistenta ta* a
temoeratort mart *rapta:<» !h»i 
HoștaM lor fe»l:li«:«Mlă Oc.k 
eteratei. care e«e cei » »
zls'ra- la căldură, ee v-neș e ■» 
renverttură de 210 țrrre v : 
țtta că dacă flerul de r>.T 
este «u ura încălzit cMeterie re 
capron călcate cu el se 
Acest lucru se poate tetfefeâ» 
$1 ca țesăturile tefcrăce 
conțin caoron, și care s: — •• <e- 
s * adeseori la re—re- 
auri. Fibrele siztîe: re < -r -• 
sau vinieonul se -r -■ :* i
o temperatură mei -oa-L 
100».

De curând. îr e
Institutului Texttj _S. M. Ore 
rov“ din Leningrad, e’a er 'rt 
o nouă fibră $;- «-• ra i-•'« 
rășină specială : po
Ion. Această ;i-*ă a cita s’ 
mele de r'.fita- Ir se
e’ahoreeză tehnolog» «cafea 
producerea ei ce - arta 

Soluția de pc : k- '— i 
care este deasă șl vâscoasă ș: 

de culoare galbenă, se împinge 
prin orificiile filierei într'o 
bale umplută cu un lichid spe
cial, unde ea se transformă in 
fibre. Fibrele de nitriton obți
nute prin acest procedeu sunt 
foarte puțin rezistente. Dacă 
sunt insă încălzite până ’.a o 
temperatură de 140° și se trefi- 
lează de 15—20 ori, rezistența 
țiitrilonului devine excepțional 
de mare.

Ga aspect și Hh saecîe' ca 
densitate și moliciune, nltri-o- 
nu! se apropie de mătasea natu
rală; mult ma: mult decât or
oare dtti fibrele art cie Ș' 
sintetice cunoscute până ta 
prezent. Ca pr ori 'ăf: 
mecanice șt fizico-chirr'.ce. el 
se aseamănă cu cantonul și ny- 
[onu] însă 'e depășește și jn ce 
privește rezistența 'a căldură 
și stabilitatea față de «cți-jeea 
luminii și e atmosferei. K'wT- 
Ioriu] nu se det-remează ncl 
chiar 'a 200 grade căldură de
pășind în această privință toa'e 
fibrele sintetice cunoscute pâră 
tn prezent (clorvlnilice. c’orî- 
n:ce, vinilonice, etc.) precum 
și capronu] șt nyîo-oL

Nkri'onu! este stabil la acțiu
nea celor mai diverse snbstMșe 
printre care la acizi, a kali: ace
tonă. benzen, benzină. n’e'.xri Ș: 
la marea majoritate a so .enț*- 
kr organicL

E' nu suferă de ce arma ac
țiunii distrugătoare e mucega
iuri loc, nrerodrea-nsmetar f 
molilor, ceeace permite să fte 
utiiîzat de pildă e fabricarea 
tirrr plase de pescuit de aure 
rezistență, care nu putrezesc.

Din noua fibră se » fesrlrs 
*fYt* «l <’1T 

pern seceri : > it^ve cil 
<J C? 4"? 7*c . • "-f* **-

C*I FîC’TO WCf t"?
de tesi‘«rș »r»«fe te «te* te 
fe-nr» '.iiSrnMirss «rt* te»

«esc*’-* fe vară taeaufi M *- 
r~»ne c* ra se rte ă te mm 
F *e teterje».U srt» rr.rre 
e.wc-ur»; pseituwM fer rt-

*t «e j.ăwtasaă «r ftrrri 
•Si'arta na i* i«i» < raikfe» 3’ 
rrTU-ar se •nta tecr» • fbrl 
fer carta s» ste »renr» rarfeF 
9 wânw» fere i r ’ 'fei rt sta 
a» feotataese te stetaeres<• Ife - 
ar ♦ Ar uftr* fe~ cere > fe- 
ztarsc erest -tteta ** re
ff t rLx~4£ fe «eperta Jf reiie-

Frerr: •tareF-ăr’ta
se ta*r ăaor-ca C» tafta'*» >*te 
tert tetentaP "u^piu. . r «re» r- 
»«re cr temM. rerelfe. flte fe 
bsîx C fe fetensE. «fe

LX armr» ate
șflTufiif es-re «fus "jree «te- 
tfrer- se*, tare»» >?nare» s£ 
<gr*.i arte « tnrwrn» jr'-nta 
care se rerȘrre k r frmă •nrw 
ță la var. cărtene. La care se 
atarri ară £ per.

I-To: utere* ''tatei’va 
If-gt eesSfetaM «rtitetataf 
praturM -.fnsraef fe Here 
St*teote sc-i e: «.

Mașina numită greder-elevâ- 
for este o nouă mare realizare 
a tehniceî sovietice, a tehnicel 
care crează puternice arme in 
lupta cmuln: cu natura. Ea a 
i<>st construită de colectivul 
uzinei de mașini rutiere dtn 
Osipencovsc. in strânsă co
laborare cn constructori dela 
Institutul Unional de cercetări 
ștnnț ::ce a .Mtnlsteru'ul Con
strucției de mașini raliere șl 
de maș-ni cac*s«ruc«:k

Grederet’-e’evafor esle o ma* 
șină neobișnuită Ea se mișcă 
pe iund»! canalsld care trebne 
săpat asenrenindr-se terțe mu t 
cs s—e<x. ^«oarece f e«
ta*e pe fa-rta" o»_a.«Ezi o fte 
șe sib re (T5 Ta’-âș de >ă- 
irâriț La screoer re așc’ se 
pâ~ă«-< se teptaMește ta 
cutia sa icâ. ar căatd *
ceasta se szrr-le fețrfxi se ridi
ca și Eaașănta v*nsanrnâ pârea*- 
ta’ tatei te *> > rarte. Cxâzl fe 
far-ac*. imare al sveter rt_ fe

afara <taera*te te săsare șt 
nmrierea ctajer n ș.ataiLrt. 
transocctarea M. 6» se >-sare a. 
întoarcerea la «octl fe îâiere a 
păteă-ta'x.

Grefe-z-esre-rtor *n—starl
însă «tet-rra căr- rărr.f-'ji să
pat r* se v~fe omnf sâx 
c> eî tao*ă trtr zrt sf-srerr te 
taztew varta ex krn£L n? are 
cx saașam t? dsfle ~ptsje«~tat î» 
• Iștarrâ de rterea ser te 
■Krî șe tn»st aman ar oare 
fc4, W *4-

Vmt» rreț-mj J-fe" pec's* 
aăcte părfeme xlre^ e ca 
tete-w- ■if'Xe iran» -neșri e te 
sărta- »»irărresr care *** •
fesptata*** - -prwi-* s»w *• 
tac*. TU» care te teri tatee- 
«ataar pas.w. e» cite te ît 
ta ta » creai tr frarir ă 
.ntataiu Caetof de anei al 
Tipț-^ v e tecr * ar * 2 T©
ruer- safe ar ta mine, ar terete- 
-•-v -ar- e m sarică ari reă -vre- 
fa* er** swr- • je »-fe*t a 
• Asnpwă te *S re D»- are-»*'» 
zra*m* jwMB'iPtă Șt prsâ tere- 
n-re Șr IptatLute fete ore * 
jCmr n»nte>: srrjem a xrret 
«Er»nt șc «ne arreear^te. te

Tare ca fierul, transparent 
ușor ca lemnul

T*rr*“nF mte • re«r| ~*»să 
piperară tae.»rM ta U R S.S;

<■ ’*•*' <"**-'’>'** tjcmI £ jer?> 
*•: r*. -tz—?'^i? Ti
te-» feti fe ac z* » p'zn”»-:!»!. 
s-Mrertecap-t ca satetanie 
sre-1 ta Ș- apot SUUJnândtel 
:te *»■» r«-rî- re c-'? • 're
«r; f -certa' solid sau unul 
tata<"5C

Vira ti’ *; arde El poate 11 
rara»- cr —ta'i'ul poa'e II 1«- 
-----•- benzt S3bt*rt poate ti 
j-, ta-,- țj <•-unguri, freze sau 
raștra de gtzrtt

T • v - - se pou*e obține o
- - - 1 ec e, a’ât

P»*ra» r-c.ra e cât șl pentru 
; re-ta rt—.Ti ale economiei 
rr - - -re Da vtziVtț se tac 
-.«ta pratrj acumulatori șî 
£«- ir :i_i e-t-.e.t.e. băl 

acetaș tip, aflată îfică în curs 
de «roectare.

Xo-ja maș nă de săpat pă
mântul se fo'osește la execu
tarea unor mari cana.e naviga
bile. a uaor bazine de apă și 
fundați- uriașe, la ridicarea 
u~-->r stâvî’are etc Ea poate fl 
i- -’â șl ?e*Tu nivelarea dru
murilor, pentru exploatarea în 
cartere a substanțelor minerale 
■tile etc

Ncja mașină poate lucra nu
- -ei s:r«u-â. ci și In eolabo- - 
rare cu alte mașinL nrei ales cu i 
cere de tra-socr:: autrea-nioa- I 
ne bascu'ante. platforme de 
care Sera i ere Se pere că ce! 1 
mai bfe feterăș -ie lucru a! ei I 
W fi gtgaănlruî autocamion 
btre. î~- V. Kl-525 (cu o capa- j 
cătate fe 25 tone). Dar și ) 
această —reș.-i gigant va fi fo- ; 
câreatâ nxmai in 47 secunde, j 
d' *r daca gredreuKelef»t<v nu ; 
B- rera 'n sî’-’ă sarelhâ (2.000 | 
1 < te <ră! cîcio caitacttate ; 
medi» de L200 metr cubi pe 
■»i C'It'pb J~’erval de mai ț 
r. te x* t ver trece la 
re.-v*re £ jacticr * au'ocamî- |

•«*« re - . ;* re de 25 tone In
i' « «r* grederal-relevator poate 
târâre» o gura’‘.ură ce tren 
«Ktrrsă «in 50 vagoane.

Lățite-1 taîașulsi tăiat de 
greaeraf-e eratre P-aa'.e varia 
-ire î 5 ? i ■ i la 3 m.; adânci
te-» sa *e> a 10 la W cm.

Pr_*<cc - ere orgarre de lucra 
aăe greder-ele-.atorului sunt i 
-ret —r re p ane care tx>t f! rt- ; 
< r»'* «.»■ cnborfte eu ajutorul ; 
»*. f Mrâ hidran te PâTâr- 
•; tă r re cut're «(unge ne un 
»»**>r-ar at de 1.4 m șl | 
irmg de )Î5 m. Acț-onarea | 
tafeSfertoraM te face de că- 
—» r teVcr IAZ-206 de 30 i 
CP Ao-i-ăă — aș ~i este t*a- i 
sa — In cazul unor soluri 
r«-*re s «nedi: — de un 
tracPor S-*<0 de 140 CP. iar in 
caza* unor soluri grele de două 
Vr- -re de râte 140 G P.

ry .-v -nașră de «cest tip 
te*—; I.--- rîTiIntul — cea
- cw 'â și producti vă
tă-ă r prezent — lucrează de
er — re d recite șantiere din 
Unlxsea So.ieiicâ.

ca sticla,

L'temista Putch Erlka din sectorul încălțăminte al fabricii ..Flacăra Roșie" din Capitală, 
luptă alături de ceilalți muncitori pentru a da încălțăminte' măi multă și rriai bună oa
menilor muncii. Ea iși depășește zilnic planul de producție cu 8 la sută. In ultima vreme 

calitatea lucrului ei s'a îmbunătățit cu 2 la sută față de indicele planificat.
In fotografie: utetnista Putch Erika la locul de muncă.

-e-

»-ire ș: pantofi frumoși, eli
ce pentru vapoare șj izolatori 

-i. pereți Izolatori de câl- 
i-'i și sunet, volane la ău‘o- 
m-'ti'e. asemănătoare tlHeșulut, 
ca șl Impermeabile ușoăte, 
transparente, de toate cu’Oriie 

Prin îmblbaroa unet pânze cu 
vînl’lt «e poale obține plee ar
tificială Ca rezistența eâ nu e 
mai prejos de cele mal Wtw 
fe uri de piele nâturălă La 
combinatul de talpă artificială 
din Ivanovo, a fost obținut uri 
viniiit care nu-șî piferde elastici- 
te'ea 'â temperatură de —35°.

Industria sovietica produce 
benzi de viniiit de diferite cu
lori In Uniunea Sovietică sfe 
efectuează în prezent lucrări 
pentru obținerea unul vtfillit 
rezistent la temperaturi mari.

For frig, dar Corrteliu Tătărescu, student 
in anul III al Facultății de Fizico-Matematici 
n’avea timp să simtă. Se plimba dealungut 
străzii diritr'o parte intr’a.ta, privea la 
ceas :

— Imposibil; mi a spus c'o să vină și uite... 
Dacă părtâ la 9 nu vine, plec ; alijel, pierd

orele de marxism-lehlfiisin. Algebra S’a 
dus _

Aș'eptarea lui Cornelia Tătărescu s’a do
vedit a h din ce in ce mut apăsătoare. 9 și 
15 minute; nici ptimeneală de prietenă.

— h"o mai aștept. in față mea nu mai are 
cuvânt Promite, dar niciodată in viata ei n’a 
fost punt tudlă !

Cornehu șt-a ridicat apoi gulerul baltotiu- 
lut. pornind spre facultate La col( insă s’a 
oprit ■

— Și ddcă totuși vine?
9 șt jumătate, ii înghețaseră picioarele.
— Cu asia, s'au dus șt orele de mar

xism. Fata asta e formidabilă: inii dă 'în
tâlnire la 8 și uite...

Putea să aștepte mult și bine. La o ase
menea oră matinală, prietena avia altă 
treabă avea cursuri La 11 a plecai și Cor
nelia Tătărescu dâr nu lâ făcullăie, ci acasă: 
era prea înghețai șt nu făcea să motăie obo
sit la ora de limba rusă...

A doua zi, mierrun, Corneliu s’a trezit 
bolnav: tușea, îl durea capul, nasul, avea 
junghitiri in picioare. Și-a irăs plapoma peste 
cap:

— Dorm până la 9 șl-âpoi mă duc In poli
clinică . trebue Să mă tratez. S’a sculat abia 
la H Când a a/uns la policlinică, nu mat 
erau locuri:

— Venift mâine tovarășe I
— O să viu mame — a răspuns Corneliu 

consolat. In definitiv liiti nu era pr'en su
părat

— Ce-s eu de vină dacă n’au Ibchri? Ce 
pot să fac? Q Să vin mâine...

Joi, Corneliu a obținut insfarștt un număr, 
la doctorul Dobrestu. A intrat pela ora 11.

— Ce vă doare?
— Mi simt prost. Dureri de cap, tuse, 

crampe, etc....
Doi torul l-a privii surprins: după o ju

mătate de oră de consultație miniițioas'ă, 
spuse hotărit:

— hl’ai mare lucru ; o mică răceală.
— bacă nu vă supărati. domnule doctor, 

dafi-nii o motivare...
— Motivare? Despre ce fel de motivare e 

volba?
— Păi să vedeți... am fost bolnav grav, nu 

mă puteam urni din pat... șt... șt... am lipsit... 
trei zile.

— Trei zile? — zâmbi doctorul Dobrescu. 
Nu pot să-fi dau nicio motivare, tinere.

A doua zi, adică Vineri, Corneliu porni 
spre facultate La ora 8 și un sfert ern în 
liol. Nimica toată : întârziase doar la prima 
oră de limba rusă. Când â ifitrăt in sAlă 
l-au întâmpinat câțiva studenfi „nepolilicoșt":

— Tătărescule, dece-ai lipsit trei Zile?
— Ce-ai făcui zilele trecute ?
— Deci n ai dat niciun seihn de bid/ă?
Corneliu simfea oă se sufocă Șt-a smucit 

fularul și a pornit spre ușă Vroia să iasă, 
dar ți-al găsit I Câțiva colegi se postaseră 
in fața lui:

— Nu vorbești. Tătărescule? Nu faci parte 
din pruna 82 ? Dice i rei Să ni pui p edict in 
mtiniă ? Dtn cauza ta frecvența grupei a 
scăzut la 85 la sută.

— Tovarăși... Am avut greutăți... Am fost 
bolnav... Recunosc că până acum am lipsit 
mult, dar de azi in cblo n’o să Utili I psesc 
Imt iau angajamentul in fața grupei să au 
mai lipsesc, să-mi fac și caiete de conspecte, 
să iau notițe la cursuri.. Iși mai revenise 
Dăcă n’ar fi scumpele Astiti de angajamente, 
greu or mai duce-o!

Sâmbătă... Trebuia sâ se 'întâlnească cu 
un văr bun, cari Sosise tocniai atunci la 
București. Nu putea să nri se intălnea.si â

— O să-mi motiveze absențele, a fost un 
caz de forjă majoră Eu sunt tini inteligent, 
am cunoștințe suficiente, chiar dacă nu frec
ventez toate cursurile.

Luni... Colocviu la marxism-leninism. Cor
nelia Tătărescu alerga nervos dealungut co
ridorului ținând in mână un teanc de hârtii 
de diferite mărimi: conspectele, pe care și le 
'înfiripase in cele două nopți nedormite

l-a venit rândul să răspundă: 15 minute 
tăcere.

Porni sprb casă. La ieșire îl aștepta prie
tena.

— Auzi tu dragă, să mă facă Să mai vin 
odată, să ntă critice grupa.. E de necoiiieput. 
nu mi s'a mai întâmplat niciodată Și cul
mea, la examene profesării pretind ca ele 
de notițe, conspectțe, fel de fel de chițibu
șuri, pe care dacâ hu le ăi, nu treci. Ce 
oameht I N’au niciUn pic de suflet, nu vor 
să înțeleagă greutățile noastre l De-dcum 
vor incepe, pentru mine, lungile și nesfârși
tele nopți albe I...

ANTON lORDACHE
anul III

Facultatea de Ziaristică
București

110 ani dela nașterea 
compozitorului 
Gh. Ștefânescu

Lurîl seara, în sala Teatrului de Stat g'« 
Operă șl Balet a avut loc festivitatea ani
versării a ÎIO ănî dela nașterea compozito
rului Gh. Ștefăriescu, înaintaș al muzicii 
românești.

La această aniversare au participat re. 
prezentanți al Ministerului Culturii, oameni 
de artă și cultură, numeroși oameni ăi mun
cii.

Festivitatea a fost deschisă de compozi
torul Sabin Drăgoi, maestru emerit șl artei 
din R.P.R, laureat al Premitolui de Stat.

Compozitorul Zerio Vanceă a vorbit apoi 
despre viață și activitatea Iul Gh. Ștefăriescu, 
Evocâfid figufa acestui înaintaș al muzicii 
noastre, vorbitorul a subliniat bogată și . va
loroasă activitate a acestuia, de compozitor, 
pedagog și dirijbt. Ga profesor la Conserva
torul din București și dirijor al orchestrei 
Teatrului Național, Gh. Ștefânescu și-â în
chinat toate forțele sale promovării artei 
muzicale românești.

Compozitorul talentat, Gh. Ștefânescu a 
creat numeroase lucrări de valoare. In genul 
muzicii dramatice el a scris muzica de scenă 
pentru o serie de piese pe care le prezenta 
Teatrul Național, ca : „Hâmlet”, „Pygma
lion", „Regele Lear“, „Ovidiu“, „Răsvan și 
Vidră" și altele.

Gh. Ștefânescu â compus deașemeni 
lucrări de muzică cbrâlâ și de camera, iibdurl 
românești pe versurile marilor noștri poeți 
Eminescu și Alexandri.
.Unul dintre precursorii cei mai de searriă 

ai muzicii noastre simfonice, Gh. ȘtefăneScu 
a fost cel care a scris primă simfonie ro. 
mâneăscă. o valoroasă feerie românească 
„Sânziana și Pepe’.Pa”, precum și „Uvertura 
rtățiorialâ”.

Soliști și orchestra Teatrului de Stat de 
Operă Și Balet, dirijată de Alfred AieSsari- 
drescu, au interpretat apoi un bogat program 
aicătu’t din lucrările compozitorului Gh. 
Ștefânescu.

(Agerpres).
----«----

Carji din trecutul de luptă 
sl poporului nostru

Vasiic Bâgu: ^Povestiri”
Vasile Bâgu, vechi luptător comunist dela 

Griviță Roșie este cunoscut Că uri neîntrecut 
povestitor de către acel care l-au ascultat 
depănându-și amintirile,

Ih paginile voltiiriutui de povestiri, — re
cent apărut în Editară de Stat pentru Lite
ratură și Artă — sunt înmănunchiate câteva 
din aceste amintiri. Ele vorbesc despre vre
murile pentru totdeauna apuse, când orice 
muncitor înaintat era supus la samavolnicii, 
când furtul și jaful înfloreau pe spinarea 
clasei muncitoare

Prezentând nedreptățile trecutului întune
cat.. povestirile luptătorului ceferist evocă cu 
căldură figuri de muncitori înaintați — că 
Ehiănoil Opă’ț și neuitatul llie Plritilie.

Scrise fntr'in grai colotat, sfătos, cu iz 
moldovenesc povestirile lui Vasile Bâgu re
dau momente semnificative din trecutul de 
luptă ăl clasei rriuricltoare, consf'tuind o lec
tură plăcută și folositoare pentru tineretul 
nostru.

C. Ighălfiseti: ..Nicii^ai CăSărașa”
Povestir.fcâ scriitorului C. Ignătescu apăru

tă îri Editură Tineretului se Înscrie printre 
lucrările literare închinate necurmatelor 
lupte pentru pământ și libertate duse de tă- 
rățilniea rjoăstră în trecut.

Prezentând viață unui săi tn tirripul răs
coalei din 1888; an ta care â isbucrjit pu
ternic mânia țăranilor exploatați până la 
sânge, scriitorii descrie îngrozitoarea re- 
rJtresiurtfe care a urinat răscoalei, tri cen
trul povestirii s; află NihUlai tânăr ostaș, 
care refuzând să tragă în consătenii săi 
îndeamnă și pe cbilălți soldați să faca ia foi.

întors acasă după ănț grăi de închisoare, 
Nieufoi suferă alături de toți frații Iul, în
tru sărăcie. El riu-și pierde nădejdea însă 
ci speră că „ard sâ vie odată viârrieâ, sâ âibă 
tot omul pânea lUi... 0 pâne întreaga..."

O monumentală operă cinematografică*’
La începutul «cestui nrei sr-raf 

bucureștent a-j pri'e ul să vâr ---ra» •
mai recentă realizare a stuoi- ul. 
filmul in culori „Cori~-I e i -*t: e-a » 
— seria Il-a a operei dtematografice 
6ov1 etice consacrate marefel «omaatazț fe 
flotă nis, amiralul Feodor F«afeM*fci 
Ușacov.

Amiralul Ușacov a crndos f-rațe# -var» • 
din Marea Neagră în altimul decv.Ia al 
secolului XVIII ș tn p— art > rec
lui XIX, alungând flota tnrrâ din apele ra- 
seștl și participând în mod strâîoelt la cam
pania din. Mediterana lm>->trite tai 
Napoleon. Talentat organlzat-x ~<r
vator in domeniul tactice- ---.’le. e ~:n- 
dant îndrăzneț Iubit de marinari, contem
poran și colaborator al lui Suv-v. Ușa.rav 
este întemeietorul unor t-a ii' g. i -t rase ale 
marinei ruse.

Se Înțelege că tnchlrâ-du-i film bio
grafic, cineaștii sovietici ș!-aa luat sarcina 
de a zugrăvi in acelaș timp Intr’un tablou 
grandios evenimentele 1st ?:e ’ c e a fost 
părtaș. In aceasta șl constă dealtfel una 
din caracteristicile filmulu- :-t '-ico-biogra- 
flc, gen crfeat de cinematografia sovietică.

Constnind astfel scenariul filmului, cu
noscutul scriitor sovietic A. Steln a dat o 
operă literară remarcabilă, care are 'nsem- 
nătatfe și pentru cunoașterea ștrnțifică a 
epocii cuprinse, pentrucă pers^nagille prin
cipiale șl întâmplările mal importante «unt 
oglindite veridic după o profundă stud'ere 
a documentelor.

Prima serie a filmului („Bătălia din 
golful Caliacrâ") îl înfățișează pe Ușacov 
după o serie de victorii, izbutind să dea o 
lovitură nimicitoare flotei turce. întărită cu 
e«ralrele din Tripolitaniă Egipt, Algeria și 
Tunisia, sub cbmanoa iul Hussein Pașa 
(Golful Caliăcra. 31 Iulie 1791) Acesta a 
:-~t momenthl In care Rusia șl-a cucerit 
tef nitlv dreptul Istoric de a stăpâni 
t- -t* ■>< rile naturale la Mărea Neagră. In 
: „Corăbiilb atacă fortărețele" se ur-

strălucita campân e din Marea 
Meiîrersnâ unde marinarii Iul Ușacov aju- 
ri ■ -ui bateriilor rle pe nave au cucerit 
> j --a-«rezl mai multe Insule grecești 
r- rare care șt puternica fortăreață Corfu, 
» rerira apoi Neapole și Roma. Acesta 
tec» e".tul Istoric al anilor 1798—1799

• Frbnsl In două serii închinat amiralului 
tfgaa^z ^Bătălia din golful Cattacra" (seria 
l-z-, .Corăbiile atacă fortărețele" (seria

„Scânteia tineretului”
Pig. 2-a 13 ianuarie 1954

Valentin Silvestru

•rt-d - .sfi s’i aliat c-.- alte stîte europene
- .? erra~« n «te ale bur-

gtex’eî franceze
ta «tataie serii dec!, relevâodu-se partea 

tea mai tmpottantâ a biografiei lu! Ușacov, 
■riazând riali personalitatea sa. trăsăturile 
tei fe caracter, se dezvăluie totodată sensul 
isteric al victoriilor »ale șl conținutul esen- 

sl situației politice Internaționale 
a vremii în ansamblul ei

Scenaristul, regizorul Mihail Romm șt <»c- 
toral I. Perevazev au oonlucrat creator la 
făurirea chipului artistic al amiralului 
l șacov, figu a centrală a filmului în. amân- 
d’_ă .seriile Din opera cinematografică în
chinată lui Ușacov se desprinde In spiritul 
întregii arte sovietice, ceeace a fost mărbț și 
nobil in chiptl eroului, se spune adbvărul 
despre pasiunea esențială ca.re a determina.t 
drumul de vlâtă al personalității — dra
gostea nețărmurită față de patrie.

Prima serie a filmului îl arată pe căpi
tanul de brigadă Ușacov dobândind dela 
puternicul Potemchin, încuviințarea de a 
porni la construirea unei flote pe țărmul 
Mării Negie imaginea orașului Cherson, 
ciumat, pustii; fumegând, care apare la În
ceputul filmului se șterge cu încetul. Ii iâ 
locul Un șantier enorm unde, în lumina soa
relui, se înalță navele construite rle tnâinjle 
harnice și iscusite âle muncitorilor ruși. Pe 
țărm Ușacov preoctpvit de inovații în teh
nica tragerii de pe vas instruește personal 
nwiharii Pasiunea sa ii duce la înfăptuiri 
care depășesc așteptările și îl ajută să 
treacă peste intrigile meschine dela curtea 
împărătesei. Smulgând dela puternicii vre
mii aprobarea pentru planurile sale Îndrăz
nețe, el atacă dușmanul la Fidonlsi (1788) 
cu o putere cate-l zăpăcește pe acesta, deși 
forțele turcești erau superioare nvmericește. 
Filmul înfățișează cu atâta măestrie dâf- 
zenia nestrămutată a lui Ușacov ca un in
strument în reaiizareâ țelului pe care și l-a 
propus, încât poate servi ca o lecție de 
viață: mimai voința pasionată de a Înfăptui 
un tei just, e în stare să înlăture cele mal 
grele sat? neașteptate piedici.

Filmul, pătruns de tin puternic suflu pa
triotic, întărește adevărul că patriotismul 
e 0 forță motrică a artei Sovietice. Pasiunea 
lu! Ușacov este o pasiune patriotică. El 
iubește Rusia și-și servește patria, luptând 
pretutindeni în numele ei. Gloriei Rusiei i-a 
închinat viața sa întreagă. „Dacă noi sth- 
tem buni, Rusia e bună. Dacă noi suntem răi. 
Rusia e reă“ — le spune el mărinârî'or, 
ărâtându-le astfel că și pe meleaguri stră
ine ostașul trebuie să apere onoarea țării 
sa'.e. Iar îri dramatica Întâlnire cu dmlralul 

englez Nelson, Ușacov îșl expune Înalta sa 
concepție patriotică arătând că el nu șî-ar 
îngădui — așa cum o fatg Ibrdul englez — 
să-și facă patria răspi nzătoăre pentru ne
norocirile pe carp le aduce războiul purtat 
pe pământ străin.

Ușacov își tubește țara, e un om cu un ca
racter integru el nu poate să sufere atmos
fera îmbâcsită de viciu dela curte, batjoco
rirea patriei sale de către toți aventurierii 
străini. Ca om cinstit cu mintea luminată, el 
nu poate să nu vadă că poporul este acela 
oare conștruește corăbiile sale, că oamenii 
simpli câștigă bătăliile sale in care uneori 
se jertfesc multe vieți. Deaceea el se simte 
mai curând legat de popor, de vitejii săi ma
rinari pe care-i iubește și-i stinlează.

Este un mare merit al realizatorilor că aU 
acordat un loc atât de important în film po
porului, adevăratul făuritor al istoriei. Creând 
o Imagine artistică admirabilă a omului 
simplu rus tn dulgherul Tihon poreclit „Ure
che ruptă” (semn că luase parte la răscoala 
țărănească a lui Emeiian Pugaciov). Luptând 
cu vitejie la cucerirea insulei Corfu, dulghe
rul Tilion înalță drapelul pe cel mai înalt 
turn ai fortăreței și cade eroic. Din ordinul 
amiralului, tuturor celor căzdti li se fac b- 
nbrurl milltăre. lată îrisă că atmosfera so
lemnă a ceremoniei funerare este întreruptă 
de curierii pompoși ai țarului Pavel I, care 
au poruncă strașnică să-l trimită în larițtlri 
pe „răsculatul" Tihon îndurerat, Ușâcbv 
cinstește memoria eroului, pomenindu-i nu
mele. „Stfedgul înfipt de dânsul pe fortăreață 
e văzut de întreaga Europă” — spune el în
dârjit către toți cei de făfă Șl că un răspuns 
dat curierului Împărătesc ordonă salve de sa- 
lut tn amintirea glorioșilor mâfjnărț La fel 
de impresionante sunt rn<>m<mt“1e când după 
luptă, Uțjdcov se Înclină în fața marinarilor 
cu 0 adâncă plecăt-iube rtiulțumindu-le pen
tru strălucita victorie dobândită El âre îtt- 
credere întrânșli șj nu uită dealdngul anilor 
pe tunarii Piro|cov, HoVrin, Lbpelln, mari
nari simpli pe care-l luhește pentru cUrajul 
și sufletul lor mare La rân tul lor marinarii 
îl Iubesc pe amiral îl urmează fără șovăire 
cu adânca încredere în geniul Său militar. 
Unul din minunatele dialoguri ale filmului 
exprimă din plin Încrederea aceasta reciprocă 
dintre coniandant șl ostași lri preajma bătă
liei dela Caliacra când Ușacov stă de vorbă 
cu rriarinatii; tunarul Lepelio tși arătă tngri- 
jotarea fată de numărul ma,re de torăbiî pe 
care-l au turcii, Ărhlrabd argumentează dece 
el crede totuși că rușlt vor fi învingătorii. 
;,ln schimb — suria principalul său ârgurtiehi 
— tunurile turcești nu sunt mânuile de ma
rinari ruși". La care marinarul Pirojcov râs- 
puinde parcă în numele tuturor 1 ;,Și-ăpoi nici 
turci) n’aU un amiral ca Feodor Febdorovici 
Ușacov 1”

Dezvăluind cu adâncime legăturile lui Ușa
cov cu poporul, regizorul și actorul au sub
liniat totodată umanismul acestui comandant 
și dărriocrâilsfTiul cdhvingerilor Sale. Sever 
față dfe ostași, supunăndu-i unor exerciții 
grele, uneori istovitoare, făcând „repetiții" 
înaintea luptelor, Ușacov se străduește de 
fapt Să pconbmisească pe cât îi stă în pu
tință viețile bănienilOr. Atunci când ofițerul 
Vasiliev (V. Drujnicov) ii raportează că ma
rinarii sunt lâ căpătui puterilor și că repe
tițiile pentru viitorul asalt al insulei Corfu ar 
trebui suspendate, amiralul îi reărfiinfește Cu
vintele lui Suvorov : ,;Cb cât va curge mai 
multă sudoare pe câmpul de iristrucție, cu 
atât va curge mai puțin sânge pe câmpul de 
luptă ‘‘ Respectai lui Ușacov pentru om e 
pus cu măestrie în film (ntr'un contrast iz
bitor cU ătiturjinea față de o«tașt a lui Na
poleon sau a lordului Nelson Pe Ușatov d 
cutremură pierderea fiecărui ostaș La atacul 
insulei Corfu, îutr'un episod sgudultor al fil
mului el obligă pe un cdmahdarft al cărui 
vas părăsise din cauza unti avării linia de 
ătec de pe măre, să miniere prin lunetă ostășii 
care cad din vina lui.

Prin toate aceste trăsături morale, prin 
curajul personal și talentul militar, figura 
amiralului Feodor Feodorovtci Ușacov âpa'e 
fn film puternic luhiinată pe linia adevăru
lui istoric, într'o interpretare artistică valo
roasă Actorul 1 Pereverzev a urmărit cu a- 
tenție evoluția personagiului La începutul 
seriei I a căpitanul de brigadă Ușacov pasio
nat. curajos, mai nestăpânit in atitudini, dez- 
vaiue o energie clocotitoare In seria 11-a co
mandantul Încercat în lupte, cumpătat și Is
cusit, își aduna învățămintele vieții, traus- 
mițândn-le matrozilor și ofițerilor săi Inter
pretarea lui Pereverzev sp caracterizează 
prin forța lăuntrică pe care o dă persona
giului Prin fprță caracterului său Ușacov 
exercită o înrâurire adâncă asupra colabora
torilor apropiati îșl câștigă încrederea mari
narilor și ura dușmanilor săi personali Id 
jocul excelentului actor sovietic nu este nici
un artificiu El ta cucerește printr’o inter
pretare nespus de simplă.

. Regia lui Mihail Romm a Imprimat un ca
racter monurrierital nli numâi figurii amira
lului Ușacov.ci și întregului film. Artă cine
matografică sovietică, e prin extalehță o 
artă tnbvătoâre. lri .iCorăbiita atacă for
tărețele" sS vădește din plin aceasta Bătă
liile la care participă mii de oameni, surit 
filrtiaie Intr’un chip exrPpțjoriăl Mătirtâril 
ruși atacă zidurile puternice ăle intăriturilor 
trisulet Cbf-fii cățâfând-j-se pe scări, asaltând 
garnizoana franceză din toate părțile E un 
iureș năvalnic în urale de triumf Luptele au 
loc corp la corp Și cu toate acestea deși 
sunt ftlmâti mii șl mii de Oameni ești reți
nut la fiecare clipă de cutare chip cunoscut 
de marinar sau Ofițfer rus, ori de figuri ex
presive de ostași prinși In acțiuni puternice. 

semnificative. Spectatorul participă cu tet 
sufletul la urcușul nțarinărului Tihon pe turn, 
e alături de el și când aefesta rupe steagul 
ocuparițildr și riijită stindardul fus și Când 
Tihon cade, în . timp ce un ofițer tânăr îj 
preia drapelul, fiuturându-l măi departe vic
torios ToMe acestea se petrec pe fondul lup
tei aprige crire se desfășoară încă, în așa fel 
încât emoția bătăliei il ține pe spectator 
într’o încordare maximă și îl ajută să înțe
leagă riiai bine efoisrhul lui Tihon; a cărui 
pierdere ne îndurerează.

Regizorul a făurit o asemenea succesi
une dtârriatică a episoadelor de nattlrâ a dez
vălui mereu cu clarităîe spectatorilor conflic
tul principal, determinat de lupta lui Ușa
cov pentru gloria flotei ruse, pentru întă
rirea Rtlsiei In „Bătălia din golful Galiacra”. 
adversarul fățiș ăl Rusiei este Poarta Oto
mană, dar din umbră „câinii turci" sunt, as
muțiți de Arigliâ, care duce lin joc politic 
perfid. Șăritajul politic față de sultan pe de 
o parte, spionajul și diversiunea pe țărmul 
Mării Negre pe de altă parte, sunt mijloa
cele de lupta ale Arigliei cărora Ușacov tre
buie să le facă față indirect. înainte de a da 
ochii ostășește cu dușmanul turc. El învinge 
îr.să diversiunea dela Cherson, lașitatea co- 
mândantulul său direct, aventurierul 
Marco Voinovici (N Cistiâcov) în lupta 
dela Fidonisi. și inertia trădătoare a conte
lui Mordvthov (S: Svobodiri). moșierul Cos
mopolit în uniformă marinărească. Susținut 
de Potemchin (B. Livanov), Ușacov Izbu
tește în cele din urmă să-i zdrobească pe 
turci spre deruta Celor care mizaseră pe dân
șii în ura lor turbată contfa Rusiei fn „Co
răbiile atacă fortărețele”, dușmanul este Na
poleon — „acest Gingis-Hah trancez" 
cum îi spune Suvorov — care niltrește plănu] 
cuceririi lumii Rusia a intrat într’o coaliție 
cu Anglia. Turcia și Austria Și âcum Ușacov 
are de Suferit din cauza dușmanului nevăzut 
care se ascunde sub masca , de aliat. Anglia 
face că totdeauna un ioc dublu, eâ vrea să 
slăbească și Rusia și Frâriță Politica dupli
citară engleză îi este acum limpede lui Ușa
cov ; el ii cere socoteală lui NelsOn, pentru 
fățărnicie. El ă început să Ințeltagă jocul 
politic triiirdâl ăl dipldmâțilbf îrtipărătitlcr.

In focul Podii talului lai cărui ritm susținut, 
e Însuși ritmul furtunoaselor evenimente is
torice cuprinse în film se dezvâlue tafnete- 
rele puternice aie tovarășilor de arme ai lui 
Ușacov. Deși ofițerii săi surit prezentați epi
sodic ei au individualități distincte. V/ Druj
nicov a creat personagiul Vasiliev, ofițer ho- 
tărît și vesel, Q. Judin a făurit chipul lui 
Senlavin, îndrăzneț și sincer intr’un articol 
foarte interesant publicat în revista sovietică 
„Isscustvo Kino" de către consultantul fil
mului prof. I. Isacov, se arată că ofițerii Va
siliev, Seniavin, Metaxa (A. Alexiev), Belit 
(V. Balașev).„ în atac» tai Vasiliev, sunt 
personagii Istorice reale, „...Aceasta este par

tea nobilimii progresiste care eliminând din 
mijlocul ei pe intriganțli curteni și aventu
rierii străini, l-au urmat pe Ușacov..,". Cu 
multă adâncime 0 Interpretat S. Bohâărciuc 
pe meșterul Tihon. Actorul ă dat multă greu
tate omului acesta rus puternic și simplii, 
bun și îndemânatic, un adevărat erou popu
lar, pe care riit-l poți uita.

Cu măestrie au fost zugrăvite chipurile ne
gative, galreia împăraților și regilor — vi
cioasa Ecaterina Ii-a, turbatul Pavel I, fă
țarnicul Alexandru 1, staplaul rege ăl Nt?e- 
pdlului și îngâmfatul sultan turc. La un înalț 
nivel de tipizare au fosî desăvârșite tn filtri 
chipurile oamenilor de «tat englezi W. Pitt, 
lord Hamilton și âlții care irtșpirâ deSgust 
adânc prin cinismul ite politic fără margini. 
B. Livanov (Potemchin) și I. So.oviev (Nel- 
sori) eu relevat caracterele Conirâdicfcirti ale 
acestor personagii Istorice, intr’un joc plin 
de nuanțe fine. Satira foarte reușită la a- 

dresa aristocraților de palat (contele Mord- 
vinov, cotitele Vbiriovîti, ambăSadoriil Nea- 
polulul) cOntribue la definirea justă a unei 
categorii respingătoare de parăziți împără- 
t ști.

CU un sirriț artistic deorebit, regizorul șl 
operatorii A. Șelencov și Cen lu-lan, ău con
struit astfel episoadele in cere Ușacov se 
ciocnește oii diverse personagii, încât specta
torul își pdate defini limpede poziția, fa;ă 
de eroi. In întâlnirea cu Nelson, Ușa

cov. il domirță deta început pe amiralul en
glez, prin adevărurile pg care i le spune și 
prin siguranța cu care 1 It dezvălUe ceiui ce 
se teme de ele. Nelson se ridică și se duce 
la o fereastră a cabinei nemaiputând suporta 
pHviteâ de oțel a âftiita.hlui ruă. iar într’o 
altă împrejurare, când Ușacov îl primește pe 
ambasadorul regelui Neepolului; acest perso
nagiu de operetă e ptfs într'o situație atât 
de ridicolă incit îți dai searhâ foatte tiȘ r 
cât preț ptiine Ușâcov pe plângerile regilor 
detronați. I« schimb, tn episodul emoționant 
ăl întâlnirii cu Suvdrov (S. Petrov) scena 
are cu totul alt caracter. Ușacov e înalt, 
spătos, masiv, Suvorov e mic și pirpiriu. I) r 
aici cel care ascultă e Ușacov ; ești convins că 
el nutrește o admirație profundă pentru ma
rele comandant de oști. Și în această scenă 
câ și in oricare alt moment ai filmului ta'en- 
tuț actorilor, măestria regizorului, mijloacele 
operatorilor dc imagine, culorile, muzica atât 
de pliriă de f<reță dramatică a lui A Ha- 
ciHurlăn, sunt puse in slujba ideilor pe care 
spectatorul le înțelege și le reține prin ima
gini artistice embțicriânte.

Închinată unui mare popor și unei mari fi
guri Istorice, reălizetă cu cele mai bune mij
loace artistice Și tehnice de către maeștri al 
ariei adevărate opera cinematografică închi
nată amiralului Ușacov. constitue o reali
zare monumentală a cinematografiei sovie
tice, cea mai înaintată din lume.



TEZELE
CU PRIVIRE LA CEA DE A 3 ANIVERSARE A REUNIRII UCRAINEI CU RUSIA

Aprobate de Comitetul
(1654-1954)

Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
MOSCOVA 12 (A ger preș). — TASS transmite tezele cu privire la cea de a 300-a 

aniversare a reunirii Ucrainei cu Rusia (1654—1954), aprobate d? Comite'al Central al 
Partidului Comunist al Urtiunii Sovietice

Acum 300 de arii, in Ianuarie 1654, In Rada (Sfatul — N. trad.) din Pereiastav prin- 
tr o puterpică manifestare a voinței poporului ucrainian, a fost p-ochmată reunirea Berli
nei cu Rusia. Acest act istoric a încununat fapta îndelungata a poporului ucrainia.n iublto* 
de libertate împotriva asupritorilor străini, pentru reunirea lui cu poporul rus fatr'un Stat 
rus unic. Cea de a 300-a aniversare a reunirii Ucrainei cu Rus a — rema-cabi! eve
niment istoric — este o ma-e sărbătoare nu nfimai a popoarelor ucrainian șl rus, ci și « 
tuturor popoarelor Uniunii Sevie ice.

Reunirea a avut o importantă uriașă pentru dezvoltarea istorică ulterioara a celor 
două mari popoare, „atât de apropiate și prin limbă, șl prin așezare, și prin ca'acrer și 
prin istorie" (Lenin). Legându-și pe veci soarta de cea a poporului frate ros po^crui ucrai- 
htan s’a salvat de Înrobirea străină Și și-a asigurat posibilitatea dezvc’ârii "a'fo-ia e. Tot
odată, reunirea Ucrainei cu Rusia a contribuit in mere măsură la mtărirea Statului rus și 
la creșterea prestigiului său international. In lupta dusă Ia la tă imoyiva 4jșm>- tor co
muni — țarism;''. feudalii și capitaliștii, precum ș: Irmot-ivj cotrop toriki- st-i ni — a 
crescut și sa întărit prietenia dintre oamenii muncii din Rusia șt Ucra:*â. In epoca înrbe. 
rialismului. in fruntea acestei lisate s’a stivat clasa muncitoare rusă, cea mai rev* 
din lume, condusă de avangarda sa de luptă — partidul c munis’. C’ssa m-j-id’eare 
rusă a condus popoarele Rusiei ia victoria istorico-mondială asupra autocrației, iar apoi 
și asupra moșierilor și capitaliștilor.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie â sus capăt pentru toMeav—a araorîril 
sociale și naționale a p poarelor din fosta Rusie țaristă, a creat condltl te per Tj for
marea n’țiunilor socialiste, a pus bazele strânsei >r co ab rări n c-nstr. -ea s-rri'sLi 
comuniste.

Prietenia și alianța frățească dintre pr-ooarete uc-alnian. rus ș! cele alte ponoare 
din țara noastră s au Întărit și S ău călit In anii grei ai râzb iubi chi și ai interven
itei străine, in procesul construcției socialiste. în is’a-iceie -â aii: rie Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei Împotriva cotropitorilor t-— -.o-Usdști P-iete-ta de "*zJ*un- 
clnat a Dopoarel r din U.R S.S e-te una din principalele baze ele statuhi socialist So
vietic multinațional și principala condiție a tuturor succes:? - re?. Vin r s .et.re 
frățești.

Partidul Comunist este animatorul prieteniei de nezdruncinat « jwp-a-e' — Uber® 
șl egale In drepturi «ie URS S. A Hindu-se In fruntea luptei pop ate’x Unte? So
vietice pentru victoriă comunismului, Pârîidul CMwmst in trepte alianța MaM clasa 
muncitoare șl țărănime — baza de neclintit « societății soxtrice Pa.'tț&i * MdUM 
neobosit de dezxcliarea tuturor popoare! r care c Uniunea Sovte'.jcâ. since o
luptă Intransigentă împotriva manifestărilor natknalismului burghez, educă pe oatnenU 
sovietici in spiritul prietenei Intre popoare, a pa'rir'is-rulul s ș: ai - *-n-, r.»-
lismului proletar.

întreaga experiență istorică a popoarelor U.R.S.S. dovedește I- -rad evide— uriașa 
importanță a prieteniei lor cu m»-- : f rts. forța dă nebiruit a ălUnței :*â*;‘ ;
â strânsei colaborări dintre tâife ?:?’-•> țâri -ri-cre. ra-e. c 'to- e-ea P»rî-j- 
lui Comunist, au construit socialismul șt pășesc arâzi cu încredere înainte, spre triuâ- 
ful comunismului.

I
anul 1554 a fost rezultatul necesar al întregii Istorii 
slave frâ'eȘti — rus și ucrâlnian Ea a fost con- 
a legăturilor economic®. politice și culturale din- 

4 ta te și năzuinței r celor două popoare, 
ag obârșia din aceeași rădăcină a nea-

1. Reunited Ucrainei cu Rusiâ în
precedente a celor două mari popoare 
diționâtă de dezvoltarea multiseculară _ „___
tre Ucraina și Rusia și a co-espuns intereselor v

Popoarele fus, ucrainian și bleiorus își tri„___ , . __ _____ ,. _______  _ ___
mului rus din vechime care a creat statul rus străvechi — Rusia Klevliană.

Dezvoltarea sxtiai-economică a Rusiei în perioada feudalismului. în vremurile 
grele âlc invaziei tătaro-mongole. a dus la separarea un r oarțl a’e vechiului neam rus. 
Treptat, din vechiid neam rus unic, sau format trei naționalități frățești — rusă, ucrai
niană și bielorusă — cu particularități de limbă, cu tură și obiceiuri proprii fiecăruia 
dintre ele In ciuda tuturor vicisitudinilor Istoriei și a marilor încercări, popoarele fus. 
ucrainian și bielorus au păstrat și au dus dealungul secolelor conștiința unității originii 
lor, a apropierii de limbă și cuilură, conștiința comunității destinului lor.

2. Ca urmare a slăbirii străvechilor ținuturi ruse, care ă fo6t într’o mare măsură 
consecința cuceririlor hanilor tătaro-mcngoli. pământurile ucraiiiene. rdpte de Rusia de 
nord-esî. au iest rupte lh bucăți șl au căzut pradă feudalilor lituanieni, polonezi și unguri, 
Turctei sultanilor și vasalului acesteia, hanatul Crimtei,

In secolul al XVt-'.eă cea mâi mare parte a Ucfainei a fost cotropită de Pdlohlâ 
panilor. La aceasta a contribuit politica trădătoare a feudalilor uerainteni stăpâni de șerbi 
care, iri alianță cu panii pol riezi încercau să înăbușe lupta antifeudală â matelor popu
late. să-și întărească și să-și extihdă privilegiile feiidâlo-iobăgiste de clasă și să inten
sifice exploatarea oamenilor niuricii.

După ce au cotropit pământurile ucrainiene, feudalii polonezi (magnații și Șleahta) 
au Instituit în Ucraina un jug iobâgesc extrem de greu și neomenesc, tntreăga povară a 
jugului iobăgesc și național, a căzut asupra țărănimii, sărăcimii Orașelor șl căzăclritii 
de rând. Șleahta polonă nu-i considera oameni pe țăranii Ucrâlnieni. căica cu brutalitate 
în picioare demnitatea lor umană. Cu ajutorul Vaticanului, panii polonezi au răspândit 
prin măsuri de cruntă constrângere, catolicismul în Ucraina, âu Introdus unirea biseri
cilor, au dus o politică de polonitare forțată a ucralnienilor, au batjocorit limba și cul
tura ucrainiană. încercând să aservească din punct de vedere spiritual poporul ucrainian 
și sa rupă legăturile lui cu poporul rus.

Situația grea a maselor populare din Ucraina era agravată de anarhia feudală 
care domnea în statul polonez șl care se manifesta prin samavolnicia deșănțata a mag
naților și șleahtei care jefuiau și ruinau sistematic pământurile ucrainiene.

Jugul sfatului șleahtic polonez și samavolnicia fără margini a panilor polonezi 
deveniseră o frână extrem de puternică pentru dezvoltarea economică și culturală a U- 
crainei. Populația Ucrainei suferea deasentenea de pe urma neîncetatelor incursiuni ban
ditești ale turcilor și ale tătarilpr din Crimeea. In lupta îndelungată șl plină de abne
gație Împotrivă înrobitorilor tătaro-mongoll și a altor înrobitori străini, pjporul rus a 
pus capăt fărâmițării feudale, Și a apărat independența națională și â creat un puternic 
stat centralizat tu capitala la Moscova. Moscova a devenit baza și iniția'.oerea consti
tuirii statului ruși centrul lui politic, economic și cultural.

Statul rus centralizat a jucat un rol uriaș în destinele istorice ale popoarelor rus, 
ucrainian, bielorus și ale altor popoare âfe țârii noastre. Chiar defa începutul apariției 
sale, el a fost centrul de atracție șl sprijinul popoarelor frățești, care luptâu împotriva 
asupritorilor străini.

3. Poporul ucrainian, fiind amenințat cu exterminarea, a luptat neîncetat împotriva 
jugului înrobitorilor străini, pentru libertatea și independența sa și totodată pentru reu
nirea cu Rusia.

In lupta maselor populare ucrainiene împotriva jugului teudalo-iobăgist și națio
nal, precum șl inipotriva incursiunilor turco-răfare, s’a creat o forță militară — căzăci- 

" mea — al carhi centru a devenit in secolul al XVI-lea Seci din Zaporojie (organizație a 
căzăcimii zaporojene din Ucrairia îfi sfetolele XVI—XVIII — N. trad.), care a jucat un rol 
progresist in istoria poporului ticrăinian. Ih timp ce o parte din vârfurile șefilor înstăriți ai 
căzăcimii cădea uneori la înțelegere cu șleahtă poloneză, matele căzăcimii de rând, îm
preună cu țărănimea și cu sărăcimea orașelor, duceau o luptă neîmpăcată împotriva ju

gului feudalo-iobăgist și nâționăl. Una după alta răscoalele țărănești-căzăcești împo
triva dominației șleahtei poloneze și a exploatatorilor locali zguduiau Ucraina și Bielo- 
rusia. La sfârșitul secolului al XVI-lea Și in prima jumătate â secolului al XVII-lea cel® 
mâi mari răscoale populare din Ucraina s’au desfășurat sub conducerea lui Kosinski, Nali- 
vaiko, Târas Febdorovicl (Triâsilo) șl alții.

Un exemplu Insuflețitor peritru oamenii muncii din Ucraina și Bielorusia care 
luptâu împotriva jugului Străin și â asupritorilor locali a fost răscoala țărănească din 
Rusia, condusă de Ivan Bolotriicov (1606—1607) la care au participat activ și țărani 
din Ucraina.

Lupta maselor populăre împotriva jugului social al feudalilor polonezi și ucrai- 
nieni se împldteă strâns cu lupta de elibOrâre împotriva asupririi națidhâle. Victoria 
glorioasă repurtată de poporul rus sub conducerea lui Minin și Pojarski în războiul 
împotriva intervemționiștilor polonezi și suedezi la începutul secolului al XVII-lea a dat 
acestei lupte un imbold puternic.

Luptând pentru eliberarea sa națională, popbrul uciralniân aspira la reunirea sa cu 
poporul rus. In ciuda tuturor piedicilor, se dezvoltau și se întăreau legăturile econo
mice și culturale dintre.Ucraina și Rusia. Aceasta a contribuit la apropierea dintre cele 
două popoare frățești șl a avtit o influbhță binefăcătoare asupra dezvoltării culturii lor.

4. Eliberarea de sub jugul Poloniei șteahtice și înlaiurareâ primejdiei de â fi în
ghițit de TUrCia sultanilor a fost pentru poporul ucrainian o necesitate istorică, o pro
blemă fundamentală a existenței sale naționale.

Una din cele mai glorioase pagini din istoria poporului ucrainian a fost răzb iul 
popular de eliberare din 1648—1654. Forță principală și hotărîtoare în acest război a 
lost țărănimea care lupta împotriva jugului social al feudalilor polonezi și ucrăiniefii stă
pâni de șerbi și împotrivă asupririi străine. Alături de țărănime, !â războiul de eliberare au 
participat mase largi ale căzăcimii și ale populației dela orașe precum și șefii căzăcimii.

In timp ce matele de țărani Și cazaci duceău o luptă eroică împotrivă jugului so
cial și național, vârfurile feudale ucrainiene (șefii căzăcimii și micii moșieri), partici
pând la războiul dă Sliberarb, urmăreau să mențină și să întărească în Ucraina relațiile 
feudalo-iobăgiste.

In războiul de eliberare din 1648—1654 poporul uctainlân a luptât îh ăcelâș. timp 
șî pentru eliberarea de sub jugul Poloniei pahilor și pentru reunirea cu poporul frate rus 
într’un Stat rus unic.

5. In fruntea poporului ucrainian cate se ridicase la războiul de eliberare se afla 
remarcatilul om de sfat și cbmandant de oști, Bogdan Hmelrilțchl. Meritul istoric al 
iții Bogdan Hmelnițchi constă în faptul că, Exprimând aspirațiile seculare Și speranței® 
poporului ucrainian într’o alianță strânsă cu poporul rus și conducând prdefeul de înche
gare a formațiunii de stat ucrăihiehe* a trițeles just sarcinile și perspectivele ei, a văzut că 
salvarea poporului ucrainian este cu neputință (ără uni*ea lui cu marele popor rus, a 
căutat cu perseverență să obțină reunirea Ucrainei cu Rusia.

In perioadă războiului popdlar de eliberare ău fost create în Ucraina, sub con
ducerea lui Bogdan Hmelnițchi, puternice forțe armate care au repurtat o serie de vic
torii strălucite asupra trupelor șleahtei poloneze șl aU eliberat de inamic o măre parte 
ă Ucrainei, in afară de Bogdan Hmelnițchi, din rândurile poporului ucrainian răsculat 
au ieșit asemenea conducători militari și eroi populari remarcabili că KrivOnos, Neciăt, 
Bogun și alții.

Poporul frate bielorus a luptat împreună cu poporul ucrainian împotriva jugului 
feudalilor polonezi și lituanieni, pentru reunites cu Rusia.

Țăranii moldovei âu participat ăctiv lă războiul de eliberare a poporului ucrainian.
Lupta poporului ucrainian împotriva panilor polonezi a găsit un larg răsunet și 

simpatie în rândurile țărănimii poloneze care îndura jugul feudalilor polonezi. Sub in
fluența luptei de eliberare, în dezvoltare, a poporului Ucrainian, într’o serie de regiuni 
ale Poloniei au avut loc acțiuni ale țăranilor care au slăbit statul feudal polonez.

Ajutorul permanent și sprijinul maselor largi populare din Rusia și al Statului 

rus au contribuit la mare» amploare a războiului de «.'iberare a poporului ucrainian și 
Ia succese-e iui remarcabile. In rândurile trupelor ucrainiene au luptat mulți cazaci de’.a 
Don, țărani și drișeni ruși

Luptând împotriva Polonie» șleahtic* șl respingând Incursiunile tâlhărești a’e ha
nilor din Crimeea. Ucraina se sprijinea :n uermanenfa pe apter economie, dpfomatic șl 
mi Itar al Rusiei. Din Rusia se trimeteau fci Ucraina convoaie cu ce*eaîe. arme, muniții, 
iâ.*e. produ-e de me al. DipI mațF ruși apărau irite-e-el* Ucrairei în cadru tratativelor 
cu state.e străine, etc. Pe teritoriul Rusiei găseau refugiu țăranii și orășenii ncrainieni 
care fși părăseau așezările lor în momentul incursiun:Lr W-spe-or șleahtei poloneze și 
ale hani or din Crimeea.

In interesul întăririi s'atuțsrt, guvernul țarist sprijinea năzaința poțeorulu! uerai- 
Sten spre reunirea eu Rasia. Ținând seama 4e repetatei^ cereri «ie reprezentant tor Ucrai
nei și luăni dezsemenea In considerație primejdia ce amvnl-ța din psr-e» c Arnpttorilor 

lituanieni, tufco-tătari existenta poporala! acraiaiaa de același sânge la I 
(l>* Octomsrre 16o3. Zemskl Sobor i \d»-area țărF — n îra4| dm Moscova șk* dai 
censînrământul la primirea Ucrainei tr sâ-al Rus e) «1 la deraparea râzboiwlai 'mootriva 
Pclc-i?i șteehrice pentru el;berr*ea.Ucfainei șl BietorasșeL D?>ă cvm stau mărturie tor. 
mâhfei’. ih afară de boerî. .rXI -w, der Și demn -.ari țariști. ia Ze—itel Sobor aa fost de 

Șl nUntl >i s! yyrșitiTr
H dăr-rea adoptată de Zemskî Sobor a fost expresia voinței șl dorințe» f-ntregtitai 

popor rus de a acorda ajutor poporului frate ucrainian ia lupta sa de elbera-e împo- 
trivj biroMtorl!or
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te, vorbind desure actul reunirii, 
ttau cu bucurie',
ei dea Pereiastev a fost o încununare a luptei fntregabjj p ș>or jen
ei cu Rusia, o expresie a aspirațiilor șl saeranșelx seculare ate 
Și a marcat o etapă de cotitură în viața acestuia.
:a Rnsiej se aTa-j pe atunci țarul ș; moșierii, reunirea Ucrainei cu 
sșă însemnătate progresistă pentru cezvvltar^ ulteriMră politică, 
ilă a popoarritr ucrairiah și ras.
storied, a bofârlrFor radei dela Pereiaslav pgltru destineH 

consta. în primul tina. în faptul că unind j-se cu Rusia In cadrul 
crăina a fost salvată de Înrobirea câtr* Poiucia ș sairtiră și de 

_ e Turcia sultanilor.
Prih actcl reunirii, poporul ucrainian a consfințit legătura st’âhăâ și indisolubila 

istoricește s’ab IMS cu poporul rus. In c®re a câștigat uh mare aliat un prieten credincios 
Șl uri âoărâtor în lup'a pentru elibe'area sa socială și na'ionăîă.

Reunited cu puîernitul Stef rus centralizat a contribuit la dezvdltâfeă Economiei «1 
culturii Ucrainei. In a doua jumătăU a secolului al X\ !!-lea. economia Ucrainei a de- 
verlt o parte integrarttâ a pieții întregii Rusii, care se formase. Reunirea a c'mrtrttrji» d®- 
asem-nea fa c-eșterea forțelor de producție ale Rusiei și la îmbogă-.irea culturală ’reci
procă a celx «fouă oopoare frățești.

Infrârea Ucrainei fn sânul Rusiei a avut deasementa o uriașă tntoâffanțS interna- 
tforâ’ă Eâ a c-nstituit o lovitură dată tendințelor agresive ale Turciei sultanilor șl ale 
Poloniei șleahtice.

II
7. Unirea resurselor economice ale Rusie! și Ucfâinef â sporit forțele popoatefof 

rus Șl ucrainian în lupta for comună împotriva totfopitorlîof străini.
In 1709 armata rusă, din care făceau parte unități licrâinfane, a zdrobit lângă Pol- 

ta’a pe cotropitorii suedezi. Poporul ucrainian s’ă ridicat in unanimitate impotriva hataâ- 
nului Mazepă. trădător mârșav, crescut de iezuiți, care, cu ajutoful cdtrObifoHlof suedezi 
șl polonezi, a încercât să despârfă Ucraina de Rusia șl să teinste-uteZe odioăul jug -sfrâin.

In a dona jumătate a secolului al XVIII-leâ, Rusia a repurtat asupra Turciei sulta
nilor victorii importante, în Câte mârele comândârit dâ Oști rus, V. Suvorov, a avut uri 
tel de frunte. In urma acestor victorii, Crimeea și țiriufurile ucrainiene din sud âu fost 
eliberate de sub stăpânirea Turciei, câeace <a jucat un uriaș rol pozitiv în dezvoltarea for
țelor de producte ale întregii țări care a primit 0 ieșire la măre, âltădafă friaccteibilă 
pentru ea. Pe litoralul Mării Negre au apărut centre comerciale și culturale foarte mări 
ale Ueteitiei, ca Herson, Nikolaev, Odessa șl ăltele.

Spre sfârșitul secolului al XVII-lea s’au reunif cu Rusia ținuturile ucrainiene de 
pe m-alul drept ă,l Nlprutui, care până atunci se aflau Încă sub jiigu.1 Poloniei pa-nî'dr 
»regiuftea Kiev, Volâniâ, Podblia).

In războiul penîrU apărarea patriei din 1812, popoarele țării noastre, inclusiv po
porul ticrăinian, în frunte cu poporul rus, au zdrobit ihvăziâ dușmană ă ărrriatei lui 
Nâpdteon.

8. Reunirea Ucrainei cu Rusia a întărit unltâteâ popoarelor ucrainlari șl rus fn 
luptă for comună împotriva juguliii social al feudalilor ruși și ucrainierit Răscbăteie 
antifeudale, care au avut Ide îh Rusia îh sâcolele XVII—XVIII sub conducerea lui Ste- 
pâh Razin și Emelian Pugaciov, la câte au participat activ țărani de multe neamuri, a-u 
gâsit un larg ră-sUnet în rândurile mă-selor asuprite ale poporului ucrainian. In ludtă 
impotriva jugului feuda.to-iobăgist și național, din' rândurile țărănimii ucrainiene au ieșit 
conducători populari ca Zalizniak, Dovbuș, Karmeliuk și alții.

In ciuda caracterului lor spontan, a lipsei de organizare și a fărâmițării lor, miș
cările antifeudal, care aU cuprins masele țărănești de diferite neamuri ale Rusiei, au 
zdruncina-t regimul feudal și au unit strâns aceste ma-se în litota împotriva dușmanilor 
comuni.

In cursul luptei eroică împotriva jugului feudalo-iobăgist și a cotropitorilor străini 
s’a dezvoltat și ș’a irttărit prietenia de luptă a oamenilor muncii din Rusia și Ucraina.

9. Absolutismul țarist, a fost dușmanul de moarte al popoarelor rus, ucrainian și ai 
celorlalte popoare ale Rust?i. Sprijinindu-se pe vârfurile reacționare ale moșierilor locali 
și ale burgheziei, țertsmul ducea o politică de. cruntă asuprire național-colonială a pn* 
poarelor nefuse In Ucraina, țarismul â lichidat. autoguvernarea focală, a reprimat cu 
cruzime mișcarea de eliberare națională, zădărnicind năzuință spre crearea unei vieți 
<ie stat ucrainiene. a dus o politică de rusifiearfc forțată, ă împtedicăt dezvoltarea limbii 
și culturii ucrainiene.

10 Marele popor rus a avut un rol <le frunte în lupte revoluționară de eliberare 
împotrivă țarismului $1 a lobăgi-smulul, luptă care s’a desfășurat în Rusia în secolul al 
XlX-lea.

Prima generație de revoluționari, luptători împotriva țarismului, continuatorii .tra- 
di;iilor revoluționare ale lui Radrscev, au fost decembriștii, care au organizat în 1825 6 
răscoâ’ă la Petersburg și in Ucraina (răscoala regimentului Cernigov). După decembriști, 
lâ lupta împotriva țarismului.șl'a iobăgismultii s’au ridicat marii revoluționari democrați 
ruși, Belinschl. Herțen, Cernîșevschi și Dobroliubov.

In ciuda politicii reacționare ț-arlste de cruntă asuprire nâțlonâl-co'oniâlă, cel mâi 
buni fii ai poporului rus au recunoscut drtptul Ucrainei la independență națională șî, 
âlături de milltânții înaintați ai poporului ucrainian, au luptat împotriva politicii ruși
noase de ațâțare a popoarelor Rdsiei tlriul impotriva altuia, dusă de moșierii ruși și 
ucrăl-nieni și d« burghezia rusă și ucrainiană, precum și de slugile lor, — șovlnlștii na
țiuni! domiriahte și naționaliștii burgHezî ticraihiehl. Milltânții revoluționari din Rusia, 
recunoscând totdeauna dreptul poporului ucrainian la o dezvoltare națională liberă, au 
legat aceasta de răsturnarea țarismului si de eliberarea atât a poporului fuS, cât șl â 
poporului ucrainiau și a celorlalte popoare ale tării noa-stire

Iri strânsă uriirâ cu dWidbrâ-țil revoluționari riîși, a luptat împotriva țarismului 
și a iobăgismului marele fiu al poporului utrălniah, poetul șl derhocratul-revoluționar 
T. G. SevCfehco Prin operete să-le, pătrunăe de ură profundă împotrivă a-sufifltorilor, il 
a jucat un rol uriaș in dezvoltarea conștiinței naționale și sociale a poporului ucrainian. 
Calea spre eliberarea poporului ticrâinian el o vedea în primul rând în unirea revbl’i- 
ționară a tuturor popoarelor slave cu poborbl rds. SevCbhco â.fost un luptător intfainsl- 
gent împotrivă naționalismului $1 liberalismului burgliez ticrairilâin.

împreună cu revoluționarii ruși și utrainienî, împotriva țarismului au luptat și 
democratii-revulujioneri polonezi. Cei mai buni reprezentanți ai poporului polonez au 
simpatizai totdeauna cu iuota de eliberare a poporului ucrainian

11 Dezvoltarea capitalismului în Rusia a determinat a.pprt'ia linei hol claâe — 
proletariatul. Pentru primă oâră th istorie, oartenii muncii de toate riaflonălitățilâ din 
țara noa-stră au dobândit în proletariatul rus un conducător de nădejde în lupta lor pentru 
răsturnarea jugului socirJ și național.

Odată cu dezvoltarea industriei în Ucraina, s’a dezvoltat rapid clasa muncitoare 
C-ăife se forma atât din populația ucrainiană, Cât Șl dip cea rusă. Clasa mtmcltoâife din 
Ucraina a fost o parte componentă a proletariatulili din Rusia. Mișcărba tatmcitorească din 
Ucraina sta dezvoltat in unitate indisolubilă cu mișcarea rriuncitofeâscă din întreaga 
Rusie. încă in deceniile al 8-lea și al 9-lea, din secolul trecut, în Ucraina, ca și în Rusia, 
au înCeâ'jt să fie create organizații, miincitorești revoluționare, care și-au pus drept sâr- 
cină lupta împotriva absolutismului și a c-apltalismului Clasa muncitoare din Ucraina 
â fost unul din detașamentele cele măi mari șl combative ale pteletăriatiilui din Rusia.

La sfârșim! secolului al XlX-lea, și începutul secolului al XX-lea, centrul rniș. 
carii revoluționare mondiale sta mutat în Rtisla. Rusia era punctul nodal a! tuturor ten- 
tradicțiiior imperialismului; ea era un focar al jugului mllita-ro-feuda.1, colonial șl capi
talist. La asuprirea oamenilor muncii de către ța-risni, moșieri și burghezie se adăuga 
jefuirea imperialistă a Rusiei de Către capitalul ttfoti&pblîsț vesteuropean. Iri âcelaș timp, 
în Rusia exista o forță reală capabilă să rezolve pe cal® revoluționară toate aceste con- 
trâdiCjii : această forță era proletariatul din Riisia.

Sarcinile mișcării muncitorești în creștere din Rusia cereau imperios crearea unui 
partid proletar revoluționar. Grupul „Eliberarea muncii", care rdunea pe primii repre
zentanta al marxismului din Rusia în frunte cti G. V: PlehariOv. a pus îh tfecdrilul ăi. 9-lea 
al secolului al XIX-leâ bâzele teoretice ale mișcării muncitorești revoluțfonăre din Rusia. 
In ui imul deceniu al secolului ăl XIX-leâ, în fruntea.clasei muncitoare din Rusia a venit 
marele Lenin. Iri 1895, V. I. Lenin a organizat la Petersburg „Unlunfea de luptă penitu 
eliberarea clasei muncitoare" ctare a fost primul germene al partidului protelar revolu
ționar din Rusia. „Uniunea de luptă" a lui Lenin a exercitat o influență uriașă asupra 
mișcării revoluționare din întreaga țară. In Utrai aa au. fost, create de-asemenea astfel Je 
„Uniuni" la Eca-terinoslav, Kiev și îh alte orașe. Urganizațiiie social-democrate de orien
tare leninistă din Ucraina, ca și cele din Rusia, au condus greve, au realizat trecerea la 
agitația în masă, unind socialismul cu mișcarea muncitorească.

12 La Congresul ăl II-lea al P.M.S.D.R., tare a âvut toc fri 190-3, â fost creat '.ih 
partid marxist de tip nou, bazat pe principiile ideologice și organizatorice elaborate de 
V. I. Lenln. In lunta împotriva elementelor separatiste șl naționaliste din mișcarea mun- 

ri '-®as:â. V. I. Lenln ă apărat principiul Internaționalismului frt conștrulrea partidului 
—a-\ist. P.M.S.D.R. reunea în rândurile sale pe muncitorii revoluționari de toate n*țl<5- 
r.a';*â:ile din Rusia. Chiăr dela Început, e'l a fost stegarul ideologiei Internățiorfălismulul 
;* letar și al prieteniei între popoare. La Congresul al Il-Iea al PM.S.D.R. a fost adop
tate ce-erea programatică a Iul Lenln cu privire la problema națională — recunoașterea 
oreptuF-’i națiunilor la autodeterminare.

jucitcri: ruși aveau rolul de inițiatori în îupta 'mpotrlva orânduirii burghezo-mo- 
«ere; ei ridicau și uneau proletariatul și pe toți oamenii muncii din regiunile raționate 
pertfer ce în lupta pentru eliberarea socială și națională.

e di primei revoluții burghezo-democrate din 1905 — 1907, oamenii muncii din 
Ucraina, împreună cu eroicii! proletariat rus, au luptat eu abnegație împotriva dușma- 
(rttor lor de clasă. In acea perioadă, în Ucraina a«u avut loc mari răscoale într’o serie de 

ș r-rern i. precum șî răscoale ale marinarilor de pe Marea Nea'gră. In cjirsul aces
tor fiscoăie. muncitorii din centrele industriale ale Ucrainei au creat, după exemplul 
Mosco-ăL Petersbj-gulul $i 41 altor orașe din Rusfă, Soviete de dețiutați ăi mu-ncltorllor, 
ca*e ■- r inul puterfi sovietice. Lupîa revoluționară ă muncitorilor și țăranilor
di- Iviite a ocupat un toc important în desfășurarea generală a revoluției din 1906 — 
1907.

I- ?•• ’?ada rea-ri:-j?‘l stol'plntste, a noului avânt revoluționar, șl în anii primului 
-ș--. - - - .;*<:'orii din Ucraina, Ca și cei din întreaga Rusie, s’au imit șl mai
Mriks teiârn! P-M.S.D.R. (b) în lupta Împotriva absolutismului șl a burgheziei.

$ - j-'te mișcă*!! revoluționare din Rusia se lărgea luptă oamenilor muticii 
din (bwlsrile ucrainiene apusene. Care se aftau sub jugul monarhiei austro-ungâre, lupta 
fMtra dflMrtnU tar nirională. pentru reunirea cu Întreg poporul ucrainian.

Perm prima oară in Istoria marxismului, marele Lenin a elaborat programul teo» 
■- - : - -- ■ ■■ ; MțtoMlî. El a arătat că problema națională este
o (torid compoutnfj ă luptei revoluți nare generale a clasei muncitoare pentru dictatura 

.-= er ■ Le*. * a ’-șt inspiratorul politicii de egalitate în drepturi $1 prietenie 
noțktort <1 a condus aplicarea In practică a acestei politici. Indicațiile programatice

— s , - ■ --- ~i au gă- t, ne baza generalizării experienței construcției
soci' ;»'* o dezvo’iare creatoare în operete lui 1. V Stalin și In hotărîrlle partidului.

arid principiul inîernalionaîlsmului proletar, partidul a sublintat eu toată vigoarea 
necesitate» xnttați: de a; :--.e a pr teta;itor tuturor națiunilor și a strânsei lor uniri 
In jurat protetariifuhil ras,

.Jrinirio acțiune unită t proletarilor veEcoruș! șî ucralnieni, scria V. I. Lenirt, 
este posibilă r. ’ cra!"ă libera ; fără această unitate nu poate fi nici măcar vorba de 

(V. L L4rîn, Oncre, voi. 20. ed. P.M R. pag. 15).
Națio-ha’istli burghezi ucralnieni, fiind dușmani de moârie a! Internațfartalismultif 

.._ •-;• ;•» j —- -j ■ > uc-ai-fan cu cel rus, au căutat să otrăvească pe Că-
-. .. -a i "■ -—Jim. să le inoeu’eze un «errtiment de dușmănie față

<to popor; rUS sz-i aba’ă dels lupta comună de clasă împotriva asupriteril r și să-î 
sutrjnâ ast'e’ din punct de vedere ideologic intereselor egoiste dd clasă ale burgheziei 
$• moșierilor ucrainieni. Pentru tn-etarea maselor, na'loniliștîi au propagat „teoria" 
reacționâri arttișlîințlfică potrivit căreia națiunea ucrainiană nu ar avea ctase și nici 
burghezie, și „teoria* „curentu’ul unic* Totodd’ă. năționă'.iștii burghezi ucrainienl se
— ■'“-ta? ca al:’ț: aî țarismului rus șl ai burgheziei și ca agențî ăi imperialismului 
străin.

S-js-Jjțn fruntea mișcării revoluționare a oameflil-r muncii din Întreaga 
Ru«ie. Partidul Comunist a dus o luptă hotărîtă atât împotriva șovinismului rus al rfă- 
țiunii dominante, cât șl Împotriva naționalismului burghez ucrainian.

Partidul Comunist a căutat să obțină cont pirea mișcării de eliberare națională 
â naționalităților asuprite din Rusia cu lupta muncitorilor împotrivă regimului bur- 
ghezo-moșierese, pentru instaurarea dictaturii proletariatului.

13. Unitatea luptei revoluționare de eliberare a determinat întărirea legăturilor cuL 
turale dintre pop areie rus și ucrainian.

Cultura rusă progresistă a exerci.aj o Influentă binefăcătoare asuora dezvoltării În
tregii cul’uri ucrainiere (literatură, teatrul, pletora, muzica). Lă rândul Său. cultura 
ucrainiană inaiitată a îmbogățit cultura poporului rus și ă adus o Contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea culturii universale.

Dezvoltarea gândirii sociale înaintate în Ucfăiriă, c'a Si în întreaga țară, s’ă des
fășurat dela sfârșitul secolului âî XlX-lea sub influenta i-’eifor marxism-lehinismuiui.

Apariția pe arena istoriei a proletariatului din Rusia, cel mâi revoluționar din lume, 
ți a avangârdei sale de luptă — Partidul Comunist — a avut o Însemnătate hâtăritoare 
peritru dezvoltarea ulterioară a popoarelor rus, ucrainian și a tuturor celorlalte popoare 
dlri Pusta.

14. Clâsa ffiifflClfotard dirt Rusia în alianță «tu țărănimea ttutticît'tare, a înfăptuit 
sub conducerea Părfidului Comunist Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, ă răs
turnat puterea burgheziei imperialiste și a moșierilor și a instaurat dictatură proleta
riatului.

In urma Revoluției Socialiste din Octombrie, în țară noastră a fost creat primul 
stat s cialiSf din iurhe âi muncitorilor și țăranilor care a proclamat pofitfea de pace și 
prietenie între popoare, egalitatea și suveranitatea tuturor popoarelor Rusiei șt ă unit 
StbanS popoarele Patriei noastre îritr’d Singură familie frățească sub steagul interna- 
țiorialismului pro'etat.

Victoria Mâr'îl Revoluții Socialiste din Octombrie în centrul Rusiei, a dat un. 
puternic imbold dezvoltării revoluției proletare frt întreaga Rusie.

Poporul ucrainian care, împreună cu marele popor rus a strâbă’ut <5 lungă cale 
de luptă revoluționară comiină, a fost primul care a urmat pe frații iui ruși pe drumul 
Revoluției Socialiste din Octombrie, marcând începutul unei rioi epoci glorioase ta Is
toria sa.

Lă' 25 Decembrie f917'. primul Congres a! Sovietelor din întreagă Ucrairiă a pro
clamat Ucraina Republică Sovietică Socialistă. Exprimând voință unanimă ă fflunci- 
tori'.or și țăranilor din Ucraina, Congresul a subliniat to mod solemn necesitatea unei 
alianțe strânse între Ucraina și Rusia Sovietică.

Prin lupta sa plină de abnegație pentru răsturnarea puterii burgheziei și moșie
rii r, prin lupfa sa împotriva contrarevoluției naționaliste, clasa muncitoare din Ucraina 
â adus o contribuție considerabilă la victoria revoluției proletare în țara noastră.

Eliberându-se de «ptoatâreâ burghezo-moșterească și de jugul național, poporul 
ucrainian a devenit stăpânul absolut al soartei sale. Cu ajutorul frătesc a! poporului 
rus, el a reușit să-și realizeze visul de veacuri — crearea unui stat național suveran, 
cu adevărat liber, care a ocupat un loc însemnat in familia republicilor sovietice.

Victoria Revoluției Socialiste în Ucraina și crearea Statului ucrainian sovietic au 
fost realizate pe baza teoriei leniniste a revoluției și a învățăturii elaborate de Lenin în 
prcblemta națlonal-colonială, constituind o puternică înfrângere a imperialismului in
ternațional și a agenturii lui burghezo-naționaliste.

15. Sub conducerea Partidului Comunist, popoarele țărit noastre, ta lupta crunlă 
și sângeroasă împotriva dușmanilor externi șl a contrarevoluției interne, au apărat mă
rețele cuceriri ale lui Octombrie, libertatea lor și independența patriei.

Naționaliștii burghezi ucralnieni. acești dușmani învetertațl ai oamenilor muncii, 
camuflându-se sub lozinca mincinoasă a „neatârnării" Ucrainei au căutat să lichideze 
Puterea Sovietică, să restabilească jugul moșierilor șl Căpitalișttfor, să asmuță pf on- 
rrienli muncii ucrainienl împotriva muncitorilor și țăranilor ruși, să provoace Intre el 
un război fratricid.

„Guvernele" naționaliste contrarevoluționare — Rada centrală. Directoriul șt al
tele. având în frunte ageriți plătiți ai imperialismului străin ca Grușevski, Vinnicenko șl 
Petliurâ, care căutau Să readucă la putere pe moșieri șl capitaliști și să întărească do
minația chiaburimii, âu vândut CU ridicată și cu amănuntul Ucraina cu întregul el 
popor Și cu toăfa bogățiile ei naturale imperialiștilor hrăpăreți din Europa occidentală. 
In Februarie 1918, Rada contrarevoluționară a chemat în Ucraina pe ocupanții austro- 
germani pentru a înăbuși puterea sovietică. La chemarea Partidului Comunist, poporul 
ucrainian s’a ridicat la luptă împotriva intervenționiștilor austro-germani șl a lacheilor 
lor — naționaliștii ucrainienl.

In frunte cu poporul rus. oamenii muncii din Patria noastră au zdrobit și au a- 
runeat dine lo de granițele Țării Sovietice pe interventfoniștii angto-francezi, care 14 
sfârșitul anului 1918 ocupaseră regiunile sudice ale Ucrainei și Crimeea. trupele lui 
Denichin, pe alb-gardiștii polonezi, trupele lui Vrangftel. bandele naționalist? al? lui 
Petliurâ, și Mahno și pe alți mercenari ai imperialiștilor din S.U.A. și ai Antante).

împreună cu celelalte popoare ale Rusiei, poporul ucrainian, biruind dificultăți 
ufîașe, fuîriâ ecoriomică și foametea, a dat dovadă iri anii intervenției militare străine 
și aî războiului civil de un uriaș eroism și de vitejie in ânărarea scumpei lui Puteri 
Sovietice. Mii și mii de muncitori și țărani din Rusia Sovlriică au luptat în Ucraina 
pentru libertatea și fericirea poporului ucrainian și a celorlalte popoare din U.R.S.S.

La jândul lor, numeroși fii <ai nbporU'ui ucrainian au îunfat pe nenumărate fron
turi ale războiului civil diri Rusia, Bielorusia, Asia Centrală, Transcâucaziâ, etc.

Un rol însemnat în mobilizarea forțelor poporului tfcraitiian pentru zdrobirea in- 
tCrveriționiștilor străini și a contrarevoluției interne revine Partidului Comunist din U- 
erâina, creat în 1^18 — parte de nedesprins a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

in focul șl iuteșul războiului civil și al intervenției armate străine S’a întărit și 
s’a călit alianța frățească și prietenta dintre popoarele rus, ucrâlnian și celelalte popoare 
ale U.R.S.S. Numai mulțumită acestei prietenii, poporul ucrainian, ca și toate popoarele 
din U.R.S.S., și-a apărat libertatea șt independența.

16. După terminarea victorioasă a războiului civil. Țara Sovietică a pășit în De- 
rioada construcției socialiste pașnice. Sarcinile cons'rriirii socialismului și ale apărării 
țării reclamau o colaborare mal strânsă între popoarele sovietice în domeniul ec noffllc, 
militar și politic. S’a ridicat problema unirii republicilor sovietice într’o singură uniune 
statală.

Oamenii muncii din Ucraina Sovietică au fost printre primii inițiatori al consti
tuirii Statului unional.

Partidul Comunist a condus și a îndrumat pe o cale justă mișcarea de unire a 
tuturor popoarelor din Țara Sovietică.

In Decembrie 1922, la primul Congres Unional al Soviete! r, repub'icite sovietice 
s’au unit pe bază de liber consimțământ și egalitate în drepturi ta Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, fiecare republică unională met1ținâfldu-și drepturi*? suverane de stat 
de sine stătător, care are organele sale proprii ale puterii supreme, teritoriu propriu, con
stituție proprie și legislație proprie.

Constituirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste a însemnat o uriașă victorie 
a Puterii Soviefich, tin triumf al politicii naționale leniriist-stalinistc. Era victoria asu
pra naționalismului burghez de toate nuanțele care s’a pronunțat imn 'tfiv.a c-la'iorării 
frățești îritre popoâre și care constituia o piedică serioasă în calea spre unificarea sta
tală â republicilor sovietice.

Cohstituirba Uniunii RepUbiieilof- Sovietice Socialiste a asigurat toate condițiile 
necesare pentru o înflorire economică, politică și culturală nemai’ntâlnită in istoria ome
nirii a întregii Țări Sovietice și a fiecărei republici sovietice în narte, pentru transfor
marea p' priarrlof în trecut înapoiate Șl opfifîiăte in națiuni socialiste înaintate.

Integrarea Ucrainei Sovietice în U.R.S.S. i-a permis să-și refacă cu succes eco
nomia națională, să-și dezvolte cultura socialistă și să înainteze cu pași repezi spra 
construirea socialismului. ,

(Continuare in numă'ul viitori



Declarația lui Nam Ir
ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene

! PHENIAN 12 (Agerpres).—CHINA NOUA
Presa coreeană din 11 ianuarie a publl- 

bat o declarație a lui Nam Ir, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Populare De
mocrate Coreene, în care se spune :

„Opinia publică progresistă din lumea în
treagă speră că încordarea internațională se 
va atenua pe calea tratativelor reciproce și 
cere acest lucru. Dar, după cum arată eveni
mentele din Coreea, im urma acțiunilor ne- 
juste ale părții americane realizarea aces
tor speranțe legitime sunt întârziate tot mai 
mult.

Acțiunile unilaterale întreprinse la 12 de
cembrie 1953 de reprezentantul american, 
Arthur Deen, la tratativele în legătură cu 
problema Conferinței politice, au dus la sus
pendarea pe timp îndelungat a tratativele».-, 
iar hotărîrea unilaterală de a înceta munca 
de lămurire printre prizonierii de război, 
anunțată de către partea americană la 23 
decembrie 1953, a complicat și mai mult pro
blema prizonierilor de război, care trebuia, să 
fie rezolvată în mod echitabil, conform acor
dului de armistițiu și acordului cu privire 
la competența Comisiei neutre de repatriere. 
Guvernul Republicii Populare Democrate 
Coreene a depus întotdeauna eforturi consec
vente nu numai. pentru a grăbi convocarea 
Conferinței politice, prevăzută prin acordul 
de armistițiu, în vederea rezolvării în mod 
echitabil a problemei prizonierilor de război 
și a reglementării pe cale pașnică a proble
mei coreene, ci și pentru a atenua încor
darea internațională, pentru a asigura o pace 
durabil'ă în Extremul Orient și în lumea 
întreagă. Deaceea el este serios îngrijorat 
de situația creată în urma acțiunilor nera
ționale ale părții americane și, străduindu- 
se să înlăture cât mai repede această situa
ție și să grăbească reglementarea pașnică a 
problemei coreene, lucru pe care îl doresc 
toate popoarele lumii, m’a însărcinat să de
clar următoarele:

După cum se știe, toți prizonierii de răz
boi care nu sunt repatriați direct și care cer 
repatrierea în cursul celor 90 de zile dela 
Începerea muncii de lămurire, desfășurată 
conform acordului cu privire la competența 
Comisiei neutre de repatriere și Regulamen
tului privitor la desfășurarea muncii și a șe
dințelor de lămurire trebue să fie repatriați, 
iar problema soartei celorlalți prizonieri de 
război trebue supusă spre rezolvare Confe
rinței politice care va fl convocată în viitor.

Totuși, autoritățile militare ale părții co
mandamentului O.N.U., instigând pe agen
ții speciali și elementele teroriste ale clicii 
lisînmaniste și ciancaișiste, strecurate printre 
prizonierii de război, aflați sub controlul 
Comisiei neutre de repatriere, exercită pre
siuni cu ajutorul acestor agenți asupra pri
zonierilor de război, săvârșesc atrocități

împotriva lor, nu separă pe prizonierii de 
război care au asistat la munca de lămurire 
de cei care nu au luat parte la ea, împie
dicând astfel partea coreeano-chlneză să des
fășoare munca de lămurire printre prizonierii 
de război și făcând cu neputință ca aceșt:a 
să facă uz de dreptul lor la repatriere, care 
le-a fost acordat prin acordul de armistițiu. 
In urma acțiunilor ilegale mai sus arătate 
ale părții americane s’a creat o situație in 
care partea coreeano-chinpză a putut să ducă 
munca de lămurire printre prizonierii de răz
boi numai timp de 10 zile din cele 90 de 
zile prevăzute pentru aceasta, iar peste 85 
la sută dintre prizonierii de război ai oărții 
coreeano-chineze nu au avut încă posibilitatea 
să participe la munca de lămurire. Deosebit 
de grav este faptul că, încălcând acordul de 
armistițiu, partea americană încearcă să eli
bereze cu forța trecând peste conferința po
litică, pe prizonierii de război aflați sub con. 
trolul Comisiei neutre de repatriere și să-i 
predea direct clicilor lisînmaniste și cian
caișiste, precum și 6ă întreprindă noi ac
țiuni provocatoare și aventuri militare.

Având în vedere cele de mai sus, guvernul 
R.P.D. Coreene subliniază că guvernul S.U.A. 
poartă întreaga răspundere pentru toate con
secințele acestor acțiuni ilegale ale părții 
americane în legătură cu problema prizonie
rilor de război. I.n vederea rezolvării echi
tabile a problemei prizonierilor de război, 
guvernul R.P.D. Coreene cere c>a partea a- 
mericană să asigure desfășurarea pe viitor 
a muncii de lămurire printre prizonierii de 
război.

Desfășurarea tratativelor dintre cele două 
părți în vederea conferinței politice, care au 
început l'a 26 octombrie 1953 la Panmun- 
jon, au arătat că guvernele R.P.D. Coreene 
și R.P. Chineze năzuiesc în mod consecvent 
spre convocarea urgentă a conferinței poli
tice, spre reglementarea pașnică a proble
mei coreene și depun eforturi sincere pen
tru realizarea acestor scopuri.

In ceeace privește guvernul S.U.A., el ur
mărește scopuri nejuste, încearcă să împie
dice convocarea cât mai grabnică a confe
rinței politice, pentru a zădărnici astfel re
glementarea pașnică a problemei coreene și 
a menține situația internațională încordată.

Guvernul R.P.D. Coreene, care năzuiește 
spre rezolvarea echitabilă a problemei co
reene și spre atenuarea încordării in rela
țiile internaționale pe calea tratativelor în 
care își pun speranțele popoarele din lumea 
întreagă, subliniază necesitatea reluării ime
diate a tratativelor în problema conferin
ței .politice întrerupte de partea americană 
și necesitatea convocării cât mai grabnic» 
a conferinței politice, prevăzută de acor
dul de armistițiu, adică necesitatea de a se 
lua prin consultări măsuri îndreptate spre

rezolvarea pașnică a problemei coreene, pen
tru a atenua astfel încordarea în Extremul 
Orient,

Guvernul R.P.D. Coreene declară că pro
punerea generală prezentată de partea co- 
reeano-chineză la 30 noembrie 1953, cuprin
de toate condițiile putând servi drept bază 
pentru asemenea tratative.

Guvernul R.P.D. Coreene consideră justă 
și sprijină întru totul declarația din 9 ia
nuarie 1954 a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, 
cu privire la faptul că O.N.U. trebuie să ia 
eu toată răspunderea măsuri pentru rezol
varea situației grave creiată în Coreea

Guvernul R.P.D. Coreene, sprijinind intru 
totul propunerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la convocarea unei conferințe a repre
zentanților celor cinci puteri “ Franța, An
glia, S.U.A.. U.R.S.S. si R.P. Chineză — 
care să discute măsurile în vederea atenuării 
încordării în relațiile internaționale, sprijină 
și părerea exprimată în declarația din 9 ia
nuarie 1954 a ministrului afacerilor externe 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai, care a spus că 
dacă în interesul grăbirii rezolvării proble
melor internaționale urgente, apropiata con
ferință dela Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri va fi urmată 
de o conferință a celor cinci puteri la care 
va lua parte și R. P. Chineză, aceasta, va 
constitui un aport la atenuarea încordai 1: 
internaționale, la apărarea păcii și securității 
în lumea întreagă.

Guvernul R.P.D. Coreene, considerând că 
propunerile cuprinse în declarația din 9 ia
nuarie a ministrului afacerilor externe al R.P 
Chineze, Ciu En-lai, cu privire la re.uarea 
tratativelor în problema convocării conferin
ței politice, reprezintă cea mai oportună mă
sură pentru rezolvarea situației creiată in 
prezent în Coreea, pentru atenuarea încor
dării în Extremul Orient și în lumea întreagă 
le sprijină și le aprobă întru totul.

Guvernul R.P.D. Coreene declară că este 
gata să depună eforturi pentru convocarea 
cât mai grabnică a conferinței politice pre
văzută în acordul de armistițiu în Coreea, 
pentru rezolvarea echitabilă a problemei co
reene .pe calea tratativelor, pentru atenua
rea încordării internaționale și pentru asi
gurarea unei păci trainice în Extremul 
Orient și în lumea întreagă. Guvernul 
R.P.D. Coreene este convins că opinia pu
blică progresistă din lumea întreagă va a- 
proba și sprijini această năzuință echitabilă 
a guvernului R.P D. Coreene.

Ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, 

NAM IR
10 Ianuarie 1954 '
Phenian”

LONDRA 12 (Agerpres). — TASS :
După cum s’a mai anunțat, la cel de al 

II-lea Festival al studenților din întreaga 
Anglie, organizat de Uniunea națională a 
studenților din Anglia, a luat parte și o de
legație a studenților sovietici.

In cursul șederii lor în Anglia, studenții 
sovietici au dat spectacole, au luat parte la 
discuții și întâlniri cu studenții englezi. în
tâlnirile cu studenții englezi s’au desfășurat 
într’o atmosferă caldă și prietenească. De 
un mare succes s’au bucurat spectacolele 
date de dansatorii N. Filippova și S. Vla
sov, recitalurile pianistei V. Secichina, vio
lonistei H. Ahtiarnova, cântăreței T. Vos- 
cresenscaia, spectacolele dansatoarei Uzbece 
G. Mavaema, ale jonglerului M. Nesceriacov.

La 9 ianuarie. Asociația pentru prietenia 
anglo-sovietică, a organizat la teatrul „Stall" 
— unul din cele mai mari teatre din Londra 
un 'spectacol al studenților sovietici. Spec
tacolul s’a bucurat de un mare succes.

In seara zilei de 9 ianuarie, Uniunea na
țională a studenților din Anglia a organizat 
o recepție în cinstea studenților sovietici. 
Luând cuvântul la recepție, reprezentantul 
studenților englezi, K- M. Soobky a spus:

„Vizita studenților sovietici în Anglia va 
cont'ibui la întărirea prieteniei dintre stu
denții și tineretul din Anglia și Uniunea 
Sovietică la unirea forțelor în lupta împo
triva fascismului și a ațâțătorilor la război”.

A răspuns V. Ivanov, șeful delegației so
vietice.

LONDRA 12 (Agerpres). — TASS :
Ziarul „Daily Worker" publică declarațiile 

unor specialiști în legătură cu spectacolele 
date de tinerii artiști sovietici la cel de al 
II-lea Festival al studenților din întreaga 
Anglie.

David Pool — unul din conducătorii școlii 
engleze de balet „Sadlers-Wells" și-a expri
mat admirația prin cuvintele: „Ce măestrle 
excepțională!" Cunoscuta balerină engleză 
Marie Rambert a declarat: „Spectacolele 
date de ruși sunt emoționante”.

Iar ziarul „Manchester Guardian” a scris 
că tinerii artiști sovietici au dat dovadă de 
o înaltă măestr'e artistică. „Măestria celei 
mai tinere participante a grupului — bale- 
tista N. Filippova — subliniază ziarul — 
este uimitoare. Se poate spune că ea este o 
baletistă desăvârșită. Tehnica strălucită se 
îmbină la ea cu grația naturală".

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

In legătură cu criza de guvern din Italia
ROMA 12 (Agerpres). — Giuseppe Pella, 

fostul președinte al consiliului de miniștri, 
a refuzat cererea președintelui republicii, Ei- 
naudi, de a forma noul guvern, deoarece nu 
a fost desemnat de partidul democrat-creștln 
drept candidat.

In urma refuzului lut Pella, președintele 
republicii a însărcinat cu formarea guvernu
lui pe democratul creștin Amintore Fanfani. 
Fanfani. care a fost ministru de interne in 
guvernul Pella și ministru al agriculturii în 
guvernul anterior al lui De Gasperi, a decla

rat că dă răspunsul după consultările pe 
care le va avea.

In legătură cu disensiunile din partidul de
mocrat creștin, postul de radio Oggi in italia 
anunță că un numeros grup de parlamentari 
democrat creștini a trimis un lung memoriu 
președintelui republicii în care Fanfani nu e- 
ste prezentat într’o lumină prea favorabilă. 
Ziarul „Quotidiano", organul „Acțiunii cato. 
lice", se opune deasemenea candidaturii lui 
Fanfani.

--------------- e--------------

Daladier se pronunță din nou 
împotriva „comunității defensive europene"

-e-

CuHură fizică și sport

India a propus convocarea
DELHI 12 (Agerpres). — Postul de radio 

Delhi transmite o știre a agenției „Press 
Trust of India” potrivit căreia guvernul In
diei a propus în mod oficial să se convoace

Adunării Generale a 0. N. U. I
la 8 sau 9 februarie Adunarea Generală a 
O.N.U. în vederea discutării problemei co- I 
reene.

Ziare indiene critică politica externă a S.U.A.
DELHI 12 (Agerpres). — Ziarele din 

Delhi comentează pe larg ultimele măsuri 
de politică externă ale guvernului american 
care potrivit părerii unanime a ziarelor, nu 
dovedesc câtuși de puțin că S.U.A. doresc 
atenuarea încordării in relațiile internațio
nale. Ziarul „Hindustan Times" relevă că 
mesajul adresat de președintele Eisenhower 
Congresului american „nu indică niciun fel 

de schimbări fundamentate în politica 
S.U.A., ci dimpotrivă repetă vechile teze, 
deja cunoscute, și pune din nou accentul pe 
doctrina forței militare".

Arătând în continuare că „problema re
cunoașterii Republicii Populare Chineze ca
pătă în prezent o importanță tot mal mare", 
ziarul scrie că „președintele Eisenhower e 
promis că va continua să acorce ajutor 
militar și economic guvernului Formozei, 
iar în ceeace privește admiterea Chinei în

O.N.U., nici nu a pomenit măcar despre a- 
ceasta".

Ziarul „Hindustan Standard" subliniază 
că mesajul președintelui Eisenhower ..în
seamnă continuarea erei războiului rece și 
a încordării internaționale" șl avertizează 
in continuare S.U.A. că această politică „le 
expune riscului de a pierde prietenia și 
respectul multor națiuni de pe glob".

„In Asia de sud. scrie ziarul, nemulțu
mirea crescândă provocată de știrile despre 
proiectata alianță militară pakisteno-ameri- 
cană, este vădit nefavorabilă Statelor Uni
te", iar ..colaborarea cu Franco din Spania, 
cu neonaziștii din Germania - occidentală, 
cu Cian Cai-și și cu Li Sin Man poate să 
ducă, după părerea ziarului, la izolarea 
S.U.A.". „Mesajul președintelui Eisenhower, 
scrie în încheiere aiarul, nu trezește senti
mente plăcute".

Un deputat indian 
despre vizita 

în Uniunea Sovietică
DELHI 12 (Agerpres). — Ziarul „Națio

nal Herald" publică un interview acordat 
corespondentului acestui ziar de Govind Sa- 
hay, deputat in Adunarea legislativă a sta
tului Uttar Prades din partea partidului 
„Congresul național indian". Impărtășmdu-și 
impresiile din călătoria făcută in Uniunea 
Sovietică și țările de democrație populară 
din Europa, Sahay a declarat că „în rându
rile poporului rus crește sentimentul de dra
goste și respect față de India. Rușii soco
tesc că Intre India și U.R.S.S. există o prie
tenie firească".

Sahay a arătat că „oricine vizitează Uniu
nea Sovietică poate să cunoască toate as
pectele vieții oamenilor sovietici și să se 
convingă de progresul social și economic 
din țară". Subliniind succesele obținute de 
Uniunea Sovietică In domeniul planificări: 
agriculturii, creșterii buneistări a poporului 

sovietic, Sahay scrie în încheiere că „ase
menea Chinei, India poate profita de pe 
urma experienței sovietice în domeniul știin. 
țelor sociale, industrie șl agricultură".

PARIS 12 (Agerpres). — Ziarul „Com
bat" g publicat interviewul acordat de cu
noscutul om politic francez, radicalul 
Edouard Daladier, deputat in Adunarea Na- 

I ționaiă.
Răspunzând la o întrebare cu privire la 

.comunitatea defensivă europeană", Dala- 
I dier a declarat că proiectul acestei comuni- 
I tați a fost condamnat de majoritatea depu- 
| taților Adunării Naționale. „Se poate spune 
I chiar, a subliniat Dalaoler. că acest proiect 

a fost respins în mod practic în ajunul ple
cării reprezentanților francezi la conferința 
de pe insulele Bermude, întrucât rezoluția in 
favoarea „armatei europene" prezentată de 

| grupul parlamentar al partidului socialist și 
sprijinită de partidul M.R.P. a fost respinsă 

| printr’o majoritate decisivă. Guvernul nu a 
' ținut seama de acest lucru, fapt dovedit de 
I comunicatul conferinței din Bermude... Con- 
I .inui să consider că comunitatea defensivă 

europeană amenință să distrugă unitatea ar

matei franceze, să rupă legăturile dintre 
Franța și Uniunea franceză șl, în special, 
să pregătească dominația germană în Eu
ropa unificată formată din șase țări".

Daladier a declarat în continuare că 
„principalul scop al comunității defensive 
europene este înarmarea masivă e Germa
niei occidentale pe care o cer americanii 
încă din anul 1950“.

Arătând în continuare că frontiera de pe 
Oder-Neisse reprezintă pentru U.R.S.S., și 
Polonia condiții de neclintit, pentru menține
rea păcii. Daladier a spus: ,.După părerea 
mea ea reprezintă și pentru Franța hotarul 
păcii".

Refer:ndu-se la tratatul francd-sovietlc de 
alianță și asistență mutuală încheiat la 10 
decembrie 1944, Daladier a arătat că „sco
pul evident al acestui acord constă în a nu 
admite remilitarizarea Germaniei”.

Daladier s’a pronunțat deasemenea pentru 
tratative cu guvernul lui Ho Și Min

In preajma conferinței dela Berlin .

Trei premii și trei morți
Fotografia de mal jos a fost 

făcută în Mexic unui om ca’e 
astăzi nu mai este printre cei 
vii. Din momentul fotografierii 
și până la moartea lui nu au 
mai trecut decât câteva ore.

Numele lut e Bonetto. E ita
lian și se găsea în Mexic ca 
participant la marea cursă de 
automobile pan-americană. Con
ducea o mașină de fabricație 
italiană — „Lancia". Desigur 
că până aci nimic nu pare deo
sebit.

Dar cei ce știu ce înseamnă 
mai întotdeauna o cursă de au
tomobile în occident au înțeles 
că Bonetto nu venise pe cont 
propriu în Mexic Mașina era 
a fabricii „Lancia”, călătoria 
costisitoare Italia—Mexic o plă
tise fabrica „Lancia", însfârșit 
Bonetto era și el, de fapt „pro
prietatea" fabricii „Lancia". Iar 
nu pentru a admira peisagiile 
mexicane sau pentru a realiza 
performanțe sportive „Lancia" 
ii trimisese în cursa pan-ame- 
ricană. Era vorba de reclamă, 
de creșterea vânzărilor de ma 
șini. Căci locul întâi însemna 
noi comenzi pentru mașinile 
„Lancia" Tot locul întâi însem
na o primă grasă pentru Bo
netto, iar un loc mai prost în 
clasament ar fi du-s desigur la 
scăderea salariului sau poate 
chiar la concedierea lui.

Și Bonetto nu-și dezamăgește 
patronii. El câștigă prima eta

pă. Este în fruntea clasamentu
lui. Mecanicii îl îngrijesc cu 
deosebită atenție mașina. După 
cum se vede în fotografie însă 
el nu era așa fericit Fața-i este 
brăzdată de riduri, ea exprimă 
tristețe. Viteza cu care mergea 
în cursă, neținând seama de 
niciun fel de obstacol îl punea 
în fiecare moment viața în pe
ricol.

Ultimele clipe înaintea morții. 
Mașina aerodinamică condusă 
de Bonetto parcurge în plină vi
teză primele străzi ale orașului 
mexican Silao. Cu greu poți 
stăpâni volanul pe străzile înțe
sate de oameni și prost pavate. 
O singură piatră, o groapă, 
poate să arunce mașina în tro
tuar. Mai sunt câțiva metri și 
trebue luată o turnantă grea. 
Dar Bonetto nu poate încetini, 
trebue doar, cu orice preț să 
câștige. Ordin dela Roma. Sfâr
șitul fu scurt. Bonetto nu a 
mai ajuns în turnantă. Intră cu 
mașina într’un stâlp. Nu s’a mai 
auzit nici un țipăt măcar. Doar 
zgomotul produs de îngrozitoa-

când o ‘mașină .,Ferrari” cu 
două locuri s’au răsturnat în 
plină viteză. Până acum trei 
morți. Dar bilanțul este mai tra
gic, căci în total au murit nouă 
oametii. Numele celorlalți șase 
nu este cunoscut. Sunt șase a- 
mericani oarecari, șase specta
tori care au fost omorîți de o 
mașină în timp ce dădeau aju
tor unu' alt accidentat în cursă. 
In spital se găsesc nenumărați 
răniți, atât pilot! cât și spec
tatori.

Unii șoferi au scăpat ca prin 
minune de moarte. Mașina con
dusă de Taruffi s’a răsturnat, 
Maglioli a pierdut o roată în 
timp ce mergea cu peste 200 
km. pe oră. Și fotografia de mai 
jos nu arată decât una din 
mașinile ce nu au mai apucat 
sfârșitul cursei.

Cine privește însă cu atenție 
automobilul accidentat vede 
nenumărate Inscripții Imprima
te pe caroserie. Ce or fi repre
zentând ? Oare ce legătură 
există între ele și sport? Desi
gur că nlciuna, căci este vorba 
de reclame. Iată, pe aripa ma

rea ciocnire. Bonetto a fost de 
nerecunoscut. Era oribil mutilat.

Bonetto este prima victimă 
Urmează tot doi italieni. Stag- 
noli și Scotuzzi — care condu-

șinii din poza a doua se poate 
citi: „TELEFUNKEN radio”. Și 
pentruca fabrica să-și mărească 
vânzările prin câștigarea cursei, 
Hans Herman, pilotul automobi

lului accidentat, nu era departe 
să-și piardă viața.

Dar acționarii dela „Lancia" 
„Ferrarl" sau „Telefunken" nu 
pierd nimic dacă moare cutare 
sau cutare pilot In primul rând 
reclama. Șl aceasta se poate rea
liza numai prin adevărate exhi
biții care depășesc de multe ori 
posibilitățile mașinilor și ale 
piloților. Intervine apoi și lipsa 
măsurilor de protecție — paza 
șoselelor, indicarea locurilor 
periculoase — ceeace contribue 
la mărirea numărului acciden
telor. Dar toate acestea fac 
cursa mai „atractivă”, recla
ma crește șl deci și câștigurile.

Toate acestea te fac să asemu- 
ieștl cursa pan-americană, «a 
și alte competiții automobilisti
ce din occident, cu sistemul re
clamelor înscrise cu ajutorul a- 
vioanelor pe cer. Reclama, în 
astfel de cazuri, era din plin 
asigurată căci deobicei avioa
nele se prăbușeau, și lată gata 
senzația.

In cursa pan-americană însă 
fabricile italiene de automobile 
nu au pierdut nimic. Ele și-au 
asigurat primele trei locuri în 
clasamentul general, învingân- 
du-și deci categoric adversarii.

Desigur că acum la Roma se 
încheie bilanțurile.

Pe scurt în registre s’ar putea 
trece:

PIERDERI: trei oameni,
PROFITURI: trei premii în

tâi.
Deci acționarii firmelor Ita

liene pot fi mulțumiți. Ei nu au 
avut decât de câștigat de pe ur
ma cursei din America. Doi- 
trei morți și alți mulți răniți 
desigur nu contează. Se găsesc 
doar oricând șomeri gata să-și 
riște viața pentru o bucată de 
pâine.

S. B.

BONN 12 (Agerpres). — In ciuda mane
vrelor cercurilor conducătoare dela Bonn 
care urmăresc să submineze conferința mi- 

I niștrikr de aîoceri externe dela Berlin, 
, cercurile langi ale opiniei publice vestger- 

maoe sprijină Și așteaptă cu mult Interes 
| ținerea acestei conferințe.

„La Berlin, scrie ziarul burghez „Die 
; Welt", se va hotar: soarta poooru ul ger- 
i man. Așteptăm cu toții ca Berlinul să de- 
! vină din nou capitala patriei noastre".

Deasemenea revista „Parlamentarischer 
Wochenschau" se ocupă într’un articol de 
manevrele lui Adenauer împotriva conferin
ței dela Berlin și a unificării Germ miei, 
subliniind că „poporul german are dreptul 
să ceară bunăvoință in rezolvarea problemei 
unității țării sale dela oricine se pretinde 
a fi un reprezentant el său. Bonnul insă 
nu a făcut încă nicio propunere realistă în 
vederea unificării și nu a dat dovadă de ni
ciun fel de bunăvoință în această privință".

Fostul ministru de interne al Germaniei 
occidentale, Heinemann, critică cu vehemen
ță în ziarul _,Die Stimme der Gemeinde” 
manevrele guvernului Adenauer de submi
nare a conferinței miniștrilor de afaceri ex
terne dela Berlin. „Fiecare Știe astăzi unde 
poate duce politica de remilitarizare febrilă 
dusă de guvernul Adenauer care urmărește 
includerea Germaniei în sistemul pactului 
«tla-ntic".

★
LONDRA 12 (Agerpres). — într’un arti

col în care salută convocarea conferinței dela 
Berlin, revista laburistă „Tribune" scrie în

tre altele: S’a hotărît în cete din urmă 
convocarea unei conferințe la Berlin. Con
ducătorii celor patru națiuni vor avea pri
lejul să discute direct. In momentul de față 
trebue făcute roi propuneri pozitive, ale că
ror rezultate să fie tavonabile cauzei pâcîL 
Revista consideră că perspectivele unor tra
tative cu Uniunea Sovietică constitue un eve
niment important pentru începutul noului an. 
Punându-și întrebarea în ce mod poate fi 
obținută încetarea războiului rece, „ceeace 
ar trebui să fie scopul nostru primordial” 
revista constată că prin re'narmarea Ger
maniei occidentale, prin exercitarea de pre
siuni asupra Franței pentru a o sili să con
simtă la un acord cu privire la „comunita
tea defensivă europeană”, prin supunere 
față de dictatul american în problema Chi
nei populare și prin împiedicarea comerțu
lui între est și vest, acest scop nu poate 
fi atins. Subliniind că această politică este 
o „politică a disperării", „Tribune” arată 
că guvernul britanic nu ia niciun fel de 
măsuri pentru restabilirea independenței 
economice a Marii Britanii și avertizează 
că „:n curând va trebui să înfruntăm valul 
crizei economice americane”.

Referindu-se în încheiere la problema In- 
dochinei, revista laburistă scrie că „noua o- 
fensivă demnă de admirație a trupelor viet
nameze" a dovedit din nou cât de deșarte 
sunt speranțele într’o victorie a trupelor 
franceze. Unica speranță reală este înceta
rea războiului din Indochina și o pace rea
lizată prin tratative”.

Dela Ministerul afacerilor
BUDAPESTA 12 (Agerpres). - M.T.I.
Direcția informațiilor din Ministerul afa

cerilor externe al R.P. Ungare publică urmă
toarele : In ultimul timp cetățeni austriaci 
au trecut de mai multe ori in mod ilegal 
frontiera ungară. Astfel, la 24 noembrie 
1953 în regiunea Pusztasomorjâ, grănicerii 
unguri au surprins pe teritoriul ungar pe 
cetățeanul austriac Joszef Csida, care a de
clarat că a intoat pe teritoriul ungar pen
tru a-și vedea rudele. La 22 decembrie 1953 
cetățeanul austriac Ianos Reischl a trecut 
frontiera ilegal. La interogatoriu el a de
clarat că a trecut ilegal frontiera fiind în 
stare de ebrietate din care cauză a rătăcit. 
In cursul anchetei efectuate de autoritățile 
ungare s’a stabilit că Reischl a trecut fron
tiera ungară fiind într’adevăr în stare de 
ebrietate. Cât privește pe Csida el a pă
truns pe teritoriul ungar din eroare. Ziarele 
șl agențiile de presă austriace au răspândit

externe al R. P. Ungare
știri potrivit cărora cei doi cetățeni austri.aci 
ar fi fost răpiți de pe teritoriul austriac de 
către grănicerii unguri Este cu atât mai lim
pede că răspândind asemenea știri se urmă
rea înșelarea cu bună știință a opiniei pu
blice cu cât însăși nota legației austriace 
dela Budapesta, înmânată la 4 ianuarie în 
legătură cu cazul Joszef Csida, constată că și 
cetățeanul austriac Csida a trecut de bună 
voie pe teritoriul ungar. Ministerul afaceri
lor externe al R.P. Ungare, în numele guver
nului său, a remis la 9 ianuarie o notă lega, 
țiel austriace la Budapesta în care anunță 
faptele stabilite și o informează că autorită
țile ungare luând în considerare faptul că 
persoanele care au trecut frontiera ungară 
nu au avut nicio intenție criminală, vor 
permite celor doi cetățeni austriaci să se în
toarcă în țara lor și cer autorităților aus
triace să fixeze data întoarcerii acestora în 
Austria.

Unde-s concurenții?
In această iarnă există condiții minunate 

pentru desfășurarea unui bogat sezon spor
tiv. — Colectivele sportive sprijinite de or
ganizațiile de bază U.T.M. au luat din vreme 
măsuri pentru folosirea din plin a sezonu- ( 
lui spor.iv de iarnă. Amenajarea bazelor 
sportive : pârtii de schi și patinoare a con
stituit un lucru principal de care s’au ocu
pat colectivele sportive, încă înainte de a 
cădea zăpada și gerul O a teri ia deosebite 
s’a acordat reînoirii și completării inventa
rului sportiv de iarnă Au fost reorganizate 
secțiile pe 'ramuri de sport, patinaj, hochei, 
bob și schi. Când zăpada s’a așternut și ge
rul a devenit mai aspru, patinatorii și ho- 
cheișt’i au și început antrenamentul pe pa
tinoarele amenajate. Colectivele sportive Lo- 
comotiva-Grivița Roșie și Progresul I.T.B. 
din Capitală au obținut succese deosebite în 
pregătirea sezonului sportiv de iarnă. De 
câteva săptămâni pe patinoarele amenajate 
ou grijă, patinatorii din aceste colective 6e 
pregătesc pentru concurs. Și lată ziua con
cursului a sosit: Duminică 10 ianuarie Co
mitetul orășenesc C.F.S București șl Comi
tetul orășenesc U.T.M. în colaborare cu con
siliul sindical regional au hotărît ca în 
această zi să se desfășoare pe pa
tinoarul I.T.B. ca și pe cel al colectivului 
sportiv Locomotiva Grivița Roșie concursuri 
pentru trecerea normelor de patinaj din ca
drul complexului G.M.A. gradul I și II. |

Cu câteva zile înainte s’au luat măsuri 
— ce-i drept — ca acest concurs să se des
fășoare în cete mai bune condițiuni. Au 
fost desemnați arbitri, cronometrori și ștar- 
terî care să conducă acest concurs. Dar la 
ora când trebuia început concursul nu exis
ta niciun concurent. Au trecut mai bine de 
două ore și însfârși» a sosit... un singur 
,,concurent", venit aici să se antreneze.

— Unde-s concurenții — se întrebau cu 
disperare ștarterii, arbitrii și cronometrorii? 
Organizatorii dădeau din umeri.

— Au fost mobilizați susțineau tovarăș i 
din consiliul colectivului sportiv Locomotiva- 
Grivița Roșie. Dar...

— Dar în ce fel?
La această întrebare a fost greu să răs

pundă cineva.
★

înainte de începerea concursului pe pati
noarul I.T.B. și-au anunțat participarea peste 
30 de concurenți din diferite colective spor
tive ale Capitalei. Luând startul în 
diferite probe 100, 200, 500 m. participant'! 
s’au străduit să obțină rezultate cât mal 
bune. Tânărul patinator Victor Radulescu a 
avut o frumoasă comportare în probele de 
200 m., și 500 m. la categoria patine popu
lare obținând rezultatele de: 38’18” și 
respectiv 1’16” 4/10. El a cucerit astfel 
norma de patinaj din cadrul complexu
lui G.M.A. gradul I. S’au remarcat dease- 
meni tinerii patinatori, Corșatea Mircea, 
Georgescu Dan, Lăzărescu Constanța și 
alții.

Dacă străduința tinerilor patinatori tre
bue remarcată nu acelaș lucru se poate 
spune însă despre mobilizarea care a fost 
făcută și aici. Colectivul sportiv I.T.B. a 
prezentat la ștart numai trei concurenți. A- 
celaș este și numărul fetelor participante la 
acest concurs

Cum se explică acest lucru?
Aceasta este urmarea faptului că în co

lectivele sportive n'a fost dusă o muncă te
meinică de mobilizare a tinerilor și mai cu 
seamă a aspiranților G.M.A. pentru a parti
cipa la aceste concursuri. La colectivul spor
tiv Progresul care are trei patinoare șl 40 
de perechi de patine, mobilizarea a fost fă
cută superficial, fugitiv, cu o zi înainte de 
concurs, anunțându-se doar ora concursului 
la stația de radio amplificare. Munca con
cretă pe care trebuia s’o desfășoare orga
nizația de bază U.T.M. și colectivul sportiv 
a fost înlocuită cu o simplă informare. Ace
laș lucru s’a petrecut și la colectivul spor
tiv Locomotiva-Grivița Roșie. Asociațiile 
sportive n’au pus la îndemâna concurenț:- 
lor pa'ine așa cum a procedat asociația Fla
mura Roșie. Din această pricină membri 
ai colectivelor sportive din asociația Fla
mura Roșie n’au putut concura.

Sezonul sportiv de iarnă este în plină des
fășurare. Acum trebue folosită fiecare clipă. 
Cum altcumva decât ca « neglijență con
damnabilă trebue considerată slaba muncă 
dusă pentrți antrenarea tinerilor patinatori 
la concursuri și de antrenarea aspiranților 
G.M.A. la trecerea normelor de patinaj. De 
acest lucru s'e făcut vinovat comitetul pen
tru cultură fizică și sport al orașului Bucu
rești, comitetul orășenesc U.T.M și con
siliul sindical regional care n’au instruit 
temeinic colectivele sportive și organizațiile 
de baza U.T.M., care s’au mulțumit să or
ganizeze în prioă aceste concursuri

Sezonul sportiv de iarnă nu așteaptă. Tre- 
buesc luate măsuri cât mai repede. Asociați
ile sportive trebue să asigure materialele 
sportive de care au nevoie colectivele spor
tive. Organizațiile de bază U.T.M. au dato
ria să se preocupe intens de mobilizarea 
tinerilor la concursuri și mai cu seamă la 
cele pentru trecerea normelor G.M.A. de pa
tinaj și schi. Munca trebue desfășurată cu 
mai mult simț de răspundere în această pe
rioadă. Colectivele sportive trebue să acor
de mai mu'tă atenție antrenării maselor de 
tineri le practicarea patinajului. Trebue.sc 
chemați în mijlocul tinerilor patinatori frun
tași care să împărtășească din experiența 
lor și să-i ajute pe tineri să învețe practica
rea patinajului. Concursurile trebuesc orga
nizate cât mai des pe toate bazele spor
tive de iarnă iar organizatorii să desfășoa
re o muncă largă de popularizare a con
cursurilor.

V. RANGA

Scurte știri
• Comitetul Central al Partidului celor ce mun

cesc din Ungaria a hotărît să convoace la 18 apri
lie al 3-lea Congres al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria.
• Potrivit unor date incomplete, dela încheierea 

acordului de armistițiu în Coreea și până în de
cembrie inclusiv, clica .militarists’ americană a vio
lat spațiul aerian al părții coreeano-chineze de 136 
ori.

A După cum anunță corespondentul agenției Reu
ter la Tokio, noua armată a Japoniei — corpul de 
securitate națională — a fost înzestrată cu unități 
aeriene. Efectivul echipajelor avioanelor cu care 
a fost înzestrată armata japoneză este de peste 300 
de oameni.
• După cum anunță ziarele, un nou val de frig 

s’a abătut asupra nordului Italiei, atingând chiar 
și regiunile cu climă dulce.
• Ziarele relatează că în atelierul de reparații al 

căilor ferate austriace din Viena a izbucnit un in
cendiu, care a provocat pagube de mai multe mi
lioane de șilingi. Recipiente pline cu produse chi
mice au făcut explozie. Trei locomotive și aco
perișul atelierului, lung de 100 metri, au fost în 
întregime distruse.

• Ziarul „Daily Worker** anunță că potrivit da
telor unui apel care cheamă la acțiune pentru sal
varea democraților egipteni arestați de autorități 
— un număr de 63 de persoane vor fi judecate în 
curând la Cairo. Printre aceștia se află. în afară 
de cunoscuta dansatoare Tahia Carioca, Yussef 
Helmi, secretarul mișcării egiptene pentru apărarea 
păcii, doctorul Serif Hettata unul din conducătorii 
Comitetului național al muncitorilor șl studenților 
egipteni și Ahmed Taha, secretar al Comitetului 
uniunii naționale a sindicatelor egiptene.

A Tot mai numeroase sunt țările care, trecând 
peste politica de dictat a americanilor, cer intensi
ficarea relațiilor comerciale cu țările lagărului so
cialist. Agenția France Presse relatează că guvernul 
Birmaniei a propus proiecte de acorduri comerciale 
Uniunii Sovietice si R. P. Chineze.
• La 10 ianuarie, întreaga presă centrală din 

R. Cehoslovacă a publicat Comunicatul Prezidiului 
guvernului cehoslovac referitor la hotărîrea guver
nului de a prezenta spre examinare poporului ceho
slovac două proiecte de lege — proiectul legii con
stituționale cu privire la comitetele naționale și 
însuși proiectul de lege cu privire la comitetele na
ționale. Proiectul legii constituționale definește co
mitetele naționale ca fiind organe locale ale puterii 
de stat a oamenilor muncii din Republica Ceho
slovacă.

Turul ciclist al Egiptului
Marți s’a . disputat cea de a 4-a etapă a 

turului ciclist al Egiptului, pe traseul 
Assiout-Miniah (128 km.). Victoria a re
venit ciclistului belgian Van Menen, care 
a parcurs distanța în 3 h. 36’28”. Marin Ni- 
culescu s’a clasat pe locul 9, cu timpul de 3 
h. 36’31”. El continuă să ocupe locul 6 în 
clasamentul general individual.

Spectacole de azi
CINEMATOGRAFE: Patria I. C. Frimu, în

frățirea între popoare: Corăbiile atacă for
tărețele (Amiralul L'șacov seria Il-a); Repu
blica, Maxim Gorchi: Africa (seria Il-a); 
București: Soldatul victoriei (seria Il-a): Ele
na Pavel: Vestitorul vremurilor noi (Belin- 
schi); Lumina: Trei telegrame; Victoria; Pre
ludiul gloriei; Timpuri Noi: Tuberculoza este 
vindecabilă. Povestea pomilor și a vântului, 
Jurnal sovietic, nr. 61. Jurnal românesc nr. 
1, Vizita de prietenie a unei escadre sovietice 
în portul Constanța; Gh. Doja: Revizorul; 
Alex. Popov: Documentul misterios; 8 Martie: 
Soldatul victoriei (seria I-a); Vasile Roaită: 
Partizana: Cultural: Cântărețul stepelor; Gri
vița: Nu-i pace sub măslin; Constantin Da
vid: Keto și Kote; Alex. Sahia: Egor Bulâ- 
ciov și alții; Flacăra: Fiul mării; T. Vladi- 
mirescu: Scutierul și cenușăreasa; Arta: Cli- 
devrul viu; Popular: Centenarul Teatrului 
Național „I L. Caragiale”. Campionatele 
mondiale de tenis de masă; M. Eminescu: 
Călătorie îndepărtată;
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