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De pe cuprinsul patriei
îndeplinind sarcinile Hotirtrllor Plena

rei lărgite a C.C. al P.M.R. din 19-20 au
gust 1953, colectivele multor întreprin
deri produc noi modele și sortimente de 
bunuri de larg consum, necesare oameni
lor munciL

Utemista Puica Petrescu, fruntașă In 
producție dela fabrica de tricotaje „1 
nara Gardă" din Capitală lucrează 
multă atenție la un model, care va 
produs anul acesta.

In clișeu, utemista Petrescu la locul 
de muncă.

Ziarul
în mâna fiecărui tânăr!

Presa noastră — purtătoare a cuvântu
lui partidului — este așteptată cu tot mai 

piuită nerăbdare și dragoste de cititorii 
■ăi, milioanele de oameni ai muncii.

Presa noastră exprimă dorința fierbinte 
de pace a poporului nostru, încrederea sa 
în victoria cauzei păcii, democrației și 
socialismului. Urmând exemplul glorioa
sei prese sovietice, ziarele noastre mili
tează pentru educarea comunistă a mase
lor, pentru mobilizarea și organizarea oa
menilor muncii în vederea îndeplinirii 
sarcinilor trasate de partid și guvern.
„ Totodată, credincioasă adevărului, presa 

țării noastre scoate la iveală cu curaj lip
surile și greșelile ce împiedecă mersul 
nostru înainte, dezvoltă critica de jos și 
autocritica, mobilizând masele largi în 
lupta pentru învingerea lipsurilor și greu
tăților.

In anii regimului democrat-popular a 
crescut în mare măsură numărul ziarelor 
ș! revistelor ca și tirajul lor. Numai tine
retul munctor al țării noastre are la dis
poziția sa 9 ziare și reviste care apar tn- 
tr un tiraj de peste 700.000 exemplare.

îndeplinirea rolului mobilizator și orga
nizator al presei depinde însă în mare 
măsură de pătrunderea ei până în cel mai 
îndepărtat orășel și cătun, de difuzarea ei 
la timp în masa largă a oamenilor mun
cii. Pătrunderea cât mai largă a cuvân
tului tipărit al partidului în rândurile po
porului muncitor înseamnă întărirea și 
mai putern'că a legăturii dintre partid și 
popor.

O dovadă a grijii pe care statul nostru 
democrat-popular o acordă difuzări; pie
sei a constituit-o și Hotărîrea dm 1 Au
gust 1952 a guvernului și a partidului 
privind măsurile de îmbunătățire a difu
zării presei. Prin trecerea sarcinii difu
zării presei asupra Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor, s’au obținut în a- 
cest răstimp, unele realizări frumoase în 
direcția îmbunătățirii difuzării și a creș
terii numărului de abonamente.

In rândurile tineretului și copiilor din 
patrie noastră pătrunde acum tot m-ii 
larg presa de copii și fneret editată de 
C.C. al U.T.M. Dela o lună la alta crește 
numărul abonamentelor. Așa de pildă, în 
raionul Roman din regiunea Iași, în De
cembrie 1953. numărul abonamentelor la 
„Scânteia tineretului” a crescut cu a- 
proape 40 la sută față de luna precedentă, 
iar în luna Ianuarie 1954, numărul abona
mentelor a crescut si mai mult. Și în di
recția difuzării celorlalte publicații edi
tate de C.C. al U.T.M. s’au obtinut unele 
succese. In regiunea Suceava numărul 
abonamentelor la „Scânteia pioniernlui" a 
crescut cu aproape 15 la sută față de 
luna Noembrie; în regiunea Iași numărul 
abonamentelor la „Cravata Roșie”, a fost 
cu peste 50 la sută mai mare în luna De
cembrie decât în Noembrie.

A crescut deasemeni șl numărul 
abonamentelor la celelalte publicații — 
„Tânărul Leninist”, „Știință și tehnică 
pentru tineret”, „Luminița”, „Poezie, cân
tec, joc”, etc.

Obținerea acestor realizări se datorește 
în mare măsură și organelor și or
ganizațiilor U.T.M. care, alături de orga
nele P.T.T.R., s’au străduit să asigure pă
trunderea presei în rândurile tineretului. 
Comitetele U.T.M. ale raioanelor Pașcani, 
Focșani, Făgăraș, ca și altele, apreciind 
just însemnătatea difuzării presei, se pre
ocupă îndeaproape de această problemă. 
Ținând seamă de importanța pătrunderii 
presei în rândurile tineretului dela sate, 
comitetul regional U.T.M. Baia Mare și 
comitetul regional U.T.M. București, au 
reușit să sporească cu mult numărul abo
namentelor la sate.

Cu toate aceste realizări, în difuzarea 
presei de copii și tineret mai dăinuie încă 
o serie de lipsuri serioase, care nemulțu
mesc pe tinerii cititori. Multe din aceste 
lipsuri se datoresc organelor P.T.T.R.; 
mai există într’adevăr încă mulți factori 
poștali care nu-și fac în mod conștiincios 
datoria, întârziind aducerea ziarului ța 
cititori, sau difuzând doar câteva numere 
într’o lună.

La lipsurile existente în munca unor 
organe P.T.T.R. contribuie și lipsurile or
ganelor și organizațiilor U.T.M. Subapre- 
ciind însemnătatea muncii de difuzare a 
presei și socotind aceasta oa o sarcină nu-

mai a organelor P.T.T.R., unele comitete 
raionale U.T.M. cum ar fi cele din Tecuci, 
Moînești, Giurgiu, Murgeni, Babadagsau 
chiar comitete regionale U.T.M. _ cum 
sunt cele dela Bacău. Cluj, etc. — nu au 
ținut deloc legătura cu serviciile de di 
fuzare și expediere a presei din cadrul re
gionalelor și raionalelor P.TT R., nu au 
urmărit cum pătrunde presa în rândurile 
t neretumi și deci n au destășurat manca 
necesară pentruca ziarul să aj ingă in 
mâna fiecărui tânăr.

Din această pricină, publîcat'ile de t.- 
nereț Ș> copii n’au pătruns în măsura po- 
sib'lităților existente în rândurile tinere
tului dela orașe și sate. L» uzine'e .Stea
gul Roșu . sau L'zina de tractoare din O- 
rașul Stalin, de pildă, ca și la uzinei- 
„lanoș Herbac” din Cluj sau la mina L*j- 
peni, numărul abonamentelor este toca 
redus față de numărul tinerilor muncitor 
car® doresc să citească presa. Ace'aș Iu 
cru se întâmplă și în școlile medii din o- 
rașul Galați sau din raionul Bârlad, pre
cum și în comunele BMfir și Girișul Ne
gru d:n raionul Saljnta.

Unele corrrtete regionale U.T„M. au ne
glijat în mod inadmisibil răspândire-, 
presei la sate. In raionul Beiuș, de pildă 
se difuzează la sate doar 15 Ia sută d .-. 
numărul total de abonamente la presa de 
tineret și copii.

Difuzarea presei de t'neret și cop’î este 
o problemă ce interesează întreaga noas 
tră organizație. Deaceea, fiecare utem>st 
și activist U.T.M., comitetele raionale, o- i 
rășenești și regionale U.T M. sunt obli
gate să se preocupe îndeaproape d? 
această problemă. C.C. al U.T31. a pus 1 
în fața organelor și organ zațiilor U.T.M 
sarcini deosebit de însemnate pentru îm
bunătățirea răspândirii presei în rându
rile tineretului muncitor. Comitetele regio
nale, raionale și orășenești au datoria’să 
analizeze periodic situația difuzării presei 
Și să propună măsuri concrete pentru îm
bunătățirea muncii de răspândire a presei 
de tineret și copii. Nu trebuesc tolerate ca-

La căminul cultural din Brădiceni
La căminul cultural din 

comuna Brădiceni. regiunea 
Craiova, s’a organizat zilele 
trecute o seară culturală 
pentru a se face cunoscut ță
ranilor muncitori legea de 
mirând apărută, cu urivine 
la măsurile pentru dezvolta
rea creșterii animalelor 
anii 1954-1956 în R.P.l

Iji căminu! cultural 
adunat lume mu'tă : ti 
vârstnici, bărbați și teme

Victor Davițoiu. Yivă 
din sat începe să le vorbeas
că țăranilor muncitori des
pre noua lege.

Vorbitorul a scos în evi
dență nenumăratele măsuri 
de ajutorare a țărănimii 
muncitoare, luate de guvern 
In arii regimului de demo
crație populară. Apoi a su
bliniat unele succese tn dez
voltarea creșterii vite'or ob
ținute de către țăranii mu.i-

citorî din comună și raion, 
sorijiniți de statul democrat 
pooular.

In continuare, tov. Davlțo- 
iu a arătat Importanța îngri
jirii și hrânlril animatelor, a 
adăoostirîi lor în grajduri 
corespunzătoare și asigu
rarea unor cantități suficien
te de furaje pentru hrana 
lor. in special în timpul ier
nii

După ce fiecare capitol din 
lege a fost 
tințâ. primul 
la discuții 
Mamară.

— I egea 
măsu ’’ 
creșterii animatelor in anii 
1954-1956 in R.P.R. — a 
soils el — const it pentru 
noi țăranii muncitori, un 
stimulent in vederea sporirii 
numărului de animate și a 
creșterii productivității lor.

Un festival al filmului-spectacol în regiunea Timișoara
tacol: Egor Bulîciov și a Ții. 
Liubov Ia-o va ia. Primăvara 
la Moscova, Cadavrul viu. 
Nunta lui Crecinski, Dincolo 
de Dunăre. Școala calomni
ei. Oaspetele neașteptat Re
vizorul, precum și ooera scri
itorul ui spaniol Lope de 
Vega. Profesorul de dans.

Rimele prezentate la cine
matograful .„Maxim Gorki” 
d:n Timișoara, au fost vizkr-

in

adus la cunos- 
care s’a ridxat 
a foșt Dumitru

privitoare ta 
pentru dezvoltarea

Apoi au mai vorbit șî tă 
rănii muncitori Ion Pârv 
iu. care a Încheiat co 
pentru o vacă de laț 
Ion Davițoiu care a în 
contract pentru creșterea 
îngrâșarea unui porc, 
cum și mulț] a'P țărani 
citorî aP.ați atunci in 
in cuvântul lor țăranii 
citofi s’au referit pe larg la 
ajutorul din partea slatu u ți 
la marile foloase pe care le 
obțin e: de pe urma creșterii 
animatelor Țăranii munci- 
tor. din comuna Brădiceni 
s au angara* să fotoseasca cu 
pricepere ajutorul dat de stat 
pentru a contribui la dezvol
tarea creșterii de animale în 
tara noastră, la imbtuiâtăți-

Pentru a da posibilitate 
oamenilor muncii din regiu
nea Tim:șoara de a cunoaște 
operele teatrului sovietic, 
Mirîsterul Cu ‘uriL a orga
nizat Intre 23 decembrie ș! 
21 ianuarie, la Timișoara. 
Reșița și Lugoj „Festivalul 
ii mulul spectacol*, la cine
matografele centrale din a- 
ceste localități.

In cadrul acestui Festival 
sunt prezentate filmele-spec-

nate de peste 13.000 specta
tori. De un deosebit succes 
s’a bucurat filmul spectacol 
..Revizorul* realizat după 
cunoscuta piesa a scriitoru'ui 
S Gogol

In curând aceste filme 
spectacol vor fi vizionate ș< 
de oamenii munci: din Reși
ța ș: Lugoj

Cores ponderi
KAROL LOHR

auri ——rlTMelor II T M din ^SLTreceS’arapficatore-
raioanele Secuem, Lipova/MeâfcW; practice. Anul acesta, cursu-

Viitoare surori sanitara
TG. JIU (de'a corespon

denta noastră Gabriela Căr
bunarul.

In 1952. bl raionul Tg. Jiu, 
regiunea Craiova, a luat fiin
ță o nouă școală de surori 
sanitare a Ministerului Să
nătății. Ea desfășoară astăzi 
o rodnică activitate. Elevelor 
care frecventează cursurile 
școlii de surori sanitare le 
sunt asigurate condiții bune 
de învățătură. Deasemeni,

limba română matematici, 
chimie, fizică, etc. Printre e- 
levee fruntașe se numără 
Paula Scânteie, secretara or
ganizației de bază U.T.M.. 
Clara Bâldea și Ana Câtu- 
țo:u care au obținut note 
deosebit de bune.

Odată cu temeinica pregă
tire teoretică, eleve'.e școlii 
de surori, au posibilitatea 
să-și însușească și munca 
practică de soră. Astfel, ele

însemnate succese șl

troșani, Corabia, etc., care de mult timp 
n’au analizat felul în care publicațiile a- 
jung în rândurile tineretului din raion- In 
actuala perioadă de iarnă, organizațiile 
U.T.M. dela sate au sarcina de a contribui 
ia creșterea numărului de abonamente, 
pe baza desfășurării temeinice a muncii în 
rândul tineretului, în așa fel încât acțiu
nea de difuzare să constitue un sprijin 
important în munca de ridicare a nivelu
lui politic, ideologic și cultural al tinere
tului.

Este deasemenî necesar ca comitetele 
regionale, orășenești și raionale U.T.M. 
să dea o mai mare atenție legăturii cu 
serv'ciile de difuzare ș! expediere a pre
sei din cadrul regionalelor și raionalelor 
P.T.T.R. pentru a ajuta la întărirea con 
trolului în munca de difuzare a presei, 
cerând să se ia măsuri împotriva celor 
vinovați de difuzarea defectuoasă a publi
cațiilor. In această pr'vință este de da
toria organelor U.T.M. ca, împreună cu 
organele P.T.T.R. să instruiască temeinic 
pe factorii poștali utemiști, pe toți ute- 
miștii care muncesc în cadrul P.T.T.R. ca 
și pe toți difuzorii voluntari. Crearea 
unei rețele cât mai largi de difuzori vo
luntari și înarmarea lor cu problemele 
difuzării presei constitue un ajutor de 
seamă în acțiunea de răspândire a presei 
în rândul tineretului. Este deasemeni ne
cesar ca în secțiile regionale și raionale 
de difuzare a presei din cadrul P.T.T.R 
ca și în gări, să se creeze posturi ute- 
miste de control, care să urmărească 
transportarea presei și distribuirea la 
timp a ziarelor la abonați.

Activiștii cganizațlei noastre sunt da
tori să folosească larg presa, pub'icațiile 
ideologice și literare pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor politico-'deolo- 
g’ce și culturale ale tineretului, să se pre- 
ocupe îndeaproape de buna desfășurare a 
muncii de răspândire a presei în rându
rile tineretului.

!n țara noas'ră crește mereu numărui 
cititorilor presei de tineret și copii; tot 
mai mulți tineri așteaptă cu nerăbdare 
sosirea ziarelor și a revistelor. Să nu se 
precupețească niciun efort pentru ca ziarul 
să fie în mâna fiecărui tânăr, pentru ca 
publicațiile să ajungă la timp în mâinile 
cititorilor I

rile școlii de surori sunt ur
mate de 40 de tinere. Lor li 
s’a asigurat cămin și masă 
gratuite șl bursă 
bani.

O mare atenție 
le școlii de surori 
aprofundării 
care li se predau în orele de 
curs. Astfel, pe lângă disci
plinele speciale, ele învață

de stat în

dau eleve- 
însușirii și 

cunoștințelor

ob’lnă
are real? posibilități de des- 
voltare in vii'or

Organizația U.T.M. din 
șc»aiă acordă un prețios 
sprijin elevelor in munca de 
însușire a învățăturii. Au 
fost create grupe de învăță
tură pentru ajutorarea eleve
lor insuficient de pregătite. 
Deasemeni, utemista Ana 
Câtuțoiu, ocupându-se îndea
proape de elevele Maria Ciu- ,--------- --------- . —
situația învățăturii la ana
tomie. In locul notei 2 din 
catalog, pe care o aveau îna
inte, astăzi profesorul a no
tat 5.

E'.evele dela școala de su
rori muncesc cu râvnă stră- 
duindu-se să devină viitoare 
cadre bine calificate, capaof- 
le să contribuie din plin la 
îngrijirea sănătății oameni
lor muncii.

pe '-a-rfga sedfiTte Sțyfnnmor ajuiat va-șr ■ unTumaia^easea 
sau la creșele și căminele de ............................
zi din localitate ținându-se 
seaima de aptitudinile fiecă
reia. Aceasta a contribuit ca 
fiecare elevă să se speciali
zeze într’un anumit domeniu 
de activitate. Așa de pildă, 
tânăra Petou Maria, absol
ventă proaspătă a școlii, a 
fost repartizată la secția 
chirurgie a spitalului de a- 
dulți unde a și început să

Plenara Consiliului Central al Sindicatelor
Mtercuri dimineața, în localul C.C.S. din 

b-dul 6 Martie, au început lucrările Plenarei 
Consiliului Central al Sindicatelor.

La lucrările plenarei participă membrii 
Consiliului Central al Sindicatelor, reprezen
tanții Comitetelor Centrale ale sindicatelor 
cin diferite ramuri de producție, președinții 
consiliilor sindicale regionale și numeroși 
activiști sindicali din Capitală.

Participă deasemeni cadre conducătoare 
din ministere și instituții centrale de stat

Lucrările plenarei au fost deschise de tov. 
Stelian Moraru, președintele C.C.S.

Plenara analizează printre altele modul 
cum s’au realizat angajamentele din con
tractele colective pe anul 1953 și directivele

păntru încheierea lor pe anul 1954, sarcinile 
ce revin mișcării sindicale în aplicarea Le
gii privitoare la măsurile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în anii 1954—1956, în 
Republica Populară Română, activitatea co
misiilor de litigii din întreprinderi și insti
tuții și modul cum s‘a desfășurat alegerea 
consiliilor de judecată tovărășească și acti
vitatea lor.

Pe ordinea de zl figurează deasemeni 
problema alegerii organelor sindicale din în
treprinderi și instituții, a comitetelor raio
nale și regionale și a consiliilor sindicale re
gionale, ce se vor desfășura în acest an.

Plenara C.C.S. continuă azi 14 ianuarie.
(Agerpres) I

Succesele tinerilor metalurgiști
și-a depășit programul de lucru cu 110 la 
sută. S’a evidențiat utemistul Kacso Alexan
dru care datorită atenției deosebite și rapi
dității cu care lucrează și-a depășit norma 
cu 75 la sută Utemistul Batis loan, înainte 
de a intra în brigadă de abia putea să-și 
îndeplinească norma. Acum, datorite ajutoru
lui tovărășesc pe care-l primește dela ceilalți, 

.el a reușit să se încadreze printre fruntașii 
în producție.

Și brigada a doua dela făcătușerie mun
cește cu elan pentru îndep’inirea planului de 
stat. Utemistul Cămărășan Constantin, res
ponsabilul brigăzii, este cel mai bun munci
tor d:n brigadă. r

obțin noi realizări
Printre cei care au obținut cele mai însem

nate depășiri de normă din brigadă, se află 
și tânăra țesătoare Rikf Magdalena.

La întreprinderea .E'ectromotor” din Timi
șoara. 'ucrează și brigada slahanovistă con
dusă de stahanovistul Covaci Ștefan. Prin 
aplicarea metodelor sovietice Colesov, Ante-, 
nina Jandaruva și altele, întreaga brigadă a 
reușit să-și depășească norma în prima 
decadă a lunii ianuarie a.c cu 200 la sută. 
Responsabilul brigăzii Covaci Ștefan, care a 
aplicat printre primii în țara noastră metoda 
de tăiere intensivă a metalelor după exemp ul 
stahanovistu'.ui sovietic Vasili Co esov, și-a 
depășit norma cu 380 la sută, iar stahanovis- 
tu! Nicodin Petru cu 250 la sută

Rezultate frumoase a obținut tn prima 
decadă și brigada condusă de utemistul 
Ștefan Grațian dela secția montaj, cât și cea 
condusă de Lucaci Hari dela secția bobtnaj.

tineri
spri

in bri 73Z i

merri mi
normâ. a

CLUJ (de'a corespondenta noastră Livia
Lorenștein).

Încă n anii 1952—53 o bună parte din 
uzinele metalurgice „Unirea” Jin 
ni;i ți îndrumați de comitetul 
de bază L’.T_M., s’au încadrat 

le producție De atunci. învingând 
ăți și 'ipsuri ei ș:-eu îmbunătățit 
aca Au crescut depășirile de 
rresc-jt grija utemiști'.or față ie

mașini, față de bunul mers a! producției.
Brigada a 3-a. dela secția strungărie s’a 

strădui; mu*t să câștige drapelul producției. 
Muncind cu râvnă pentru a dobândi noi suc
cese în muncă, brigada condusă de utemistul 
Platen Ioan in primele zile, ale anului 1954

Brigăzile utemiste
TIM’ȘOARâ (dela corespondentul nostru 

Isacov Svetislav).
Bri găzi’e de producție și de ca'itate ale 

dela întreprinderea ..Bumbacul” 
Timișoara, au obținut realizări insem- 
in producție încă din primele zile ale 

oi acesta Astfel, brigada nr. 2 de ca'i
tate. condusă de utemistul Pozmor Viliam, 
din secția țesâtorie, în primele 5 zile de 
muncă și-a depăși' norma cu 30 Ia sută, dând 
în ace'aș timp țesături de calitate superioară. 
Brigada utemista de producție nr. 3 și-a 
depășit norma cu 26 la sută Utemista 
Lengyel Ade’.a, care deservește patru răz
boaie. a obținut cel mai frumos rezultat din 
brigadă, depășindu-ți norma cu peste 30 la 
sută Brigada de calitate nr. I condusă de 
tânărul maistru Guttman Frideric, care aplică 
metoda sovietică marșrut. a dat cu 35 la sută 
mai multe țesături peste normă.

Folosind rezervele interne

tineretului.

na te

GALAȚI (de’.a corespondentul nostru 
Iancu Trifan).

O preocupare de seamă a muncitorilor șl 
folosirea din plin a rezervelor interne. In 
ultimele luni ale anului trecut, muncitorii de 
aci au propus , peste 32 inovații, dintre care 
majoritatea au fost puse în practică. Cu aju
torul acestor inovații și prin valorificarea 
deșeurilor, ei au reușit să aducă întreprinderii 
o economie în va'oare de 1 500.000 lei.

O contribuție însemnată la realizarea aces
tor economii a adus-o și tânărul sudor Emil 
Vereș, care a făcut un dispozitiv la sudatei 
plăcilor de tampoane, cât și cea a tânărului 
strungar Mihălceanu Mircea. ,

In ate ierul de fierărie se desfășoară intens 
munca pentru valorificarea deșeurilor La 
inițjativa muncitorului Lăzărescu Sandu, s’au 
pildă, din deșeuri s’au~<v)j?r' atelierele 
claie de compresie necesite deșeurjle. De 
tampoanelor cilindrice cârlige pentru fixarea 
obloanelor de vagoane, brațe de foarfeci pen
tru tăiat sârmă și altele. In mod deosebit la 
valorificarea deșeurilor s’a evidențiat brigada 
utemistului Vrânceanu Victor.

Succesele dobândite până în prezent de 
colectivul atelierelor C.F.R „Gh. Apostol” din 
Galați în descoperirea și folosirea rezervelor 
interne, constitue o realizare de seamă, în 
lupta pentru bunăstarea oamenilor muncii.

Primul examen — primul „foarte bine“
Când a venit la Facultatea de Filologie 

din București, utemistul Ion Calotă avea un 
scop bine definit: de a deveni profesor de 
limba și literatura română. Gândul .acesta La 
însuflețit încă din anul I. L-a preocupat fie
care materie de studiu, fiecare metodă de 
muncă. Problemele de limbă și literatură au 
stat în centrul atenției lui. Orice ceas din zi 
era folosit cu chibzuință: în bibliotecă sau 
la seminar, la curs sau la cămin, la un spec
tacol sau în vreo discuție, pretutindeni Ion 
Calotă își însemna ceva, învăța mereu ceva 
nou. Anul I l-a promovat cu rezultate de 
„bine" și „foarte bine“.

In felul acesta i-a venit mai ușor în anul II 
să se dedice studiului unor probleme de pe
dagogie. Problemele de pedagogie îl pasio
nau din ce în ce mai mult, mai ales de când 
avusese ocazia să asiste la orele de practică 
pedagogică. El nu s’a dus la aceste ore nu
mai în cadrul grupei lui, ci și cu alte grure. 
Când profesorul preda se simțea parcă din 
nou elev. Intr’o bancă din fund își nota când 
și când, anumite lucruri: momentele princi
pale ale lecției, cum se pun întrebările, cum 
se fixează cunoștințele, etc.

După fiecare lecție asistată, se făceau dis
cuții în serhinar. La aceste seminarii Ion Ca
lotă ridica probleme interesante, care animau 
discuțiile.

In fe'.ul acesta a trecut anul II și studentul 
Ion Calotă a învățat multe lucruri noi. Cu
noștințele lui s’au adâncit în anul școlar cu
rent. Cu un viu interes a primit Ion Calotă 
predarea disciplinei metodicii limbii și lite
raturii române. Acum a luat contact cu ade
văratele procedee de predare; s’a familiari
zat cu raporturile reciproce dintre eleVi și 
profesori.

Ziua examenului a sosit. In fața biletelor 
răvășite, Calotă se întreba : „Pe care să-l 
aleg ?“.

A ridicat unul la întâmplare șl s’a în
dreptat spre bancă. Trăsese oare bilețelul 
„norocos”? Nu... Pentru el toate subiectele 
sunt „norocoase” deoarece și-a însușit te
meinic cele predate

A cerut cuvântul. In fața Iui nu se afla nu
mai examinatorul, cl parcă o întreagă clasă 
de elevi cărora le preda tema: „verbul”.

După ce a a'ătat semnificația verbului ca 
parte de vorbire, după ce l-a definit pe baza

unor exemple bine alese a trecut la capitolele 
mari ale acestei teme. Expunerea lui concisă 
clară, sigură și bogată în idei l-a făcut pe 
examinator să se declare mulțumit.

A vorbit apoi în continuare despre alt su
biect și anume substantivele comune și pro
prii. El nu s’a mulțumit să arate ce sunt, 
cura se definesc, cum le recunoaștem în 
text, etc. ci a ridicat probleme speciale în 
legătură cu ele. De pildă a vorbit despre 
substantivele epicene și mobile.

In carnetul iui prima rubrică a fost com
plectată de examinator cu calificativul 
„foarte bine”. O răsplată bine meritată.

Ion Calotă se gândește că după vacanța 
de iarnă va a’plica aceste cunoștințe la orele 
de practică pedagogică pe care le așteaptă 
cu multă nerăbdare.

Nu de dragul de a vorbi, ci din dragoste 
pentru această profesiune, vorbește el adesea 
colegilor săi cu înflăcărare despre ținta 
aleasă: aceea de a deveni profesor de limba 
și literatura română.

VICTOR V1ȘINESCU
Student în anul III al Facultății 

de Filologie din București

Dezvoltarea rețelei cooperatiste
Uniunea raională a cooperativelor de apro

vizionare și desfacere Huedin din regiunea 
Cluj a luat anul t-ecut o serie de măsuri 
pentru dezvoltarea • rețelei cooperatiste și 
creșterea volumului de desfacere a mărfuri
lor.

Pentru dezvoltarea rețelei comerciale, în 
anul 1954 sunt prevăzute construcțiile nece
sare pentru 4 magazine universale și mai 
multe magazine model.

In urma extinderii în raion a rețelei coo
peratiste s’a mărit și volumul de desfacere al 
mărfurilor. Numai în comuna Sânmihaiul Al- 
mașului, în trimestrul IV al anului 1953, s’au 
vândut de 20 ori mai multe mărfuri decât 
în aceeași perioadă a .anului 1950.

O atenție deosebită s’a acordat și achizi
țiilor de produse agricole și fructe. In tri
mestrul IV al anului trecut, lâ cooperativa 
din Sânmihaiul Almașului s’au achiziționat 
27.538 kg. de cereale, la cea din Sâncrai 
25.287 kg. de cereale, la cooperativa din 
Almaș 17.547 kg. de cereale, iar la cea din 
Beliș 32.000 kg. de afine de pădure.

(Agerpres).

Examenele sunt în toi. Studenții din facultăți s’au pregătit temeinic în vederea acestui eveniment Important.
lată în fotografia noastră pe studentul losif Mărcuț din anul IV al Facultății de Electrotehnică din București răspunzând 

la cursul de Aparate electrice întrebărilor puse de tov. profesor universitar Alex. Popescu.

A apărut

„Tânărul Leninist"
Numărul 5—6 

(octombrie - decembrie 1953)
CUPRINSUL

Marea victorie în alegeri a Frontului 
Democrației Populare.

EDITORIAL
Să luptăm pentru îndeplinirea marilor sar

cini trasate de partid Uniunii Tine
retului Muncitor.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII
Prof. Univ. I. Banu — Rolul masselor în 

făurirea istoriei.
Prof. Univ. L. Tismăneanu — Miarxism- 

leninismul despre lichidarea opoziției 
șl e deosebirii esențiale dintre munca 
intelectuală și munca fizică.

VIAȚA U. T. M.
A. Ziman — Să desvoltăm democrația in

ternă de organizație.
Ana Hedeșiu — Organizația de bază 

U.T.M. dela fabrica „Iianoș Herbac“ 
din Cluj, în luptă pentru ridicarea și 
îmbunătățirea producției de larg con
sum.

Filip Popescu — Desire studiul marxlst- 
leninlst al activiștilor U.T.M. din Re
giunea Autonomă Maghiară.
PROBLEME INTERNAȚIONALE

M. Cernea — Pauperizarea oamenilor 
muncii în țările capitaliste.



Gheorghe Triteanu
f

care să-1 ajute să sporească productivitatea 
muncii. Lucrând la reparatul unei mașini de 
calculat marca „Mercedes", el a observat că 
mai întotdeauna aceste mașini se defectau 
din cauza uzării prea dese a roților din
țate, care deserveau întregul mecanism al 
mașinii. Faptul că aceste roți dințate nu se 
lucrau la noi în țară și trebuiau importate 
din străinătate și plătite mai scump, i-a dat 
mult de gândit lui Triteanu. După câteva 
zile de frământări, el reușește să facă un 
dispozitiv cu ajutorul căruia a putut Con
fecționa rotita dințată în cadrul atelierului. 
Problema roților pentru mașinile de calculat 
a fost rezolvată. Această inovație a făcut ca 
utemistul Gheorghe Triteanu să fie cunoscut 
în toată întreprinderea și să-i dea un nou 
imbold în muncă. In suflet 1 s’a născut do- 
rin'a de a nu se mulțumi cu ceeace a reali
zat azi. de a continua să meargă mereu îna
inte. Intr’una din zile, trecând prin secția 
zincaj, a observat că muncitorii de aici, în
tâmpină multe greutăți în munca lor din 
lipsa de aparate de măsurat lungimea sâr
melor. lnto"cându-se în atelier, Triteanu s’a 
gândit că nu ar fi rău dacă ar încerca să 
facă el asemenea aparate. A început să lu
creze.

— N’ai să reușești. Asemenea aparate nu 
S; fac decât în străinătate. N’au reușit alții 
mai pregătiți ca tine, dacmi-tetu—îi spu
neau unii, cărora Triteanu le împărtășea pă
rerea lui. Totuși el nu se descurajă, se apucă 
mai serios de muncă. Odată, de două ori, nu 
a reușit Atunci el s'a gândit că trebue să 
ceară sprijinul cuiva. Utemistul Vescan Eu
gen. un tânăr foarte priceput a primit cu 
bucurie cia să-l ajute pe triteanu. Cu ajutorul 
lui Vescan, Triteanu a izbutit să confecțio
neze mai multe aparate de măsurat lungimea 
sârmelor. Atunei el și-a cucerit titlul de 
muncitor inovator.

—• Uite, stau în loc din cauza axului flexi
bil — i s’a adresat în altă zi cineva. — Am 
căutat peste tot după un asemenea ax și 
nu am găsit. Ce zici, n’ai putea să mă 
ajuți?

— Am să încerc! — a răspuns Triteanu 
5 zile la rând a muncit împreună cu tinere'? 
Nastasiu Elena, Marian Ana și Moga Maria 
și abia a 6-a zi de muncă a reușit ca prin 
propria-i inovație, să facă axul flexibil, 
necesar aparatului de polizat dela atelierul 
dentar al uzinei.

La fel ca toți tinerii din patria noastră 
dragă utemistul Gheorghe Triteanu a trăît 
și el multe evenimente importante. In anul 
1949 a fost distins de către Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor cu „Di
ploma de Onoare" pentru merite deosebite 
obținute în muneă. Aipoi în urma rezultate
lor tot mai frumoase tn producție a primit 
înaltul titlu de stahanovist. Mai târziu, a 
fost numit șef de echipă în atelierul lăcă- 
tușecie de precizie. Cel mai important eve
niment pe care l-a trăit în viața sa, a fost 
acela când organizația de partid din atelie
rul central i-a acordat cinstea confirmân- 
du-1 candidat de partid.

Prin îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale și politice munca și viața utemistului 
Triteanu Gheorghe devine din ce în ce mai 
ușoară și mai frumoasă. Succesele sale sunt 
o răsplată binemeritată a activității neobo
site pe care el a desfășurat-o. Gheorghe Tri
teanu iubește munca cu pasiune și tot la fel 
își iubește patria, pe care o vede înflorind 
din zi în zi.

Corespondent,

Utemistul inovator
Sirena sună prelung anunțând muncitorii 

.’din schimbul întâi că. orele de lucru au luat 
sfârșit. Tinerii din atelierul lăcătușilor de 
precizie și-au lăsat șl ei lucrul și se îndreap
tă grăbiți spre locul unde se va (ine o 
consfătuire importantă. Cel cere s’a ridicat 
pentru, a vorbi în:. C4Wi,ș,fâtuire este un tânăr 
potrivit de statură;pmodest și foarte energic. 
Vocea Iui, la începS'p'iiin sfioasă, devenea 
din ce în ce m a* puternică, mai hotărîtă. El 
povestea tlnefiW^yânși în juru-i despre 
metodele înaintate-sovietice de lucru pe care 
le aplică' în rnunca sa, despre metodele sale 
proprii de muncă și despre inovațiile făcute.

Tinerii ascultau cu mult Interes explica
țiile stahianovistului inovator Gheorghe Tri
teanu, care prin rezultatele activității sale a 
Contribuit din plin la creșterea producției și 
productivității muncri.

*
- Tn anul 1945 Triteanu Intra 1g școala pro
fesională de pe lâȘgă întreprinderea „In
dustria Sârmei" din Câmpia Turzii. Anii de 
școală au trecut pe neobservate. Pe tânărul 
Gheorghe Triteanu îl aștepta o viață inte
resantă plină de bucurii și de victorii.

Războiul a lăsat urme adânci pe unde a 
trecut. întreprinderea lor, ca multe alte în
treprinderi în acea, vreme, trebuia refăcută 
pentru a produce. Era nevoie de creșterea 
producției și a productivității muncii. Era 
nevoie de un asemenea avânt în. muncă, în
cât întreprinderea să fie scoasă în cel mai 
scurt timp din impasul în care se găsea 
A.lături de muncitorii conștient) care au în
ceput lupta pentru a realiza toate aceste lu
cruri, s'a încadrat cu tot elanul său tineresc 
și tânărul Gheo-ghe Triteanu. La început 
munca lui de lăcătuș de precizie i se părea 
etm-plă. i se părea că nimic nu e mai simp'.u 
decât să pitești diferite piese. Lucrurile au 
mers așa până într’o zi. când șeful atelieru
lui central. unul ■> dintre cei mai renumiți 
stahanoviștl din uzină, a stat prietenește de 
vorbă cu el. Discuția aceea a avut mare în
semnătate pentru Triteanu. Din acele clipe 
el s’a hotărît să urmeze exemplul șefului său 
de atelier. Pornind pe această cale Gheorghe 
Triteanu a avut de întâmpinat multe greu
tăți. Dar el nu-i dintr’aceia care se dau bă
tuți cu una cu două. Organizația l-ia învățat 
să lupte cu tărie pentru a învinge piedicile. 
Uneori când se lovea de greutăți, el își adu
cea aminte.de îndemnul organizației și lu
crul acesta îi dădea noi forțe în lupta pentru 
realizarea scopului.

. Punându-și la contribuție toată capacitatea 
sa de muncă', reușește ca într’un timp scurt 
să înlăture.uriă ’ după alta piedicile ce-i stă
teau în cale și să depășească treptat nor
mele. Adeseori muncitorii mai vechi în aceas
tă meserie, se apropiau de bancul la care lu
cra Triteanu și bucurându-se îi remarcau 
succesele.

Până aici e bine. Mergi tot așa mai de
parte — îl îmbărbătau ei. Apoi îi dădeau 
explicații și îndrumări. Triteanu ținea cont 
de toate sfaturile Șl îndrumările celor mai 
în vârstă și le punea în practică. Tot mai 
des a început el saiși petreacă serile citind 
dip literatura-tehnică.,sovietică. Aceasta l-a 
ajutat-să lucreze.țnai-ușor și mai bine Prin 
străduință, a ajuns să devină un lăcătuș 
priceput. j:

— Uitațl-vă cum muncește șl învățați dela 
el —- le spunea maistrul lucrătorilor mai 
tineri. Gheorghe Triteanu a început să-și de
pășească cu.ușurință normele, dar acest lucru 
nu-1 mal mulțumea. S’a gândit că trebue să

Spectacolele Teatru1 ui de
Oamenii muncii din Capitală participă cu 

mulț interes la spectacolele pe care le pre
zintă în noua sală artiștii Teatrului de Stat 
de Operă; și Balet,,,La- cele 4 spectacole pre
zentate .până acum-pa scena acestui teatru 
au g-slstat peste-, 4.300 de spectatori.

In acest nou .teatru a avut loc zilele tre
cute premiera operei „Dama de pică" de P. 
I. Ceaicoyschi. iar,.miercuri seara, a fost pre
zentat cel de al doilea spectacol cu baletul 
„Coppelia" a! compozitorului francez Leo 
Delibes.

Interpretat de Sanda Orleanu Jar, Oleg 
Danovschi, artiști emeriți ai R.P.R., Gabriel 
Poipeșcu, Pușa Babe.ș șf alții, baletul „Cop-

Cum înțeleg unii activiști 
studiul individual

„Mal multă preocupare pentru studiul In
dividual", sunt cuvintele pe care majoritate» 
activiștilor le întrebuințează în instructaje 
atunci când es'e vorba despre funcționarea 
anului de învățământ politic.

Cred că oricare activist al comitetului ra
ional U.T.M. Fetești va putea să susțină in
structaje care să dureze o oră, o oră jumă
tate, sau poate și mai mult, în care să vor
bească despre neces'ta'ea studiului indivi
dual in aprofundarea învățăturii marxist- 
leniniste. Dar să vedem cum înțeleg ei aces
te instructaje.

★

Pe la mijlocul luni! decembrie era fixată 
o zi de studiu pentru activiștii comitete ui 
raional U.T.M. Fetești. Din programul zilei 
făcea parte și seminarul în cadrul cercului 
politic de studiere a Istoriei P.C.U.S. în 
care sunt încadrați majoritatea activiștii- r.

Tovarășul Dumitrache Dumitru propagan
distul cercului era mulțumit văzând pe ac
tiviști veseli, cu cărțile in mâini, aproape f «- 
care având un semn la paginTe unde se aflau 
paragrafele 1 și 2 din capitolul 11. indrep- ! 
tându-se spre sala dinainte fixată pentru in- j 
ceperea seminarului.

Dar veselia n'a durat decât până la înce
perea seminarului, pentrucă tovarășul D-jmi- | 
trache s'a dovedit a fi de data aceasta foarte 
„sever" interzicând sa se stea cu cărțile des- | 
chise în timpul seminarului Singurul refugiu I 
îl mai puteau găsi activiștii tn caietele de 
studiu individual care rămâneau in«ă ne- 
ieschise pentrucă nu cuprindeau niciun rând 
Jespre problemele ce trebuiau discutate la 
seminar. Rezultatul este ușor de înțeles: I 
seminarul a trebuit să fie amânat pentrucă 
nici tovarășul Stoian Radu, șeful secției or
ganizații U.T.M.-iste, nici tovarășul Sandu 
Gheorghe. șeful secției școli și pionieri, și 
niciun alt activist participant ia cerc n'a 
putut să răspundă Ia întrebările puse de 
propagandist.

Iată deci că importanța studiului indivi
dual este cunoscută de activiștii comitetului 
raional U.T.M. Feteșt' pe de rost din diferite 

i cărți și broșuri fără ca ei să aplice in prac- 
( tică cele învățate.
i Se pune acum întrebarea : poate fi exemplu 
' cercul politic din cadml activului raional 
I pentru celelalte organizații de bază? Desi- 
‘ gur că nu. Atunci să n<i ne mai mirăm dece 
! In organizațiile de bază dela întreprinderea 
j „Topitoria de in" sau la G A S. „Octombrie 
I roșu" din raionul Fetești, anul de Invățâ- 
I mânt politic se desfășoară foarte slab.

Credem că ar trebui ca organizația de bază 
U.T.M. a activului comitetului raional L'T-M 

i Fetești să ta măsuri serioase pentru ca «e- 
| tiviștii să lichideze cu această subapreciere 
I a studiului individual în însușirea învățăturii 
; marxist-leniniste. Față de această situație 

nici secția de propagandă și agitate a co- 
I miletului raional U.T„M. Fetești nu trebue să 
I rămână pasivă șl să ajute organizația dc 
j bază U.T.M. tn îmbunătățirea funcțkxtirti 
I fornșji de învățământ po.itic in rândul ac‘.i- 
I viștilor.

Dacă activul comitetului raional va lichida 
l cu aceste lipsuri rezultatul se va observ a In 
| întreaga muncă de educație aomjnistă a 11- 
' neretului din raionul Fetești, regu'tea Con-

S TOI CAN VICTOR 
activist al e-jnttiefjiui 

regional U T M. Constanța 
-----•------

Consfătuirea 
folcloriștilor din fără

Azi se deschide în Caphală consfătuirea 
folcloriștilor din ța'â. organizată de Casa 
Centrală a Creației Populare și Institutul 
de Folclor din Ministerul Culturii.

La consfătuire, care se va desfășura In 
zilele de 14. 15, 16 ianuarie, se vor dezbate 
probleme legate de culegerea, studiul și va
lorificarea 'folclorului din lara noastră, de 
noua creație de cântece populare și de rolui 
folclorului în activitatea artistică a echipelor 
de amatori.

La consfătuire iau parte o seamă de fol
cloriști din țară și delegați ai institutelor de 
cultură și artă din Capitală. (Agerpres)

Stat de Opera și Balet 
pelia", a cărui coreografie a fost realizată 
de A. Romanovschi, maestru emerit al artei 
și O. Danovschi, artist emerit, s’a bucurat de 
un frumos succes. Conducerea muzicală a 
acestui spectacol a aparținut dirijorului R. 
Rosenstek.

Pentru actuala stagiune, colectivul Tea
trului de Stat de Operă și Balet pregătește 
opera „Bărbierul din Sevilla", baletele „Ma
cul roșu" și „Esmeralda*". Totodată, artiști! 
și tehnicienii se străduiesc să adapteze pen
tru noua scenă operele „Rusalca", „Travia- 
ta“, „Fidelio" și „Rigoletto" care se vor 
prezenta în actuala stagiune.

(Agerpres).

Grupul de pionieri pe care 1 vedeți în fotografie au petrecut zile minunate 
in tabăra de pionieri dela Căciulata. Acum ei s au întors la școala lor draga in care se 
pregătesc intens pentru a obține noi și noi succese la învățătură. Dar jocurile cân
tecele învățate de profesoara utemista Mariana Turcea din Tg. Mureș, pe care o 

iubeau ca pe o soră mai mare nu le vor uita niciodată.

vitelor la G» A. S. FiliașiCreșterea
La gospodăria de stat Filiași sectorul zo

otehnic a luat ființă abia in anul 1950. La 
început gospodăria nu dispunea decât de un 
număr foarte redus de animale: circa loO 
oi, 20—30 porcine și câteva bovine. Cât pri
vește adăposturile, nu avea decât un grajd 
pentru bovine șl cabaline și două adăposturi 
neamenajate pentru porci. Munca în acest 
sector se desîășura foarte anevoios, pe 
atunci nu se știa prea bine cum să se în
grijească animalele. Se foloseau metode îna
poiate. . ,

Cerințele mereu crescânde de carne, lapte, 
etc., ale oamenilor muncii din țara noastră 
au impus gospodăriei de stat Filiași dezvo.- 
ta*ea sectorului zootehnic. Gospodăria, ca 
u'mare, a sporit numărul anima.elor ajun
gând in anul 1953 să dispună de 2.150 
oL o fermă cu 44 vaci de lapte, 1.720 porcine, 
dintre care 200 scroafe fâtătoare și altele.

Paralel cu dezvoltarea sectorului zooteh
nic, conducerea gospodăriei a hiat măsuri 
de mărire a volumului de construcții pentru 
adăposturi. Astfel, în prezent, gospodăria 
are două grajduri mari pentru cabaline, două 
grajduri moderne pent'u bovine, patru sai
vane cu o capacitate de adăpostire de peste 
2 500 ovine, etc

Conducerea gospodăriei de stat Fi.iași a 
manifestat o deosebită grijă nu numai pen
tru dezvoltarea numerică dar și pentru ame
liorarea raselor, și totodată pentru asigura
rea bazei furajere. Anul acesta, au fost 
cultivate pe mari întinderi de teren crz. 
ovăz, po'umb, mazăre, lucerna, ierburi și 
sfeclă, asigurându-se astfel ațâț nutrețuri 
fibroase cât și suculente. întreaga cantitate 
de nutrețuri a fost lnsilozată și depozitată 
afn gospodărie s’a pus anul acesta un ac

cent deosebit pe sporirea fertilității fânețe- 
...... na'urale și a furajelor semănate, precum 
și pe cultivarea mai muitor rădăckioase fu
rajere care să asigure în viitor o hrană con- 
sistentâ animatelor ți corespunzătoare cu 
creșterea numărului acestora. In u’t'.mul 
timp, conducerea gospodăriei a luat măsuri 
le mecanizare a munc i de precare a nutre- 

I țeri'.ar. care uțjreazâ cu mult munca mun- 
' A-aate'tr <J liranâ cu l6!L!“llutr dunT”’

Călăuz.rdu-se după bogeta experiență a 
. crescătorilor de animale d;n sovhozurile so

vietice. în ceeace privește asigurarea bazei 
ț furajere, a alimentării raționale, a asigurării 

JIKK adăposturi corespunzătoare și dând e 
Itlmp îngrijiri e sanitar-veterinare. muncito

rii dela gospodăria de stat Filiași au obți- 
nut realizări însemnate. Astfel deși nu toate 

i vacile sunt de rasă, s’a reușit ca in urma 
, ap câ'il metodelor științifice, cum ar fi hi

giena corporală, adăpatul de 4—5 ori pe zi, 
masajul ;gerul-j și mulsul în cruce, să se 

I obțină în medie 1 800—2 000 litri lapte anu
al dela fiecare vacă A luat o mare amploare 

1 creșterea porcului de rasă „Marele alb". 
. Scroatele fâtătoare de acest soi au dat anual 
' 13—15 purcei Rezultate neîntâlnite prin 
; partea locului au fost obțixute ia gospodăria 

de stat Filiași mai ales în creșterea oilor, 
i Planul anual de producție 1a lapte a 

fost realizat până la data de 5 Septembrie 
în proporție de 105 la sută. Dela această 

I dată .producția de lapte a iost dată in con-

tul anului 1954. In general, producția de 
lapte dela fiecare oaie a crescut dela 36 litri 
cât era planificat până la 50 litri. Dease- 
meni, producția anuală de lână a fost depă- 
șită.

La ol s’a apHeat pe scară largă monta 
artificială. Aplicând în mod științific aceas- 
tă metodă s’a reușit ca anul trecut, procesul 
de fecunditate să atingă 99,85 lă, sută, iar 
procentul de pierderi la naștere s a redus la 
0.015 la sută. Anul trecut au fost montate 
artificial un număr de aproape 1.500 oi.

Rezultatele obținute în sectorul zootehnic 
al acestei gospodării se datoresc în mare 
măsură iscusinței de care a dat dovadă zoo
tehnistul utemist Silaghi Ion. Acesta sta 
permanent în mijlocul crescătorilor de ani
male, ii povățuește cum să-dea îngrijiri știin
țifice și gene'atizează tn cadrul consfătuiri
lor de' producție experiența fruntașilor în 
muncă Znotehnistul Silaghi Ion se^ ocupă 
tn permanență de calificarea mulgătorilor, 
a brigadierilor etc.

Sub conducerea organizației de partid, co
mitetul de întreprindere al gospodăriei a or
ganizat întrecerea socialista între munci
torii sectorului zootehnic, precum și intre 
brigăzi și echipe. In întrecerea socialistă 
sau evidențiat numeroși crescători de ani
mate fruntași. Printre aceștia se numără: 
Marciuc Gheorghe și Hie Mihai, crescători 
din brigada de creștere a ovinelor, Secureanu 
Constanța. Sandu Varvara și Frimu Vasile, 
care au reușit să obțină mari sporuri de 
greutate la îngrășarea porcilor, Sendroiu 
Victor» care este o bună mulgătoare etc.

In urma rezu’tateior obținute s’a mărit 
considerabil salariul muncitorilor din acest 
sector. De pildă, brigadierul Marciuc Gheor
ghe câștigă in medte lunar 1000—1200 lei, 
iar ciobanul Lie Mihai 800—900 lei, față de 
400 cât câștiga înainte. Acum, multi munci
tori au reușit să câștige lunar până la 900 
lei. O parte din fruntași au primit premii 
în hani, precum și din producția exceden
tară. ■

Personalul sectorului zootehnic al gospo
dăriei de stat Filiași se bucură de condiții 
oot —e de muncă. Conducerea gospodăriei

’n cursul anului 1954 o parte din muncitorii 
fruntași care lucrează in sectorul zootehnic 
vor fi trimiși ’a școli de specializare și de 
ridicare a calificării lor p-ofesionale. Mun
citorilor din sectorul zootehnic ca și celor
lalți din gospodăria de stat Filiași, li sau 
creat condiții de a studia individual lu
crări din experiența oamenilor sovietici și a 
fruntașelor crescători de vite din țara 
noast'ă.

In urma apariției Legii privitoare la mă
surile pentru dezvolta-ea creșterii animale
lor pe anii 1954—1956 în R.P.R., muncitorii 
din sectorul zootehnic al gospodăriei de stat 
Filiași muncesc cu și mai multă tragere de 
inimă la îngrijirea animalelor, pentru a ri
dica productivitatea animalelor și pentru a 
spori numărul acestora.

I. GIUBELAN
redactor al ziarului „înainte" 

Craiova

Biblioteca facultății
Sala de lectură a Facultății de Medicină 

Veterinară din Arad era plină de tineri și 
tinere. Toți stăteau la mese adânciți în stu
diu. Domnea o liniște desăvârșită.

Alături, în cele două încăperi la fel de spia 
țioase, se află câteva dulapuri mari pline cu 
cărți. „Biblioteca", stă scris pe o tăbliță a.lbă, 
deasupra ușii dela Intrare. Pe această ușă 
tocmai intra bibliotecarul șef, tovarășul A^ 
xandru WendeL Sub braț purta o carte 
care o așeză cu grijă pe masă. E „Zooteh
nia generală" — căută bătrânul să le exp.ice 
celor două tinere care se aflau în bibliotecă.

De fiecgre dată când la librărie sosesc cărți 
noi, tovarășul Wendel se duce să va da cu ca 
poate să îmbogățească biblioteca facultății.

— Voluțne sunt multe în bibliotecă și nici 
de cititori nu ne putem plânge. Flecare^stu- 
dent este un cititor activ — îmi explică to
varășul Wendel. — Uite-1 și pe Barbu Te- 
pordei. Credeam că azi îl punem absent — 
glumi bătrânul, uitându-se spre tânărul care 
tocmai intra pe ușă.

— Vă rog niște cărți. îmi trebue „Alimen
tația" de Popov și „îndrumătorul Zootehnic1* 
de Curtov, se adresă studentul Barbu Tepor- 
dei din anul III, tovarășului bibliotecar.

Până ce a primit cărțile cerute am intrat 
în vorbă cu el:

— Mă ajută extrem de mult biblioteca noas
tră. Pentru fiecare, lecție caut aici material 
bibliografic, ca să pot studia cât mai amă
nunțit La seminarii vreau să mă prezint în
totdeauna documentat și cât mai bine pre
gătit. M’am obișnuit așa încă de când eram 
în anul întâi. Acum pregătesc proiectul 
sfârșit de an. Am mult de studiat deoar- _ 
vreau să fac un proiect bun. Cărțile pe care 
le iau acum îmi vor folosi șl ele lin mare mă
sură la întocmirea proiectului. Și, luându-și 
cărțile cerute, tovarășul Barbu s'a îndreptat 
spre sa’.a de lectură.

Intre timp bătrânul bibliotecar vorbea cu 
ceilalți studeriți care vemseră după cărți. 
După ce Ie înmâna câte un volum nu uită să 
le amintească să păstreze cartea „ca ochii 
din cap".

— Cum să nu înveți când statul fii asi
gură toate condițiile? De pildă, în biblioteca 
noastră stau la dispoziția studenților 22.000 
volume.

In timp ce bătrânul bibliotecar îmi vorbea 
despre condițiile de învățătură pe care le au 
studenții, fu întrerupt de o voce: „Vă -og 
și eu să-mi dați niște cărți". Era tovarășul 
asistent V. Jurubeseu.

— Nu ai mai fost cgm te mult pela biblio
tecă —- 1 se adresă acestuia o tânără.

— Dacă privești, fișa tovarășului Jurubes- 
cu — interveni bătrânul bibliotecar — vei 
vedea că nu e chiar așa.

Intr’adevăr fișa tovarășului Vasile Juru- 
bescu era împestrițată pe amândouă fețele 
de un scris mărunt. Bătrânul îl cunoștea pe 
asistent încă de când era student șl se mân
drea cu el pe bună dreptate. Studentul Ju- 
rubescu a fost printre cei mai buni la învă- 
.țătură iar acum este asistent la facultate. 
Prin studierea diferitelor cărți de speciali'ate 
și mai ales a celor sovietice, el a reușit să 
contribue mult la ridicarea calitativă a cursu
rilor din facultate. La toate succesele pe care 
le-a avut până acum își are și biblioteca 
tehnică a facultății meritele ei,

*
In ce'.e câteva ore petrecute în biblioteca 

Facultății de Medicină Veterinară m’am con
vins de ce foloase fii poate aduce cartea 
când faci din ea un prieten apropiat.

ANA MARTIN 
corespondenta „Scânteii tineretu

lui" pentru regiunea Arad.
-----•------

Informații
Marți, 12 Ianuarie, ministrul afaceriW 

Externe, Simion Bughici a primit în audi
ență pe d. Frederik W. Craandiijk. ministrul 
Olandei l,a București, în legătură cu apropia
ta depunere a scrisorilor de acreditare.

4r
Delegația femeilor din R.P R. compusă 

din tovarășele Ileana Răceanu, vicepreședin
tă a Comitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R. și Ana Lungu, secretară a Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R., a părăsit 
marți seara Capitala plecând spre Geneva, 
pentru a «participa la sesiunea Comitetului 
Executiv al Federației Democrate Internațio
nale a Femeilor, care va avea loc intre 16—19 
ianuarie. (Agerpres).

Ideologia socialistă — farul călăuzitor 
al mișcării revoluționare muncitorești

In activitatea creatoare multilaterală a ti
neretului nostru muncitor. în lupta pentru 
îmbogățirea cunoștințelor șl că’irea sa ideo
logică, un roL neasemuit de ma-re îl ocupă 
Studiul genialelor' învățături ale lui Vladi
mir Iiici Lenin.

In scrierile sale, V. I. Lenin a dat întregii 
omeniri njtincitoare-- arme de luptă pentru 
făurirea unui, viitor, luminos.

Lucrarea „Ce-i de făcut ?“, cuprinsă în 
volumuL 5 al Operelor lui V. L Lenln, con 
stitue o genială contribuție adusă la fău
rirea partidului revoluționar de ti,p nou al 
clasei, muncitoare. Deși scrisă cu peste 50 
de ani în urmă,.această lucrare este veșnic 
vie. ea luminând cu aceeași putere drumul 
a noi și noi generații de oameni ai muncii.

■ ' 1
Sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul 

celui de-al XX-lea este perioada in care ca
pitalismul a intrat în faza sa muribundă, im. 
perialistă, când, datorită ascuțirii tuturor 
contradicțiilor capitalismului se punea cu 
toată ascuțimea problema revoluției prole
tare. Rusia constituia în această perioadă un 
punct în care se înodaseră toate contradic
țiile imperialismului. In acelaș timp în 
Rusia exista ,.o forță reală capabilă să re
zolve pe cale revoluționară toate aceste con
tradicții : această forță era proletariatul din 
Rusia.

Proletariatului rus îi revenea sarcina is
torică, de a doborî, țarismul, ’eazimul rcac- 
țlunii internaționale și de a deveni prin a- 
ceasta- avangarda: mișcării muncitorești re 
voluționaro . mondiale. Pent’u fnfăntuire^i a- 
cestei sarcini, proletari at ul rus avea nevoie 
de un partid de luptă revoluționar înarmat 
cu teoria cea mai înaintată, capabil să o- 
rienteze pașii mișcării muncitorești, s’o or
ganizeze și s’d ducă la victorie

In acest moment istoric și-a făcut apariția 
in Rusia urr noii-curent Ideologic „econo
mismul" care,1 âsefinzându-se în haine 
marxiste încerca ’ aă oprească desvoltarea 
luptei revoluționare a mișcării muncitorești 
și s’o Îndrepte in albia reformismului. Eco-

„Scânteia tineretului”
Pag. 2-a 14 ianuarie 1954

V. I. Lenin: „Ce-i de făcut?“
Recenzie

nomiștii susțineau că principala sarcină a 
mișcării muncitorești este lupta economică 
împotriva capitaliștilor; că lupta politică îm
potriva regimului țarist nu este sarcina 
clasei muncitoare, ci a burgheziei; ei mai 
susțineau că s jclal-democrației nu ii revine 
sarcina de a introduce conștiința socialistă 
în mișcarea muncitorească, ci de a se li
mita la. observarea luptei muncitorimii pen- 
ttu obținerea unor avantaje economice dela 
capitaliști.

Pentru a înșela clasa muncitoare, econo
miștii se prezentau drept apărători ai inte
reselor el. „Un spor de o copeică la o rublă 
— spuneau el — valorează mai mult decât 
orice socialism". In felul acesta economiștii 
încercau să-și apropie elementele cele mai 
înapoiate ale clasei muneWoare, care nu în
țelegeau încă mecanismul luptei de clasă în 
capitalism șl care credeau că prin mici con
cesii smulse dela capitaliști ar putea să-și 
îmbunătățească îngrozitoarea lor situație 
materială. Economismul era o primejdie 
pentru mișcarea muncitorească, pe care cău
ta să o rupă de social-deinocrația revoluțio
nară șl, în felul acesta, să supună pe mun
citori unei îndelungate așteptări sub jugul 
exploatării capitaliste. Negând rolul condu
cător al clasei muncitoare în lupta revoluțio
nară. economiștii erau principalii dușmani 
ai ideii formării unui partid de avangardă 
al clasei muncitoare.

împotriva economismului s’au ridicat 
marxiștii revoluționari in frunte cu Lenin 
care, în celebra sa lucrare „Ce-i de făcut?" 
a apărat esența marxismului revoluționar, a 
ideologiei socialiste și a demascat până la 
rădăcină esența economismului — curent 
oportunist, dușmănos clasei muncitoare. 
Lenin a arătat că economismul nu este 
un fenomen .pur rusesc, că el este 
transpunerea tn Rusia a ideilor oportuniste 
care se iviseră mai demult în țările din 
Apusul Europei și al căror exponent princi
pal era Bernstein, unul din conducătorii In
ternaționalei a ILa. Oportuniștii din sânul 

social-democrației de teapa lui Bernstein ne
gau rolul teoriei marxiste și încercau să „re
vizuiască" marxismul în sensul adaptării 
lui intereselor burgheziei. Ca agenți ai 
burgheziei în mișcarea muncitorească, opor
tuniștii voiau să lipsească marxismul de mie 
zul lui revoluționar; ei negau valabilitatea 
teoriei luptei de clasă între proletariat și 
burghezie, respingeau ideea revoluției socia
liste și a dictaturii proletariatului șt. de 
aici, trăgeau concluzia că s cial-democrația 
trebue să se transforme dintr’un partid al 
revoluției sociale într’un partid de reforme 
sociale. In locul luptei revoluționare pentru 
înlocuirea regimului capitalist, oportuniștii 
propovăduiau lupta pașnică a muncitorilor 
pentru obținerea dela capitaliști a unor con
diții mai bune de trai. O astfel de teorie 
reacționară îndemna pe muncitori să lupte 
nu pentru desființarea exploatării omului de 
către om, ci pentru obținerea unor condiții 
mai bune de vânzare a forței de muncă ca
pitaliștilor, condamnând prin aceasta pe 
muncitori la robie veșnică și dezarmând 
mișcarea muncitorească.

In „Ce-i de făcut ?“, marele Lenin a do
vedit că muncitorii nu vor putea niciodată 
să-și îmbunătățească situația materială în 
condițiile regimului capitalist, că atât timp 
cât puterea politică se găsește in mâinile 
c'aselor exploatatoare, clasa muncitoare nu 
poate înlătura exploatarea capitalistă. Lenin 
arăta că singura cale pentru eliberarea cla
sei muncitoare de sub jugul capitalist este 
aceea a luptei pentru -răsturnarea /egimului 
țarist de exploatare șl împilare. Pentru a- 
ceasta Lenin considera necesar ca proletaria
tul să se pună în fruntea masselor populare 
exploatate și ca lupta proletariatului să fi? 
condusă de un partid revoluționar, înarmat 
cu o teorie înaintată. In lupta pentru for
marea partidului marxist un rol de mare 
însemnătate I-a avut ziarul „Iscra". 'înte
meiat de Lenin. Prin coloanele „Iscrei", 
Lenin a dovedit masselor muncitorești nece
sitatea unui partid de tip nou înarmat cu 
un program și o tactică revoluționară. Arti
colele publicate de Lenin în „Iscra" și cartea 
sa „Ceri de făcut?" au contribuit în mod ho- 
tărîtor la distrugerea „economismului". 
Dezvoltând în mod creator marxismul, Le
nin a elaborat- bazele Ideologice ale parti
dului marxist, a dovedii că pentru a șe eli

bera. proletariatul trebue să ducă nu numai 
o luptă economică, ci și o iupiă politică, că 
In frun.ea sa trebue sâ se afle un partid 
călăuzit de o teorie înaintată și a subliniat 
cu toată tăria însemnătatea unirii mișcării 
muncitorești cu socialismul științific.

Cel de el 11-lea Congres al P.M.S.D.R., 
care a avut loc in 1903, pregătit prin acti
vitatea intensă a lui Lenin, a corrsacrat vic
toria principiilor lde.il gice leniniste. Insem. 
nătatea sa istorică constă în aceea că Con
gresul al ll-lea a creat in Rusia un oar id 
cu adevărat marxist pe baza principiilor ideo
logice și organizatorice leniniste. Congresul, 
adoptând un program revoluționar a 
avut o uriașă însemnătate «entru dezvol
tarea partidului șl a cons'itu’it un punct de 
cotitură în mișcarea muncitoreas- ă mon
dială.

Dezvăluirea rădăcinilor de clasă șl a es«n- 
ței oportunismului de către genialul Len'n, 
lupta lui Intransigentă împotriva oportuniș
tilor a avut și are o importanță uriașă în 
lupta partidelor comuniste șt mjncito.ești 
din întreaga lume. Principiile ideologice le
niniste au stat la baza formării partidelor 
comuniste, partide de tip nou, au călăuzit șl 
călăuzesc și astăzi mișcarea revoluționară 
a clasei muncitoare din întreaga lume. învă
țăturile leniniste din „Ce-i de făcut?” sunt o 
armă puternică de luptă împotriva oi 
portuniștilor din zi'ele noastre care, 
punându-se deschis în slujba imperia
lismului, desfășoară o. ticăloasă acti
vitate, dușmană masselor muncitoare, pen
tru a menține și întări jugul exploatării ca
pitaliste Istoria a dovedit că urmașii econo
miștilor, social-democrații de dreapta, sunt 
cei mai înverșunați dușmani ai clasei mun
citoare. in zilele noastre social-democrații 
de dreapta sunt cei mal infov-ați sprijinitori 
ai „comunității atlantice" creată, după cum 
se știe, ca o armă de agresiune împotriva 
lagărului păcii, democrației și socialismului.

Înarmat cu ideile marxist-leniniste, parti
dul c’asei muncitoare* din țara noaitra a 
dus o luptă necruțătoare în decursul întregii 
sale istorii împotriva oportunismului și re
formismului din mișcarea muncito-ească. 
C.ăiăuzindu-se de geniala învățătură leni
nistă partidul clasei noastre muncitoare a 
demascat și zdrobit devierea de dreapta. Tot
odată, partidul ne învață să menținem mereu 
trează vigilența împotriva oricăror manlle- 
stări de oportunism, a oricăro' devieri șt 
denaturări dela linia marxist-leniristă a par
tidului nostru, ca șl împotriva oricăror ma
nifestări oportuniste de împăciuitorism față 
de astfel de devieri și denaturări. însușiri 

du-ne și călăuzindu-ne tot mai mult dună 
măreața învățătură marxist-leninlstă, sun
tem datori să apărăm cu sfințenie genialele 
principii ideologice leniniste ce stau la baza 
partidului nostru și care ne călăuzesc în 
lupta pentru construirea socialismului în pa
tria noastră.

II
Massele popu'are, iproducătoaire a'e bu

nurilor materiale, asigură dezvoltarea ascen
dentă a societății; massele populare sunt 
creatorul istoriei omenirii. Felul în care, 
pe baza și în sensul acțiunii legilor obiecti
ve de dezvoltare a societății, massele 
populare determină evenimentele istori
ce depinde de organizarea lor, de gra
dul lor de conștiință. Pornind dela acest a- 
devăr, clasicii marxism-',eninlsmului au ară
tat uriașul rol al partidului revoluționar al 
clasei muncitoare, ca forță căreia ii revine 
sarcina să introducă în mișcarea muncito
rească conștiința socialistă.

Economiștii, ca și ceilalți oportuniști, con
siderau în mod fals că clasa muncitoare a-r 
putea 63 capete conștiință socialistă in mod 
spontan fără a avea nevoie de teoria socia
lismului științific, că, deci, partidul marxist 
nu este necesar mișcării muncitorești, cl 
dimpotrivă, îngreuiază dezvoltarea miș
cării. Această „teorie" a economiștilor avea 
la bază ploconirea lor in fața spontaneității 
mișcării muncitorești, și urmărea, în fapt, 
să lase clasa muncitoare dezarmată în lupta 
împotriva exploatării capitaliste, să subor
doneze mișcarea muncitorească ideologiei 
burgheze.

In cartea sa „Ce-i de făcut ?“ Lenin a 
zdrobit această teorie oportunistă și scoțând 
la Iveală caracterul ei profund dăunător 
pentru mișcarea muncitoreasca, a arătat că 
„Fără teorie revoluționară nu poate să existe 
nici mișcare revoluționară". Lenin a ridicat 
astfel într’o măsură imensă însemnătatea 
teoriei revoluționare. I. V. Stalin a arătat în 
mod plastic că socialismul științific fără 
mișcarea muncitorească este ca o busolă ne
folositoare, iar mișcarea muncitorească 
fără socialismul științific este ca o 
corabie fără busolă care, pentru e ajunge la 
țărm, va rătăci multă vreme și vă întâmpina 
multe primejdii. Forța teoriei marxist-leni
niste constă tocmai in aceea că scoate clasa 
muncitoare la lumină, că o ferește de a dibui 
vreme îndelungată prin întuneric in cău
tarea drumului spre socialism.

întruparea unității dintre socialismul 
științific și mișcarea muncitorească este 
partidul revoluționar al clasei muncitoare, 
înarmat cu teoria marxist leninistă și care, 

cunoscând legile obiective ale desvoltărll 
societății, se orientează cu siguranță in eve
nimentele politice prezente și are puterea -să 
prevadă mersul evenimentelor tn viitor. Par
tidul este detașamentul de avangardă, con
știent al clasei muncitoare, capabil să con
ducă lupta oamenilor muncii pentru sfărâ
marea cătușelor exploatării capitaliste și 
pentru construirea socialismului șj comunis
mului.

Pentru partidul clasei muncitoare teoria 
marxfst-Ieninlsită nu este o dogmă, ci o că
lăuză In acțiune. Dealungul activității sale 
partidul, păstrând esența acestei teorii, o 
dezvoltă și o Îmbogățește necontenit. Din 
totdeauna partidul a supus unei critici aspre 
pe acei care învățau pe de rost, bucherește, 
«numite concluzii a'.e marxism-leninismului 
fără, să pătrundă în esența acestei geniala 
învățături.

Partidul este acela care ridică clasa mun
citoare la activitatea creatoare, conștientă. 
Construirea socialismului și trecerea la con
struirea comunismului in Uniunea So
vietică, succesele în construirea socialismu
lui in țările de democrație populară ilustrea
ză uriașe forță transformatoare care o ca
pătă massele populare atunci când au în 
frunte partidul înarmat cu teoria revoluțio
nară, înaintată.

Teoria devine o torță materială atunci 
când pune stăpânire pe masse. In cei 50 de 
ani de existență. Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice a păstrat ca cel m.ai de preț 
bun măreața învățătură marxist-leninistă pe 
care a dezvoltat-o continuu in mod creator, 
și cu ajutorul căreia a obținut victorii isto
rice pe drumul leninist al construirii socia
lismului și comunismului. Sub conducerea 
P.C.U.S. camenii sovietici au realizat uriașe 
transformări secta l-econom ice care au făcut 
din Uniunea Sovietică cel mai înfloritor stat 
din lume, fortăreața de nebiruit a socialis
mului și păcii.

Călăuzit de măreața învățătură a mar- 
xism-leninismulul și de experiența bogată a 
P.C.U.S. Partidul Muncitoresc Român 
duce poporul nostru muncitor pe drumul 
construirii socialismului. Realizările obținute 
frână acum stau mărturie grijii neobosite 
a partidului pentru creșterea continuă a nive
lului de trai material și cultural al celor ce 
muncesc. Pe măsură ce înaintăm spre so
cialism, pe măsura industrializării socialiste 
și a transformării socialiste a agriculturii, a 
înfăptuirii revoluției culturale, crește con
știința masselor populare, sporește elanul 
lor în construcția pașnică a lumii noi, se 
întărește încrederea lor în justețea Ideilof 
marxist leniniste.
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din Ujgorod se află un tabel care arată 
modul cum era împărțit pământul în regiu
nea subcarpatică pe timpul moșierilor 
austro-ungari. Aproape 70% din populația 
satelor, fie că erai lipsită cu totul de pământ, 
fie că stăpânea loturi foarte mici. O sută 
treizeci de moșieri aveau tot atât pământ 
cât aveau 400 mii de țărani.

Unul dintre cei mal mari latifundiari era 
contele Schemborn — austriac, care de|i" 
nea peste 200 mii hectare de terenuri agri
cole ți păduri. In câteva orașe mari din Eu
ropa se găseau castele care erau proprietatea 
personală a contelui. In apropiere de Muca- 
cevo, într’o pitorească regiune muntoasă, 
Schemborn și-a construit prin munca țăra
nilor localnici Încă un castel imens, cu sa
loane splendide, camere pentru jocuri și 
exerciții sportive, săli pentru biliard. încă
peri fastuoase pentru familia contelui și a 
numeroșilor săi oaspeți. Viața locatarilor 
castelului se scurgea ta chefuri și distracții : 
banchetele ce țineau adesea până in zori, 
vânătoarea de căprioare și porci mistreți, 
balurile zgomotoase și plimbările se succedau 
unele după altele. Zeci de oameni săraci din 
satele învecinate erau mânați pe moșia lati
fundiarului ca să muncească pentru el cât și 
pentru oaspeții săi.

Actualmente, In fostul conac al contelui se 
află unul din cele mai bune sanatorii ale re
giunii subcarpatice a Ucrainei. Administra
ția acestui sanatoriu este condusă de Ivan 
Rusin, care timp de 30 de ard a slugărit la 
Schemborn în calitate de pădurar. El a sim
țit pe propria-i piele câinoșia contelui. Stă
pânul castelului nu-i plătea cu anii leafa. îl 
amenda pentru orice și îl batea pentru cele 
mal neînsemnate lucruri. Nici astăzi, Rusin 
nu poate vorbi fără mânie despre samavolni
cia ce domnea înainte în acest castel.

Atunci când, in drum spre Mucaceva, am 
trecut pe acolo ca să vizitez sanatoriul,

Corespondenții scot la iveală lipsurile
★ ★ *

Abonamente... din oficiu
Secția de difuzare a presei din cadru) 

Oficiului P.T.T.R. Vatra Dornei, a obținut, 
ta ultima vreme, succese însemnate în mun
ca de difuzare a presei. Dovadă în această 
direcție, este numărul mare de abonamente 
la ziarele centrale, „Scânteia* șt „Scânteia 
tineretului*.

Dacă acestea sunt realizările obținute In 
ceeace privește abonamentele la organele 
oentrale, nu Insă aoetaș lucru se întâmplă ș: 
cu celelalte publicați:, unde, după câte se 
pare, metodele folosite de centrul de difu
zare nu sunt cele mal corespunzătoare.

Care sunt metodele cere au fost folosite 
pentru a se obține și aici „frumoase suc
cese" ? Simplu. Tovarășii dela secția de di
fuzare a Oficiului P T.T.R. Vatra Dornei fac 
din oficiu abonamente.

Istă cum procedează tovarășii dela centrul 
de difuzare a presei. Transformlr.du-se în bi-

încă din primăvara anului 1953 mă ocup 
voluntar de difuzarea presei In comuna Oră
șeni, raionul Gura Jiului. De atunci rr am 
străduit să-mi sndepXnesc cât mat bine a- 
ceastă sarcină. Făceam câte 100—150 de a- 
bonamente lunar.

Până în luna decembrie a anului trecut, 
munca mea a mers bine și nu am Întâmpi
nat greutăți pe care să nu le pot înlătura. 
In luna decembrie însă difuzarea ziarelor ta 
comună a mers defectuos și aceasta per'.rucă 
poșta nu ni le aducea. Din 25 de numere ale

Partidul nostru acordă o mare însemnă
tate înarmării oamenilor muncii cu teoria 
marxist-leninistă, ridicării continue a con- 
știiniței masselor muncitoare. O imensă im
portanță o are în această privință însușirea 
tezaurului de neprețuit al leninismului șt 
aplicarea sa creatoare la condițiile specifice 
ele țării noastre. In activitatea sa partidul 
leagă strâns munca de educare comunistă a 
oamenilor muncii de lupta pentru rezolvarea 
sarcinilor economice care ne stau în față.

Cunoscând și călăuzindu-se de legile eco
nomice obiective, partidul ne învață totodată 
că aceste legi nu pot duce prin ele înseși, 
în mod spontan, societatea noastră la so
cialism, că numai massele populare, conduse 
de partid, prin acțtanea lor creatoare de zi 
cu zi, transformă în realitate posibilitățile 
obiective, dând viață planurilor de construire 
a societății socialiste. Adeseori, partidul a 
avertizat asupra pericolului ce-1 reprezintă 
atitudinea acelor cadre care eu tendința 
dăunătoare de a lăsa lucrurile să „meargă 
deda sine", spontan. Mai sunt inir'adevăr șl 
unii activiști utemiști și tineri care imbăiaj 
de unele succese, cred că dezvoltarea indus
triei și agriculturii, transformarea socialistă 
a satului și alte sarcini mărețe a.le construc
ției socialiste se pot înfăptui dela sine, spon
tan. Partidul condamnă o asemene® poziție 
pasivă și cere ca massele muncitoare, înar
mate cu Ideologia socialistă, să participe 
activ in opera de construcție a soctalismu'ui. 
In această privință o mare importanță are 
astăzi mobilizarea masselor populare pentru 
aducerea la îndeplinire ® Hotărîrîlor plena
rei lărgite a C.C. ai P.M.R. din 19—20 au
gust 1953, menite să ducă la ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Tineretuil, ca și întreg poporul muncitor, 
educat de partid și călit in munca de zi cu 
zi. îsi aduce cu dragoste și entuziasm con
tribuția la împlinirea sarcinilor trasate de 
partid.

III
Lucrarea lui V. I. Lenta „Ce-i de făcut ?“ 

a înarmat proletariatul cu înțelegerea deose
birii radicale și a superiorității ideologiei so
cialiste asupra cetei burgheze. Așa cum a 
arătat Lenin, există în lume două ideologii : 
cea burgheză, reacționară, care corespunde 
intereselor burgheziei exploatatoare, și ideo
logia socialistă, înaintată, care corespunde 
intereselor proletariatului. O a treia ideolo
gie mu există. Lenin a arătat că așa cum se 
duce o luptă de clasă neîmpăcată intre bur
ghezie și proletariat, tot așa se duce o luptă 
necruțătoare între cele două ideologii. împo
triva ideologiei burgheze reacționare, care

In Ucraina Sovietică 

castel — azi sanatoriu
I. Berezin

----- —

Rusin m’a condus eu plăcere prim toate încă
perile.

împrejurimile sanatoriului sunt tntr'adevăr 
minunate. Din trei părți, sanatoriul este în
conjurat de munți acoperiți de păduri veșnic 
verzi. In partea de sud a conacului este o 
vale prin care curge un râu repede. întregul 
peisaj lasă o senzație de liniște și de calm. 
Deaceea la acest sanatoriu sunt trimiși de- 
cblcei, oameni bolnavi de nervi sau de inimă. 
De trei ani, academicianul Filatov, oculist cu 
renume mondial, își petrece aici concediul de 
odihnă. In disoațiile sale cu medicii din lo
calitate el a spus despre această stațiune cli
materică:

— Pentru odihnă șl refacerea sistemului 
nervos precum și pentru vindecarea bolii de 
Inimă, eu nu cunosc nimic mai bun decât 
această stațiune climaterică de munte.

Este renumit în localitate tratamentul cu 
ozocherită, care produce o acțiune binefăcă
toare asupra celor suferinzi de reumatism, 
radlculitâ și inflamațiile articulație!.. Medi
cul N. Stepar.enco mi-a explicat că ozocherită 
prezintă o serie de avantagii în comparație 
cu nămolul, că con’ine foarte multe substanțe 
prețioase de proveniență organică și se re
marcă printr'un tratament termic bun. Ste- 
panenco mi-e recomandat să fac cunoștință 
cu tăietorul de lemne Ivan Mișce, care dato
rită efectului ozocherltei din localitate s’a 
vindecat de maladia radiculitei într’o formă 
gravă.

L-am gâst pe Mișc<3 pe e p’atforenâ de 
dans unde valsa in sunetele melodioase ale 
acordeccrjlui. In pauzele dintre dansuri 
Mișco mi-a vorbit despre vindecarea sa. El 
s’a îmbolnăvit de radkulită cu câțhtt ani in 
urmă. Boala a început prii» niște dureri atât 
de puternice tocat cu greu se putea mișc*

rocrați, ei stau liniștiți în bîroa ș: fac d-B 
oficiu chitanțele de plată pe numele f ecăru. 
abonat, fără insă ta prealabil să se stea se 
vorbă cu oamenii respectivi. Odată întoc
mite aceste chitanțe, surr. strânse tetr’ua do
sar. iar la sfârșit»-, luni: expeeate ;e-
cărui abonat in parte periere a se incasa 
D3RIL.

Nimic -na smpls! Peruracl ce s’ae" gân
dit tovarășii de. a ttture. „Ce să sa taer- 
gem pe ia f etate in parte, să sal ducea 
muncă de lămurire pentru a face abona
mente! Așa. treaba merge mai repede ș; au 
ne mai pierdem niei timpi* Q*.*-arte îp. 
gata abocamertuL

Lucrul mai g*av însă este acela că o parte 
din abonați! Jâcuți* de secția de ci'u’ar*. 
se abonaseră prin „Librăria Noastră* d n lo
calitate. Astfel sa trâmptet, de ? ti, cs 

Abonații sunt nemulțu
r arelor câte au apărat te această hal, nocă
ne-au sostt numai opL

încă dela incepo-toi hrdi când am observat 
că ziarele nu vin regulat, am sesizat perso
nal pe dirgtnte-e of ciulul poștal. Măsuri tesă 
nu s'au luat, nici chiar după c« ac am mai 
revenit asupra sesizării mele.

Astfel amânându-mă mereo, a trecut ș: 
luna decembrie Iar situația difuzării ziare
lor ta comuna noastră nu s’a îmbunătățit 
Drept consolare tovarășul diriginte ne-a 
spus că vom primi ta ianuarie 1954 ziarele 

încearcă să justifice și să spere regimul 
crunt de exploatare capitalist și să-i pre
lungească existența, se ridică ideologia so
cialistă înaintată, progresista care cere. In 
numele majorității omenirii, dreptul la viață 
liberă și fericită pentru cei ce muncesc.

Superkritetea de netăgăduit a ideologiei 
socialiste este subliniată de însuși mersul 
evenimentelor istorice. Construirea comunis
mului in U.R.S.S. și a socialismului în de- 
mocrațitle populare, creșterea impetuoasă a 
forțelor păcii și socialismului în întreaga 
lume, sunt dovezi vii ale forței de nebiruit 
a ideologiei socialiste care pătrunde tot mai 
Adânc in conștiința a milioane Și milioane 
de oameni.

Partidul comunist, detașament conștient 
al clasei muncitoare, înarmat cu teoria cea 
mai revoluționară, este luptătorul cel mai 
consecvent împotriva ideologiei burgheze. In 
perioada actuală, când imperialismul încear
că pe toate căile să-și realizeze politica agre
sivă de dominație mondială, lupta pe tărâ
mul ideologic a căpătat o ascuțime și mal 
pronunțată. Savanții plătiți in hani grei ei 
imperialiștilor scornesc tot felul de teorii 
noi, sau dezgroaoă teori le înmormântate de 
mult, pentru a înșela popoarele și a le târî 
într’un rfou război dorit de magnații din 
S.U.A. Dar încercările ideologilor burgheziei 
de a induce în eroare popoarele sunt tot mai 
viguros demascate de partidele comuniste și 
muncitorești.

Construirea socialismului în patria noas
tră se desfășoară fa condițiile unei lupte de 
clasă care se ascute pe măsură construirii 
victorioase a socialismului. Cu aceeași inten
sitate lupta de clasă se duce pe tacâm ideo
logic. Clasele exploatatoare răsturnate dela 
putere, elementele capitaliste care mai dețin 
poziții în economia națională precum și a- 
genții imperialiștilor, sunt fccare de răspân
dire a putredei ideologii burgheze. Partidul 
ne învață că atât -timp cât există încă in 
țairă elemente capitaliste, există surse de răs
pândire a ideologiei burgheze și că deaceea 
este necesară o vigilență ascuțită, o luptă 
continuă în domeniul ideologiei împotriva 
manifestărilor ideologiei burgheze, pentru 
victori® deplină a ideologiei socialiste.

Experiența Uniunii Sovietice arată că și 
după lichidarea claselor exploatatoare con
tinuă să se mai mențină în conștiința oame
nilor rămășițe ale ideologiei burgheze. A- 
ceste rămășițe nu dispar dela sine, și împo
triva lor trebue dusă o luptă perseverentă, 
stăirultoare. Cunoscând acest fapt, P.C.U.S. 
luptă pentru învingerea contradict iilor din
tre viața obștească a poporului sovietic, ce

prin cameră. Niciunul din tratamentele folo
site nu l-a adus vreo ameliorare. Medicii au 
hotărî t să-l îndrepte pe Ivan Mișco spre sa- 
satoriul de lângă Mucacevo. Organizația 
sindicală l-a trimis gratuit la această stațiu
ne climaterică. A trecut doar o lună de zile 
și băile de ozocherită au dat rezultate minu
nate.

— Acum eu sunt complect vindecat — ter
mină zâmbind Mișco — șl volu conduce din 
nou plutele pe râurile de munte.

In sanatoriu se folosesc în condițluni opti
me tratamentul electric, băile sărate; bol
navii primesc cantitățile necesare de ape mi
nerale, care se aduc aici din diferitele loca
lități subcarpatice și chiar din regiu
nea Drogobâci. Se întrebuințează aici foarte 
mult apia minerală .naftusia". Prescriind 
celor ce se află la odihnă apa minerală „naf- 
tusla”, medicii știu că ea contribue la vinde
carea nefritelor cronice a bolilor de rinichi 
și la restabilirea circulației normale a sub
stanțelor.

Intr’un termen relativ scurt de existență 
(din anul 1946) în acest sanatoriu s'au pe
rindat câteva mii de muncitori și funcționari 
care au venit aici trimiși de organizațiile 
sindicale din diferite localități aie Uniunii 
Sovietice. Iată câteva cifre-grăitoare care 
erată cine sunt cei care seodlbnesc și își 
fac tratamentul în acest sanatoriu de munte 
In anul trecut. 18 la sută din cei ce și-au 
petrecut, aici concediul de odihna au fost 
mineri și muncitori din uzinele metalurgice ; 
11 la sută tâetori de lemne și plutași ; 6 la 
sută saiariați ai căilor ferate ș.a.md. Ju
decând după cele scrise ta condica de im- 
twesii șl sugestii, pe care am cercetat-o 
toți acești oameni părăseau sanatoriul pe 
deplin restabiliți, plini de voioșie și sănă
tate, recunoscători personalului sanatoriului, 
care :-e Înconjurat eu frrreaga tor atenție, re- 
gimulai soviete care le creează asemenea 
coste :;ii minmate.

tril ar:--. ș- ai Comitetului ratenal U.TM 
Vatra Dornei și alții.

Răspunderea pentru arest tel de a muncii 
testae ș! activrștilor utemiștl din cadru) Sec
ție- de dentare a p-esei dela Oficiul P.T.T.R. 
Vatra Damei, ca. de pildă, tovarășii Cher.ic 
Cornelia șl Jbe M rcea. care nu colaborează 
te venea de abonare cu activiști: raională

Este -ecesa- ca tovarășii dela secția de 
ditazare a presei să-și schimbe acest sistem 
»rocraLc oe muncă fa ce privește munca de 
aware la Slier.te publicații, să privească 
trtr un mod cu totul nou această frumoasă 
mancă. Deasemeti, este necesar ca tovarășii 
să se deplaseze șl pe teren, pentrucă numai 
acota. de fapt, se pot vedea roatele activi
tăți: tar.

Corespondenți
CHIRILLȘ HORIA 
și RLSL AURORA

miți
pe care nu le-am primit ta luna decembrie 
1953.

Abonații din comună însă nu sunt mulțu
miți șl pe bună dreptate ei ar fi vrui să 
urmărească evenimentele care s'au petrecut 
ta acea perioadă ; alegerile de depute ți ta 
sfaturile populare, aniversarea Republicii, 
etc. Și apoi cine le garantează lor că In ia
nuarie nu se va mai repeta situația din de
cembrie ?

Corespondent
ION MACEȘANU

sta afirmat. între dominația Ideologie! so
cialiste ta U.R.S.S. ți rămășițele capitalis
mului din conștiința oamenilor. Aceste con- 
t.tedicții sunt învinse prin creșterea nekitre- 
rțtotâ a nivelului cultural al societății sovie
tice și educarea comunistă a masselor.

Partidul clasei muncitoare din țara noas
tră se găsește in fruntea luptei celor ce 
muncesc împotriva manifestărilor ideologiei 
burgheze în care se reflectă interesele clase
lor exploatatoare pe cale de dispariție. Par
tidul nostru cons:de.ra ca una din sarcinile 
sale principale ridicarea continuă a conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, educarea 
lor in spiritul mărețelor idei ale marxism- 
leninismului.

O mare însemnătate o are munca Ideolo
gică dusă de către organizațiile U.T.M. în 
rândurile tineretului. In cadrul cercurilor 
politice organizate de U.T.M., tinerii pă
trund tot mai adânc în miezul învățăturii 
marxism-leninlsmului care îi educă în spiri
tul devotamentului pentru partid, pentru 
cauza măreață a popcrului muncitor: con
struirea socialismului. Luptând împotriva ră
mășițelor' și influențelor ideologiei burgheze 
in rândul tineretului, U.T.M. desfășoară o 
intensă muncă de educare comunistă a ti
neretului in spiritul patriotismului socialist, 
al In-ternaționalismulut proletar, în spiritul 
dragostei pentru muncă și al respectării le
galității populare.

Marele Lenin ne-a învățat că nu trebuie 
să uităm nicio clipă că orice diminuare a 
rolului ideologiei socialiste, orice îndepăr
tare de ea, înseamnă, implicit, o întărire a 
influențe: ideologiei burgheze. In spiritul a- 
cestel învățături, partidul ne cere să ducem 
o luptă de zi cu zi împotriva oricăror in
fluențe ale ideologiei burgheze, să fim necru
țători față de încercările dușmanului de 
clasă de a răspândi putredele teorii ale na
ționalismului șovin și cosmopolitismului cu 
cace imperialiștii vor să otrăvească con
știința oamenilor muncii, să ținem trează 
vigi.ența ideologică pentru a nu permite 
strecurarea ideologiei burgheze fa artă, lite
ratură, știință.

★
Genialele idei leniniste cuprinse în lucra

rea „Ce-i de făcuit ?“ luminează în zilele 
noastre cu tot mai multă putere drumul ome
nirii muncitoare spr^ o viață fericită. Așa 
cum marele Lenin a prevăzut cu genialitate, 
eonștlința socialistă se răspândește și prinde 
rădăcini în întreaga lume, ridicând sute de 
milioane de oameni la luptă pentru pace și 
socialism.

S. POPPER

TEZELE
cu privire la cea de a 300-a aniversare 

a reunirii Ucrainei cu Rusia(1654 — 1954)
Aprobate de Comitetul Central al Partidului Comunist

al Uniunii Sovietice
(Urmare din !f'. 1468)

IV
17. Călăuzlndu-se după teoria marxist-lenînistă, Partita! Co

munist a elaborat programul de construire a socialismului in 
țara noastră. Înfăptuind acest program, pcporul sovietic a cons
truit primul în istoria omenirii o nouă orânduire socială — socia
lismul — a lichidat pen.ru totdeauna clasele exploatatoare, a des
ființat exploatarea omului de către om.

Lichidând inapoirrea economică ți culturală de veacuri. Patria 
noastră a făcut un salt gigantic inakite, transformându-se imr'un 
stat puternic cu o industrie înalt dezvoltată, cu o agricultură socia
lista și cu cea mal înaintată cultură din l.sne — cui.ura sovietică.

In urma victoriei socialismului au avut loc schimbări radicale 
ta economia U.R.S.S.. în structura de clasă a societății sovietice 
precum și in domeniul relațiilor reciproce dintre națiuni. Desfiin- 

I .area claselor exploatatoare — vinovate de vrajba intre națiuni 
■ și organizatoare ale acesteia — itap.ul că puterea aparține classi 
I munri-oare. care «s e dușmana oricărei înrobiri și purtătoarea cre- 
i dineioasa a ideilor intema',ionalism-jlui. ajutorai reciproc dintre 
I popoare in toate domeniile vieții economice ți sociale, înflorirea cul- 
! turti popoarelor din U.R.S.S- naționala in formă ți socialistă în 
| continui, toate acestea au făcut ca ta țara noastră să fie organizata 

colaborarea irătaaacA intre popoare tn cadrul sistemului unui stat 
unional un.tar. sa se statornicească definitiv iaetlagia sovietică a 
egalității în drepturi a raselor ți națiunilor, ideologia prieteni.i și 

, frăției intre popoare.
Odată cu victoria socialismului, prietenia seculară dintee po

poarele rus. ucrainian ți celelalte popoare din țara noastră s’au 
transformat rtr'o fer-a putenrică ț invincibilă, una din forțele 

; mo .rice ale dezvoltări, societății sovietice.
Partitei Comunist a zerafcit pe trădătorii ți capitularzii troț- 

| chițti. nunarinițd. naționaliști burghezi și pe ceilalți dușmani al 
. popor... s- :e ic care au cântat «a abată Țara Sovietică de pe 
. caiee lerirtistâ. sa s-.amneze j- :- ez șî prietenia dintre popoarele 

Patriei Sectei.ste sa restoareze cap-tatismul fa U.R.S.S.
Iu condițiile Puter : So.i^ke pe baza națiu'ilor vechi, burgheze, 

a'ao format ș se aezvetaă cu «acces sub steagul tater-mțional’șrmilui 
proletar, -va -.* i*>. soc:* ttte. -ațîurt care reprezintă Sntr’ădevăr 
mt-zgul pcțțur ț: sunt svlns «tite, libere de contradicțiile de 
net.-npacat et-rre clase care sfâșie națiunile burgheze

Clasa ntuAcitoare ț! Partidei ei Conw 1st const itue forța care 
, dm-erteaza aLsnța dintre aces« natoni ți o conduce. Un rol ho- 
j tarit.vr in rețxr'areu victorie: socialismului fa U.R S.S l-a jucat 

marele popor ras. nat:tine !r.î‘-te-mergâtoare intre toate națiunile 
egale fa drepturi aie Statului nostru Sovietic multinațional.

Qrivtatree socială sovietică a deschis în fața poporului ucral- 
niaa calea spre dezvoltarea vieții sale de stat, economiei ți cuL 

j tarii sale.
Partxtal Gnrxtist a de^ zș jra» steagul sub care a început înflo

rirea pȚpfuFu: ucrat-van, infjortrea forțelor Ucrainei So-
, . jetice. Partidul Comu-.ist ți Comitetul său Centrat Guvernul 

UR S S. *-j eaanifesut ș- manifestă o grițâ permanentă ți neobo
sita pendet .oltarea econocr ei naționale a Ucrainei Sovietice.

18 Traducând ta viață ocrîtica de industrializare socialistă, po
por _l sovietic sua conducerea Partidului Comunist a crete fatr'c 

I scurtă perioadă istorică • puternică ți Înaintată Industrie socia- 
îktă. care a fost corvc; ia hocăritoare pentru reorganizarea întregii 
eco-Kcnii naționale pe buze socialiste.

jriiȘ-i a.-tor ha esc al poporului rus. în toate republicile 
na >onale a fost crestă o Industrie puternic dezvoltată, care le-a 
permis si lidndeae starea tor de înapoiere economică seculară.

Li Icra i au fost create ți utilate cu tehnica modernă înain
tată intaMtoia «aetalelor neferoase, de construcții de mașini, 
de -ac'tiare, ,-tastria chimică ți alte ramuri foaite importante ale 
-.o-.-str,e. Au tost construi*,! giganți industriali ca uzina de trac- 

' toare •::* Har’»o>. uzina de construcții de mașini grele din Cramă- 
torsk. combinatele metaljrgice ^Azovstal* și „Zaporojstal", uzina 
de ccmbtre din Zaoarotie, uzina chimică din Gorlovka, a fost con
strui» hidrocentrala „V. I. Lenin* de pe Nipru, cea mal mare din 
Europa l :’ost complet reconsiruite bazinul carbonifer al Donețu- 

, lui și bazinul metalifer dela Krivoi Rog.
In acești ani au devenit de nerecunoscut țl eu înflorit astfțl de 

. orețe i-d jstricie mari ca Kiev, Harkov, Stalino, Voroțilovgrad ți 
altele.

Succesul industrializării socialiste a Ucrainei a fost asigurat 
datorită avântului în muncă al clasei muncitoare, datorita întrecerii 
socialiste, și ajutorului dat de R.S.F.S.R. și de celcla-lte republiri 
sovietic*.

Succesele industrializării socialiste au pregătit condițiile pentru 
înfăptuirea reconstrucției agriculturii Datorita grijii partidului și 
guvernului, in țara noastră a fost creată cea mai mare și mai me 
canizată agricultură din hume care și-a demonstrat superioritatea 
hotâritoare nu numai asupra gospodăriei țărănești-mici pro.tacă- 
toare de mărfuri, ci și asupra marii producții agricole capitaliste.

Alături de celelalte republici sovietice, Ucraina Sovietică a deve
nit o republică a agriculturii socialiste înaintate, unul din cele m-ai 
importante grânare ale Uniunii Sovietice.

Aplicarea consecventă de către Partidul Comunist a politicii na
ționale lenlnist-staliniste a asigurat victoria revoluției culturale 
in ța-ra noastră și avântul impetuos al culturii socialiste a tuturor 
popoarelor U.R.S.S.

Partidul Comunist șl Guvernul Sovietic au creat numeroase cadre 
naționale ale noii intelectualități sovietice ieșită din rândurile po
porului, legată de -popor, care-și consacră toate forțele slujirii po
porului, slujirii măreței cauze a construirii comunismului.

Mulțumită puterii sovietice, cultura națională ucrainiană a că
pătat posibilități nemaiîntâlnite de dezvoltare, a devenit o cultură 
cu adevărat populară, socialistă.

19. Creșterea forței și puterii Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste a făcut cu putință realizarea năzuințelor seculare ale po
porului ucrainlan cu privire la unificarea sa națională. înțeleaptă 
politică a Partidului Comunist și a Guvernului Sovietic a permis 
să se desăvârșească unirea tuturor teritoriilor ucrainiene.

In anul 1939 a avut loc unirea Ucrainei apusene cp Ucraina So
vietică, în 1940 s’au unit cu R.S.S Ucrainiană Bucovina și regiu
nea Ismail, iar în 1945 Ucraina Subcarpatică. După unificarea tu
turor pământurilor ucrainiene, Ucraina Sovietică a devenit unul 
din cele mai mari state dim Europa. R.S.S. Ucrainiană are astăzi 
o populație de peste 40 milioane de oameni.

In ceeace privește o serie -întreagă de indici economiei princi
pali, Ucraina Sovietică a depășit cu mult mari țări capitaliste din 
Europa ca Franța, Italia și altele, Capitala Ucrainei — Kiev —. 
străvechi «ra§ al vechii Rusii, este unul din cele mai mari centre 
administrative și culturale alp Patriei noastre.

In regiunile ucrainiene reunite se dezvoltă cu succes industria 
socialistă, s’a terminat colectivizarea în masă, se desfășoară larg 
construcția culturală. In anii Puterii Sovietice înfățișarea străve
chiului oraș ucrainian Lvov s’a ^chiimbat; în acest oraș au fosl 
construite mari întreprinderi industriale, au fost deschise 12 insti
tuții de învățământ superior, o filială a Academiei de Științe a 
R.S.S. Ucrainiene, o filială a Muzeului „V. I. Lenin" și multe alta 
instituții științifice și culturale. Odată cu transformările socia
liste, în regiunile apusene s’a dat o lovitură zdrobitoare rămășițe
lor naționaliștilor burghezi ucrainieni — dușmani de moarte, ai 
poporului ucrainian, deveniți aigenți vândri-tt burgheziei străine.

Desăvârșirea procesului istoric al feunirll poporului ucrainian 
în cadrul statului sovietic ucrainian unitar a fost o victorie strălu
cită a politicii naționale lentnististaliniste dusă d-e Partidul Comu
nist — politică a frăției și colaborării între popoarele U.R.S.S.

20. Marele Război al Uniunii Sovietice pentru Apărarea Patriei 
a constituit o serioasă verificare a viabilității și forței orânduirii 
socia-liste și a statului sovietic multinațional.

La chemarea partidului, toate popoarele Uniunii Sovietice s’au 
ridicat în unanimitate în apărarea Patriei lor, considerând Războiul 
pentru Apărarea Patriei împotriva cotropitorilor germa.no-fasciști 
o cauză comună a oamenilor muncii de toate naționalitățile.

Ucraina face parte din acele regiuni ale Uniunii Sovietice care în 
■anii invaziei fascismului german au avut de suferit mal. mult decât 
altele Cotropitorii germano-fasciști au provocat economiei naționale 
a Ucrainei pagube în valoare de peste 285 miliarde -ruble. Recur
gând la cea mai cruntă teroare, bestiile germamo-fasciste au vrut 
să supună poporul uciraiinian, să-l trainsfo-nme în sclavi ai ...rasei de 
stăpâni germano-fasciști". Naționaliș*ii burghezi ucrainieni au fost 
complici activi ai fasciștilor germani.

Numai datorită ajutorului frățesc al marelui popor rus și al ce
lorlalte popoare ale U.R.S.S., Ucraina -a fost eliberată de sub ju
gul fascist.

In perioada Războiului pentru Apărarea Patriei, poporul ucral- 
ni.an a luptat cu -abnegație împreună cu celelalte popoare ale 
U.R.S.S. im-potriva cotropitorilor germano-fasciști și a -mercenarilor 
lor atât pe front cât și pe teritoriul ocupat de inamic, unde s’a des
fășurat mișcarea de m.a-să a partizanilor, din rândurile căreia ap 
ieșit numeroși eroi. Organizațiile de partid și com-somollste șl-au 
desfășurat activitatea în condițiile grele și complicate ale ilega
lității.

In focul Războiului pentru Apărarea Patriei, prietenia de nez4 
druncin-at dintre popoarele sovietice a rezistat unor încercări aspre 
șl s’a călit și mai mult.

In urma zdrobirii fascismului german și a imperialismului ja
ponez în cel de al doilea -război mondial s’au format statele, demo- 
crat-pop-ul-are. s’a dezvoltat șl s’a întărit hagărul păcii, democrației 
și socialismului în frunte cu Uniunea Șbvietică, R.S.S. Ucrainiană 
fiind unul din întemeietorii Organizației Națiunilor. Unite unde, 
împreună c.u R.S.S. Bielorusă și cu ’ ftiprezentanțli îțrfregii Uniuni 
Sovietice, precum șl ei țârilor de dwnocrâțăe populară, -apără con
secvent cauza păcii, luptă -pentru întărirea colă>borării dintre po
poarele tuturor țarilor. Ucraina Sovietică întărește nrtncrtat le
găturile frățești cu țările de democrație populară. După Instaurarea 
■regimului de democrație populară în Polonia șl după lichidarea 
dominației burghezi J și a șleahtel care ațâțau pe oamenii muncii 
polonezi împotriva fraților lor slavi — ruși, ucrainieni și bieloruși 
— au apărut și se dezvoltă cu succes retai ii cu adevărat priete
nești între poporul polonez și popoarele ucrainian, bielorus, rus șl 
celelalte poporre ale marii Uniuni Sovietice.

21. După terminarea victorioasă a Marelui Război pentru Apă
rarea Parisi, popoarele Uniunii Sovietice, însuflețite și organi
zate de Partidul Comunist, au refăcut într’o perioadă nemaiîntâl
nit de scurtă, economia națională distrusă și au făcut să progres 
seze toate ramurile economiși. tehnicii și culturii sovietice.

Sub conducerea Comitetului Central ăil Partidului Comunist din 
Ucraina și a Guvernului R.S.S. Ucraintene. ormenii muncii din 
Ucraina Sovietică, sprijinlmdu-se pe ajutorul frățesc al poporului 
rus și al celorlalte popoare din țara noastră, au refăcut complet 
economia națională a republicii, au depășit cu mult nivelul 
dinainte de război și aduc astăzi o contribuție considerabilă la 
opera construirii comunismului.

M-raa industrie a Ucrainei a dat în 1952 o producție crre în'irece 
de 17 ori industria Ucrainei dinainte de revoluție. In această peri
oadă. prrxkic'.ia de energie electrică a crescut de peste 37 ori ; 
producția industriei de prelucrare a metalelor a crescut apro-ipe 
de 59 ori; extracția de cărbune a crescut de peste 4 ori; produeiția 
de fontă de 4,5 ori; produc,ia de oțel aproape de 5 ori. Ucraina 
Sovietică este una din cele mai importante baze cairbonifero-me- 
talurgice ale țării noastre. Donbassul cu puternica sa industria a 
huilei, cu industria sa metalurgică, chimică și constructoare de 
mașini, precum șl celelalte centre industriale ale Ucrainei, ocupă 
un loc important în Industria întregii Uniuni Sovietice.

Traducând :n viață hotărirlls partidului și guvernului, oameni! 
muncii din Ucraina ca și din întreaga țară, pe baza succeselor 
realizate in dezvoltarea industriei grele — temelia, temeliilor eco
nomiei socialiste — luptă pentru a obține un avânt-impetuos al 
producției bunurilor de consum popular.

Prin munca ei fără preget, țărănimea colhoznică din Ucraina a 
obținut recolte nemaimtâlnlte de grâu de toamnă, sfeclă de zahăr 
ș: alte culturi agricole din cele mai importante. Dim rândurile ță
rănimii'colhoznice ucrainiene s’au ridicat numeroși inovatori al 
metodelor socialiste de muncă in toate ramurile producției agri
cole.

Partiriul și guvernul manifestă o grijă neobosită pentru înzes
trarea agriculturii socialiste cu tehnica c?a mat modernă. In pre
zent. pe ogoarele Ucrainei lucrează 182.000 tractoare (socotite în 
tractoare de câte 15 c.p.), adică cu 69 la sută mai multe decât îna
inte de război, 51.000 combine de cereale, adică cu 65 la sută mai 
nrjite decât înainte de război și zeci de -mii de Wiașini agricole 
complexe.

Pe baza avântului neîncetat al agriculturii crește bunăstarea 
materială și nivelul cultural al maselor largi ale oamemlilor muncii.

Cultura socialistă ucrainiană înflorește. In Ucraina funcționează 
aproape 30.000 școli în care învață peste 6,5 milioane copii. In 
1952 — 1953 au existat în republică 144 de instituții superioare de 
învățământ, în care învățau peste 177.000 de studenți, ceeace 
reprezintă aproape de opt ori mai mult decât în 1914 și mai 
mult decât în oricare țară capitalistă din Europa occidentală ; în 
591 de școli medii tehnice și școli medii speciale au învățat aproa
pe 234.000 de elevi. In Ucraina funcționează zeci de mii de insti
tuții cultural-educative, cluburi, biblioteci și palate de cultură.. Aca
demia de științe, Academia de arhitectură și o vastă rețea de insti
tuții de cercetări științifice create în Ucraina în anii Puterii Sovietice 
grupează un mare număr de oameni de. știință din Ucratoa care își 
aduc contribuția prețioasă la dezvoltarea științei sovietice înaintate.

Cultura socialistă a poporului ucrainian se dezvoltă pe temelia 
de granit a ideologiei marxist-lenînîste, în indisolubilă legătură 
creatoare și în colaborare organică cu cultura tuturor popoarelor 
frățești din U.R.S.S. O influență deosebit de binefăcătoare csuora 
dezvoltării ciultu-rii ucrainiane sovietice o exercită cultura socia
listă a marelui popor rus.

Succesele de Importanță istorico-monfli-'.lă repurtate de Uniunea 
Sovietică și de Rapublica Sovietică Sociili-stă Ucrainiană — parte 
integrantă a acesteia — se bucură de adânca admirație și apreciere 
a întregii omeniri progresiste.

Milioane de oameni ai munci! din țările capitaliste care -gem 
sub jugul celei mal crâncene exiploatări urmăresc cu un sentiment 
de mare mândrie și speranță succesele luatei popoarelor din 
U.R.S.S. printre care șl a poporului ucrainian, pentru construirea 
comunismului, .pentru -pace în lumea întreagă

Succesele construcției comuniste în U.R.S S. demonstrează po
poarelor din lumea întreagă că numai socialismul asigură o viață 
iiberă și fericită, dezvoltarea șl înflorirea tuturor popoarelor și na
țiunilor, adevărata prietenie între popoare, colaborarea șl într’ajuto- 
rarea lor,

Uniunea Sovietică constitue exemplul însuflețitor -al unei țări 
în care, pentru prima dată în Istoria omenirii, s’a rezolvat pro
blema națională.

Toate popoarele Uniunii Sovietice întâmpină cu noi succese 
remarcabile în construirea comunismului, memorabila dată istorică 
a 300 de ani dela reunirea Ucrainei cu Rusia.

Sub conducerea Partidului Comunist, Oamenii sovietici luptă cu 
eroism pentru înfăptuirea programului de continuă dezvoltare a 
țării noastre pe drumul spre comunism, drum trasat de către cel 
de al XlX-lea Congres al P.C.U.S. Partidul și guvernul depun 
toate eforturile pentru a satisface pe deplin nevoile materiale șl 
culturale mereu crescânde ale oamenilor muncii.

Plenara din septembrie a C.C. al P.C.U.S. a trasat un program 
de luptă pentru dezvoltarea mai departe a agriculturii socialiste 
șl pentru ridicarea buneistări materiale a oamenilor -muncii. Par
tidul Comunist a pornit lupta pentru un avânt impetuos aii agri
culturii, pentru accelerarea dezvoltării industriei ușoare și eili nen- 
tare, așa fel încât în următorii 2—3 ani să fie satisfăcute din bel
șug nevoile crescânde ale populației din țara noastră în ceeace 
privește produsele alimentare și să fie asigurate materii prime pen
tru industria ușoară și alimentară.

întreaga activitate a Partidului nostru și a Guvernului Sovietic 
este pătrunsă de o adâncă încredere în popor, în forțele creatoare 
ale muncitorilor și țăranilor care crează toate bunurile vieții și 
care sunt adevă.rații făuritori al istoriei.

Statul socialist sovietic constitue principalul instrument al 
construirii comunismului. Partidul Comunist se îngrijește neîn
cetat de întărirea continuă a Statului Sovietic, a forței și capaci
tății sale d-e apărare, de întărirea alianței dintre clasa .muncitoare 
și țărănimea colhoznică, a prieteniei și colaborării socialiste din
tre popoarele U.R.S.S.

Datoria noastră sfântă este să asigurăm continua întărire a uni
tății și prieteniei popoarelor din Țara Sovietică, tint-ărirea Statului 
Sovietic multinațional, Bazând-u-ne pe pristenia popoarelor- din 
țara noastră, nu ne temem de ntciun fel de dușmani dihlă-untruJ 
sau dinafară.

Au eșuat și vor eșua și de aci înainte toate încercările perfide 
ale iimioerialiștllor din Occident de a semăna ură între popoarele 
U.R.S.S., de a submina forța statului nostru socialist mul'inatio- 
nal. Dar oamenii sovietici știu că atâta timp cât există încercuirea 
capitalistă, statele imperialiste vor strecura și pe viitor spioni ș! 
diversioniști în țara noastră, vor încerca să utilizeze în scopuri 
antisovie!ice rămășițele grupărilor dușmănoase zdrobite, să acti
vizeze elementele hurghezo-naționaltete, să reînvie p-rejudecatite 
naționaliste în conștiința anumitor oameni și să-I folosească pen
tru subminarea prieteniei dintre popoarele din U.R.S.S.

întărirea vigilenței fată de uneltirile fiarelor imperialiste și ele 
agenturii lor — naționaliștii burghezi de toate nuanțele și alti 
trădători — este una din cele mai însemnate condiții ale succe
selor și înfloririi republicilor sovietice socialiste și a întregii 
noastre Patrii mari.

Succesele construcției comuniste în U.R.S.S., triumful ideologiei 
prieteniei între popoare, însuflețesc popoarele din lumea întreagă 
la lupta pentru eliberarea lor de sub jugul capitelului și pentru 
legături prietenești și pașnice între toate popoarele.

Să trăiască șl să se întărească prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele U.R.S.S. — izvor de forță și putere a marii noastre 
Patrii 1

Sub steagul lui Marx-Eng-els-Lenln-Stalln, sub conducerea Pa> 
tld-ului Comunist — înainte spre victoria comunismului 1

pen.ru


Viitori marinari ăi flotei R. P, Polone

Elevilor Școlii Medii Tehnice Navale din Gdynia (R. P. Polonă) le sunt asigurate 
toate condițiile pentru însușirea unei inalte calificări profesionale. Școala este înzes
trată cu un utilat cabinet tehnico-științiîic, cu spațioase săli de cursuri, o bibliotecă 
care conține câteva mii de volume etc. Pe lângă școală se află un internat bine 

amenajat.
In fotografie : elevii Școlii Medii Tehnice Navale din Gdynia in cabinetul de turbine 

și motoare cu combustie internă.
------------------ —O

Scrisori ale
CRASNODAR 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: Muncitorii uzinei de mașini- 
unelte din Krasnodar șl muncitorii uzinei de 
utilaj petroliier din orașul Reșița din Repu
blica Populară Română întrețin o corespon
dență prietenească Ei fac schimb de expe
riență și își împărtășesc succesele.

Recent, la Krasnodar s’a primit o scrisoa
re din partea prietenilor români, care comu
nică că aplicarea metodelor muncitorilor so
vietici îi ajută la îndeplinirea cu succes a 
planurilor de producție.

In scrisoarea de răspuns, muncitorii cons
tructori de mașini din Krasnodar comunică

„M’am înapoiat convins
că popoarele vor câștiga lupta pentru pace“.

Declarațiile lui Baltazar Castro la înapoierea sa în Chile
BUENOS-AIRES 13 (Agerpres). - TASS 

transmite: Presa chiliana relatează că la 
înapoierea din vizita pe care a făcut-o re
cent in U.R.S.S. .și țările de democrație 
populară, Baltazar Castro, președintele Ca
merei deputaților din Chile și memhru al 
Consiliului Mondial al Păcii, a organizat o 
conferință de presă la care au asistat zia
riști. numeroși oameni politici din Chile, 
membri al congresului șl reprezentanți ai 
opiniei publice.

Castro a vorbit despre hotărîrile recentei 
sesiuni a Consiliului Mondial al Păcii. Una 
din problemele care preocupă cel mai multTratativele dela Panmunjon

PARIS 13 (Agerpres). — carii conferinței politice pentru Co-eea e
După cum anunță agenția France Presse, propus să se organizeze la 14 ianuarie, ora 

reprezentantul părții americane la trata- 11, o întâlnire a ofițerilor de legătură a 
tivele dela Panmunjon în problema convo- celor două părți.-------- ------------

Comandamentul american se pregătește 
să trimită pe prizonierii de război chinezi in Taiwan

NEW.YORK 13 (Agerpres). — Intr’o știre 
transmisă de corespondentul din Taipe (in
sula Taiwan a' agenției United Press se a- 
rată că comandantul forțelor armate ale Na
țiunilor Unite în Coreea, generalul Huli, se 
consultă cu Cian Kai-și In legătură cu pla
nurile de trimitere a unui număr de 14.000 
de prizonieri de război chinezi din Coreea

Lupta grevistă a muncitorilor din SUA
NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : In Statele Unite continuă gre
vele. Actualmente sunt în grevă 3.300 de 
membri ai sindicatelor afiliate la A.F.L. (Fe
derația americană a muncii) șl la C.I.O. 
(Congresul sindicatelor Industriale), care lu
crează la cinci mari magazine universale din 
Pittsburg; această grevă a fost declarată la 
27 noembrie 1953. Continuă greva a 1-700 de 
membri ai sindicatului muncitorilor din 
industria oțelului (afiliat la C.I.O.) dela trei 
uzine aparținând societății „Nicholson file 
comnany" din orașele Providence (statul 
Rhode Island), Philadelphia și Anderson 
(statul Indiana). Greviștii cer majorarea 
salariilor și se pronunță împotriva încercări
lor acestei societăți de a concedia pe mun
citorii in vârstă.

La 12 Ianuarie s’a terminat greva celor 
33.000 de muncitori membri ai sindicatului 
muncitorilor din industria oțelului (C.I.O.),

„Francezii vor o politică franceză care să aibă drept scop pacea"
PARIS 13 (Agerpres). — încercările a- 

d-epților „armatei europene" de a impune 
c ---amentului francez ratificarea tratatului 
dels Paris care amenință Franța cu reîn- 
•- -rea militarismului german, stârnesc ne- 

ștea și împotrivirea păturilor celor mal 
c >- te ale poporului francez.

Act'vistul pe tărâm social Jean Marie 
IVynenach, ziarist de seamă șl redactor șef 
«• -vv'.stei catolice „Esprit", a publicat în
• mărul din ianuarie al acestei reviste un 
w !r>! in care se ocupă de problemele de 
z :î.'ă externă franceză.

E scrie; „Totul era pregătit: 700 de 
1 - ■ j >a-1 ai comisariatului Iul Theodor
* *tk (de fapt mmistrul de război al guver-

. -fe'a Bonn — NR) — tntocmiseră cu 
r -- : --iozitate listele a 500.000 de viitori 

și soldați ai diviziilor germane, mem- 
X »• unei „Adunări speciale”, terminaseră 
w--î---e-ea ultimelor texte cu privire la co- 
h—’-ea dintre camerele superioară, Infe- 
- și mijlocie (..a parlamentului euro- 
■ - -' — N R ).

"x—’! in această perioadă tn Franța s’a 
*r-ee* că peste trei luni pot apare divizii 
!“•—»-»e, far peste un an. probabil, și cor- 

a-matâ că așa numita „armată eu-

..Scânteia tineretului”
Pag. 4-a 14 ianuarie 1951

prieteniei
succesele lor. Ei au sporit producția de 
mașini-unelte de trei ori față de anul 1950. 
In anul 1954, muncitorii din Krasnodar își 
propun ca prinți’o mai bună folosire a supra
fețelor de producție și a utilajului, să spo
rească volumul producției cu ceJ' puțin 40 la 
sută față de anul trecut Peste 80 la sută 
dintre muncitori folosesc metode rapide de 
muncă

In scrisoarea lor, muncitorii sovietici fe
licită pe muncitorii fruntași din România, 
pentru succesele lor și urează întregului co
lectiv al uzinei din Reșița noi victorii în 
muncă.

popoarele Europei, a subliniat el, este pro 
b'ema germană. Germania occidentală, oe 
cale de reînarmare, reprezintă o primejdie 
pentru pacea întregii lumi. Popoarele vor ca 
problema germană să fie rezo'vată De cale 
pașnică âprin crearea unei Germanii demo
cratice și iubitoare de pace

Castro a vorbit apoi in mod amănunțit 
despre vizita sa în U.R.S.S.,și în țările de 
democrație populară, relevând marile succese 
economice realizate de aceste țări.

In încheiere. Castro a declarat: „M’am 
înapoiat convins că popoarele vor câștiga 
lupta pentru pace".

tn Taiwan Hull susține că nu vor fi nic'.un 
fel de piedici în calea transferării la 23 Ia
nuarie a prizonierilor de război de sub paza 
trupelor indiene sub tutela comandamentului 
trupelor ONU Huli a menționat că prizo
nierii de război vor fi transportați în For- 
moza- cu vapoare care îi așteaptă deja la 
Incion.

grevă care a început la 1 decembrie. Mun
citorii au obținut majorarea salariilor și alte 
concesii din partea societăților „American 
Can" și „Continental Can". La 11 ianuarie 
s’a terminat greva de 49 zile a 3.800 de 
muncitori — membri ai sindicatului munci
torilor din Industria de gaze, cocs și din in
dustria chimică, afiliat la C.I O., care lu
crează la cinci întreprinderi ale societății de 
produse farmaceutice ., Merck". Muncitorii 
au obținut majorarea salariilor șl satisfa
cerea altor revendicări formulate de ei.

La 10 ianuarie, sindicatul independent 
„Frăția fochiștilor Și mecanicilor de locomo
tive" a declarat că a obținut o mică majo
rare a salariilor șl Îmbunătățirea sistemului 
concediilor pentru 60.000 muncitori fero
viari. Negocierile cu privire la această 
chestiune au avut loc la Chicago și au durat 
30 de zile.

Jean Marie Domenach 
despre politica externă franceză 

-------<3»......

ropeană" va duce la ruperea metropolei 
franceze de teritoriile ei de peste mare și 
că piața comună va provoca ruinarea econo
miei ei nepregătite...

Parlamentul a lăsat să se înțeleagă că 
este necesar să apese pe frână".

„Timp de multi api în domeniul bugetu
lui. al creditelor militare, al comerțului ex
terior și ai strategiei s’au acceptat măsuri 
Iar uneori s’au cerut chiar măsuri, care au 
dat o puternică lovitură independenței fran
ceze. In prezent este vorba de a se ști dacă 
va fi sacrificat principalul element al suve
ranității — armata — și dacă va fi adoptată 
hotărîrea de a înarma. Germania fără a se 
ține seama de părerea Franței. în caz că nu 
va fi ratificat tratatul cu privire la comuni
tatea devensivă europeană".

Arătând că știrbirea prestigiului șl inde
pendenței Franței își are Izvorul în aderarea 
ei Ia Uniunea atlantică, Domenach subli
niază: „Odată cu această alianță, noi am 
acceptat și restul".

Fantele confirmă, scrie el, că politica de 
nesocotire a intereselor naționale începută 
în acea perioadă a dus la renașterea Germa
niei într’o formă periculoasă, ceeace va 
aduce Franței numai suferințe. Dacă lucru
rile vor continua să meargă așa, peste 2-3 
ani Bonnul ne va da ordine.

Dela Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Prezidiul Sovietului Suprem aJ R.S.F.S.R. 
a hotărît să convoace în mal 1954 o sesiune 
jubiliară a Sovietului Suprem al R.S.F.S R. 
consacrată celei de a 300-a aniversări a reu
nirii Ucrainei cu Rusia.

Dela Prezidiul 
Sovietului Suprem 

al R. S. S. Ucrainiene
KIEV 13 (Agerpres). — TASS transmite : 
Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. U- 

crainiene a hotărît să convoace în mai 1954 
o sesiune jubiliară a Sovietului Suprem aii 
R.S.S. Ucrainiene, consacrată celei de a 300-a 
aniversări a reunirii Ucrainei cu Rusia.

------ •--------

Puternica ofensivă a forțelor 
de eliberare din Patet Lao

PARIS 13 (Agerpres). — Potrivit relată
rilor agențiilor de presă occidentale, unită
țile armatei populare de eliberare din Patet 
Lao au lansat o puternică ofensivă în cen
trul Laosu'.ui.

După remarcabila victorie obținută prin 
eliberarea regiunii Takhek, unitățile arma
tei populare înaintează în prezent spre nord, 
in direcția localităților Nape și Paksan, im
portante căi de acces spre capitala admi
nistrativă și regală a statului Patet Lao 
Corespondentul militar al agenției France 
Presse, comentând ofensiva forțelor populare, 
relatează că ele „înaintează acum sub forma 
a doi clești spre cele două capitale laoțiene 
O mișcare este îndreptată spre Nape, oraș 
situat la 60 km. de fluviul Mekong cealaltă 
mișcare este lansată spre sud, în direcția 
capitalei Luang Prabang".

------•-------

Lucrările sesiunii 
Consiliului Ligii țărilor arabe

BEIRUT 13 (Agerpres). — TASS trans
mite : La Cairo continuă de patru zile sesiu
nea Consiliului Ligii țărilor arabe. La lu
crările sesiunii participă delegații din partea 
Egiptului, Iordaniei, irakului. Yemenului, 
Libiei, Libanului, Arabiei Saudite și Siriei. 
Majoritatea țărilor sunt reprezentate de pri
mii miniștri șl mmlștri afacerilor externe. 
Concomitent au loc ședințele altui organ 
conducător al Ligii — Comitetul politic. La 
11 ianuarie. Comitetul politic și Consiliu' 
Ligii au terminat discutarea problemei E- 
giptului. Secretarul general al Ligii țărilor 
arabe, Abdel Halek Hasun, a declarat repre
zentanților presei că toate țările arabe spri
jină Egiptul in lupta lui pentru evacuarea 
trupelor engleze de pe teritoriul Egiptului. 
In comunicatul dat publicității de către Con
siliul Ligii se spune că ei „sprijină pe.de
plin poziția justă și fermă a Egiptului (in 
conflictul cu Anglia) și se adresează tutu
ror țărilor arabe chemându-le să desfășoare 
de urgență consultări hotăritnare între ele 
și să-și revizuiască politica externă condu- 
cându-se după principiul: niciun fel de 
colaborare sau prietenie cu alte state — fără 
excepție — decât pe bază de drepturi și drep. 
tate, tovărășie și recunoaștere a demnității 
noastre". Consiliul Ligii țărilor arabe de
clară că „țările arabe intind mân« tuturor 
acelora care prin fapte șt nu numai prin 
verbe arată că sunt sinceri in prietenie și 
credincioși cauzei păcii șl că respectă dem
nitatea umană". --o--  

Scurte știri
• Dupl cum «nunti France P-esse. Andre Sou 

au .eres secretar >1 Federației Partidului Comunist 
din departamentul Sene arestat săptămâna tre 
cuta Ia Clermont Ferrand a fo»i dus Io libertate 
proviztx-.e

După cum se știe, pentru activitatea sa Tn slujba 
picii și a intereselor naționale ale Frânte: Andre 
Souquieres fusese arestat și inculpat ie ..atentat im 
potriva securității externe a Matului**
• Răspunzând invitației truver nului Indiei, la II 

ianuarie a părăsit Moscova plecând spre India o 
delegație a maeștrilor artei sovietice, in frunte cu 
Sicolai Bespalov, ministru adjunct al culturii al 
U.R S S

Artiștii sovietici vor da tn India o serie de spec* 
tacole.
• La 8 ianuarie, pe scena unuia d<n cele mai 

mari teatre de operă din Montreal (Canada) a a 
vut loc premiera operei „Boris Gudunov** de 
Musorgski

La premieri au asistat ambasadorul U R.S.S. în 
Canada D. S Ciuvahio cu sofia La teatru, am
basadorul sovietic a fost salutat de reprezentantul 
Comitetului de regie al operei si de reprezentan 
tul primarului orașului Montreal. Sala teatrului era 
arhiplină Publicul a aplaudat călduros opera ma
relui compozitor rus
• După cum relatează ziarele engleze, la 11 ia

nuarie autoritățile franceze i au ordonat lui Ivor 
Montagu, secretar al Consiliului Mondial al Păcii 
să părăsească Franța. Montagu, care este prese 
dintele Federației engleze și a’ Federației interna 
ționale de tenis de masă a *>osil In Franța la 9 
ianuarie cu prilejul campi matului internațional de 
tenis de masă care are loc în ptezenî la Paris.
• In urma protestelor patnotilor tunisieni au 

toritățile colonialiste franceze au fost silite să pună 
în libertate pe Mohammed Djerad. secretarul Par 
tidului Comunist din Tunisia, Mongi Slim con 
ducătorul partidului Neo Destur. și alți 42 patrioți.
• Ziarele din Istambul anunță că în curând ur

mează să aibă loc tratative între Bavar. președin 
tele Turciei și Eisenhower, președintele SUA. ..O 
problemă care nu se află pe ordinea de zi oficială, 
scriu ziarele, sunt tratativele dintre Eisenhower și 
Bavar privitor la proiectul creării unei alianțe de 
fensive formată din Turcia. Irak și Pakistan. Pre 
gătirile pentru crearea acestui pact, care prevede 
acordarea de ajutor milita' american Pakistanului 
și Irakului înregistrează mari progrese. . Totuși mai 
există încă multe piobleme de rezolvat**.

Domenach consideră că această situație 
este „o urmare a subordonării" în care a a- 
juns Franța. El cheamă sâ se pună capăt 
acestei stări și să se la măsurile rentru re
stabilirea independenței naționale a Franței.

,,Nu avem de ales între politica atlantică 
șl Uniunea Sovietică, așa cum afirmă in 
mod grosolan unii oameni, ci între renunța
rea aproape totală la o politică externă 
franceză și susținerea intereselor și sarcini
lor noastre. între subordonarea noastră față 
de blocul american și eforturile îndreptate 
spre restabilirea independenței Pretenția 
paralizantă a unei alianțe războinice, care se 
transformă treptat într’un instrument de 
protectorat, trebue să fie echilibrată prin 
prietenie, alianțe și legături comerciale cu 
celelalte țări”.

Declarând că sunt condiții favorabile pen
tru o politică franceză orientată în direcția 
păcii, Domenach scrie în încheiere: „Franța 
trebue să vină la conferința internațională 
dispunând de mijloace maxime”: să nu-și 
lege soarta de o parte a Germaniei și, dacă 
este cu putință să se elibereze de povara 
războiului din Indochina... Francezii vor o 
politică franceză care să aibă drept scop 
pacea. Această politică poate fi inițiată chiar 
de pe acum, în condiții rezonabile, prin 
unele acțiuni cu caracter de eliberare: re
nunțarea la „armata europeană", tratative 
în Vietnam recunoașterea Chinei, reluarea 
legăturilor comerciale cu răsăritul...”.

Ambasadorul U. R. S. S. in S. U. A., Zarubin
La vizitat pe secretarul de stat al S. U. A., Dulles

WASHINGTON 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: f

La 11 ianuarie, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A.. Zarubin, l-a vizitat pe secretarul de 
stat al S.U.A., Dulles.

S’a aflat că convorbirea, care a durat a- 
proximativ o jumătate de oră, a fost consa
crată unui schimb de păreri cu privire la 
procedura tratativelor în legătură cu dis
cursul rostit la 8 decembrie 1953 de preșe

In preajma Conferinței dela Berlin
BERLIN 13 (Agerpres). —
Ziarul „Neues Deutscland” a publicat un 

comunicat cu privire la ședința din 11 ia- 
nuare a comisiei pentru afaceri externe e 
Camerei Popu'are a R.D. Germane la care 
Lothar Bolz, ministrul afacerilor externe al 
R.D. Germane, a prezentat un raport cu pri
vire la situația internațională în preajma 
convocării conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri și cu privire 
la politica externă a guvernului Republicii 
Democrate Germane, îndreptată spre încheie
rea cât mai grabnică a tratatului de pace cu 
o Germanie unită, democratică, . iubitoare 
de pace șl independentă. Cuvântările ros
tite la ședința Comisiei pentru afacerile ex- 
terne, pe marginea raportului prezentat de 
Lothar Bolz, scrie ziarul, au arătat că mem
brii comisiei sunt de acora cu tezele rapor
tului ministrului afacerilor externe care a 
arătat că slăbirea încordării internaționale 
a devenit posibilă datorită eforturilor perma
nente depuse de forțele Iubitoare de pace. 
Comisia pentrU afacerile externe a Camerei 
Populare, scrie în încheiere „Neues Deut- 
schlazid”. salută declarația guvernului în fa
voarea participării reprezentanților Republi
cii Democrate Germane și a reprezentanților 
Germaniei occidentale la discutarea proble
me: germane la conferința dela Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe.

*
BERLIN 13 (Agerpres). -
In articolele și comentariile lor, nume

roase ziare burgheze cin Germania occiden
tală se ocupă pe larg de problema apropiatei 
conferințe dela Beriin a miniștrilor afaceri
lor externe ai celor patru mari puteri.

Astfel ziarul „Passauer Neue Presse” scrie 
că „conferința celor patru mari puteri ne

Sesiunea Adunării
PARIS 13 (Agprpres). — La 12 ianuarie, 

sub președinția celui mai bătrân deoutat — 
comunistul Marcel Cachin — s’a deschis se
siunea Adunării Naționale pe 1954. Deschi
zând sesiunea, Cachin a rostit o cuvântare 
in care a declarat printre al’.e’e:

„Vrem să spunem că in secolul al XX-lea. 
secol atât de zbuciumat, poporul francez, care 
a dat dovadă de un mare eroism în ani' 
mișcări' de rezistentă iși manifestă minuna
tele sa'e calități traditionale in muncă, e- 
nergie și încredere in forțe'.e sale și într’un 
viitor mai bun.

Franța noastră ține nespus de mult la in
dependența sa națională. Ea nu acceptă sâ 
se supună amestecului brutal, cererilor ulti
mative și amenințărilor. Ea este gata, ca și 
până acum, să facă sacrificii pentru apăra
rea drepturilor ei legitime". Cachin a subli
niat năzuințele pașnice ale poporului francez 
și hotărîrea lui de a apăra pacea.

Poporul francez, a continuat Cachin, a pri
mit cu un sentiment de adâncă satisfacție 
apropiata conferință dela Beriin a miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri și sa
lută eforturile îndreptate spre o apropiere 
între Apus și Răsărit.

„Franța a declarat în continuare Cachin,

Foileton

Reflecții pe marginea unui accident 
neobișnuit
Doamna Cornfort poate fi oăzută ade

sea pe străzile orașului american Boston, 
conducând singură propria ei mașină, 
vopsită intr’o culoare care face să-ți lă
crămeze oihu

Totdeauna doamna Cornfort este înso
țită in plimbările cu automobilul de fe
tița ei proprie^ in vârstă de vreo doi ani 
și ceva — un copil durduliu, extrem de 
voinic pentru puținii ani pe care-i are.

Deobicei, când doamna Cornfort iese 
cu mașina și cu fetița, ea se duce la 
cinematograful ei propriu dintr'un car
tier central, unde vede filme făcute de 
trustul al cărei acționară este și dânsa

Scenariștii, regizorii, actorii care fac 
filmele sunt deci și ai doamnei Comfort, 
așa că ei nu pot fi trași la răspundere, 
dacă uneia din acționarele trustului pe 
care-l slugăresc, i se întâmplă vreun bu
cluc de pe urma filmelor lor; ele sunt 
doar confecționate la dorința stăpânilor...

Prin urmare, doamna Comfort n’are pe 
cine face vinovat de neplăcerea gravă 
pe care a suportat-o de curând. Ea s’a 
dus nesilită de nimeni într'una din zilele 
anului trecut, la cinematograful ei, să 
vadă ultimul film palpitant făcut de o 
firmă din trustul el. Filmul, creiat pentru 
copii și tineret — după cum se spunea 
și pe afișele multiple șt multicolore care 
împânzeau strada, trotuarele, fațada, a- 
coperișul șt chiar portalul cinematogra
fului — conținea într’adevăr o ’întâm
plare senzațională Un copil de vreo 12 
ani, dorind să plece în nord ca să vâ
neze piei-roșii, și-a legat bunicul bă
trân de calorifer, a încuiat o so,ră mai 
mică în frigider, a furat toți banii dm 
casă și în momentul când, fiind gata să 
plece, a fost surprins de maică-sa. i-a 
înfipt cuțitul de bucătărie între coaste, 
reușind astfel să-și îndeplinească visul, 
să plece nestingherit șt bogat.

Doamna Comfort s’a amuzat foarte 
mult de actorii ei șt a bătut bucuroasă 
din palme și din picioare când eroul fil
mului a reușit să-și înjunghie adversara 
neașteptată

Fetița doamnei Comfort s’a distrat co
pios și ea, dând semne de mare satis
facție la fiecare întorsătură a filmului 
Firește că micuței nu-t erau prea clare 
ideile acestei capodopere cinematogra
fice. greu de înțeles în general de un 
om normal, d’apoi de un pui de om Cu 
toate acestea, ea a fost deadreptul eme
rită de personagiul principal, făcând un 
scandal nemaipomenit in decursul proec- 
țiet Noroc că aceasta se petrecea în loja 
personală a doamnei Cornfort șt deci nu 
putea supăra pe ceilalți spectatori, destul 
de ocupați dealtfel cu fluierăturile, tro
potele și țipetele de participare la acțiu
nea filmului. 

dintele Eisenhower și la declarația din 21 
decembrie a guvernului sovietic în problema 
folosirii energiei atomice.

In cadrul convorbirii s’a stabilit că secre
tarul de stat al S.U.A. și ambasadorul 
U.R.S.S. se vor întâlni din nou înainte de 
plecarea lui Dulles la conferința dela Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai celor 
patru puteri.

O—...................—

permite să sperăm într’o reunificare cu fra
ții noștri din răsărit".

Ziarul „Hannoversche Presse”, care se de
clară deasemenea în favoarea conferinței ce
lor patru mari puteri, recunoaște în acelaș 
timp că cercurile conducătoare de'a Bonn 
urmăresc să submineze această conferință.

Referindu-se la desbate^> cu privire la 
introducerea legii recrutăriiobligatorii, care 
vor începe la 14 ianuarie în parlamentul dela 
Bonn, ziarul arată că aceasta constitue „o 
încercare de torpilare a conferinței marilor 
puteri asupra problemei Germaniei”.

„Coa'iția guvernamentală a iul Adenauer, 
scrie ziarul, intenționează să o ia înainte 
conferinței marilor puteri. Guvernul dela 
Bonn duce o politică complect opusă impe
rativului momentului care cere să nu se în. 
treprindă nimic ce ar putea îngreuna într’un 
fel sau altul tratativele dintre Răsărit și 
Apus. In ajunul conferinței, dela Berlin, 
Bonn-ul intenționează să adopte în mod 
demonstrativ modificarea constituției, ceeace 
ar însemna încă un pas înainte pe calea în
făptuirii politicii tratatelor dela Bonn și Pa
ris. Oricine știe însă ce consecințe nefaste 
va avea o asemenea acțiune pentru rezolva, 
rea problemei germane. Deaceea, noi trebuie 
să împiedicăm această politică, căci la urma 
urmelor soarta Germaniei se va hotărî la 
Beriin și nu la Bonn".

★
BERLIN 13 (Agerpres). — TASS trans

mite: La II ianuarie a avut loc la sediul 
administrației americane din Berlin cea de 
a 3-a ședință a reprezentanților celor patru 
înalți comisari din Berlin în cadrul căreia 
au fost analizate problemele tehnice legate 
de pregătirea conferinței miniștrilor aface
rilor externe ai celor patru puteri.

S’a. hotărît ca ședința următoare să elba 
ioc la 13 ianuarie, în clădirea administra
ției militare franceze.---------
Naționale franceze
cere tot mai hotărît rezolvarea imediată a 
principalelor probleme a'.e viitorului său". 
Printre aceste probleme Cachin a menționat 
restabi'irea Independenței naționale a Fran
ței și încetarea războiului din Vietnam pe ca
lea tratativelor de pace cu guvernul Ho Și 
Min.

In încheiere. Cachin a insistat'asupra ne
cesității de a se restabili pe deplin prevede
rile tratatului franco-sovietic de alianță și 
asistență mutuală, semnat la 10 decembrie 
1941. El a arătat că acest tratat trebue să 
devină baza refacerii și menținerii indepen
denței naționale a Franței, mai cu seamă în 
legătură cu încercările de a se reînvia mili
tarismul german.

După cuvântarea lui Cachin, a început ale
gerea președintelui Adunării Naționale.

Deoarece primele două tururi de scrutin 
au dus la balotaj, președintele a fost ales 
abia în urma celui de al 3-lea tur de scrutin. 
Noul președinte — Andre Le Troquer, socia
list — a întrunit 300 de voturi față de 251 
de voturi întrunite de candidatul M.R.P., 
Pierre Pfiimlin.

După ce Marcel Cachin a anunțat rezulta
tele votului, Andre Le Troquer a rostit o 
scurtă alocuțiune.

Pe drumul de întoarcere, doamna 
Comfort a început să fie sâcâită peste 
măsură de fetiță; deaceea, oprind ma
șina pentru o clipă, a instalat-o pe ban
cheta din spate și i-a dat sticla uriașă 
de lapte dulce, cu care deobicei, copilul 
se ocupă numaidecât

într’adevăr, cale de vreo câteva sute 
de metri, fetița a băut liniștită laptele: 
plictisindu-se însă repede, și-a căutat 
altceva de lucru.

In mintea doamnei Cornfort, se perin
dau imaginile — proaspete în memorie 
— ale filmului văzut, și ea zâmbea la 
volan atât de larg încât unu trecători 
credeau că le face semne. Cine privea, 
la stopuri, prin fereastra mașinei, o pu
tea vedea și pe fetița voinică, râzând, și 
țucându-se cu sticla pe care o deșertase 
în mașină. Era și ea probabil sub impre
sia filmului pentru copii și tineret...

...Se poate spune chiar: nu probabil, 
ci sigur. Pentrucă, la o depărtare de nu
mai un kilometru de cinematograf, ea a 
apucat sticla grea de gâtul ei larg șt 
gros și, procedând aproape aidoma cu 
eroul filmului pe care-l îndrăgise, a\ poc
nit cu toată forța — excepțională pentru 
anii ei — drept în creștetul oxigenat al 
femeii dela volan.

Bineînțeles că fiind luată prin surprin
dere șt spărgându-i-se tocmai obiectul 
principal cu care gândea asupra lucruri
lor înconiurătoare, doamna Cornfo't a 
scăpat volanul din mână și a dat posibi
litatea mașinii de culoare fistichie să se 
îndrepte către un pom de pe marginea 
șoselei. Acolo, turtmdu-i-se un cilindru 
șt spărgându-i-se geamurile de sticlă in- 
casabilă americană, mașina s’a oprit de
finitiv

Fetița doamnei Cornfort a scăpat ne
vătămată și a continuat să se învese
lească peste măsură de întâmplarea cu
rioasă Mama și-a revenit repede și oblo- 
jindu-se cum a putut mai bine șt-a luat 
la bătaie odrasla, lucru pe care — e 
drept — nu-l văzuse la cinematograf. Nu 
e imposibil însă ca în alte filme ale 
doamnei Cornfort șt care rulează la ci
nematograful ei, fiind gândite șt jucate 
de regizorii și actorii ei. să existe și ast
fel de cazuri

Cine poartă vina accidentului doamnei 
Cornfort? Ziarul american care a relatat 
cu promtitudine faptul autentic de mai 
sus nu trage mcio concluzie.

Iar doamna Comfort n’ar putea fi con
vinsă nici in ruptul acelei bucăți din 
cap care t-a mai rămas întreagă, că și 
aici e tot ea personal în cauză!

VALENTIN SILVESTRU

Un apel al Uniun'i
Tineretului Liber German 

din Marele Berlin
BERLIN 13 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : -
Secretariatul organizației din Marele Ber

lin a Uniunii Tineretului Liber German, a 
adresat tineretului Franței și Italiei um apel 
în care îl cheamă să lupte împreună cu ti
neretul german împotriva organizației fas
ciste „Casca de oțel” șj a președintelui el 
— criminalul de război nazist Kesselring.

„Vă întindem mâna, se sDur.e în apel, pen
tru a duce împreună lupta pentru interzice
rea organizației reacționare „Casca de oțel” 
și a lua atitu-dine pentru executarea sentin
ței popoarelor împotriva lui Kesselring, a- 
sasinuJ tineretului Europei. Acordul dela 
Potsdam ne îndreptățește să facem, aceasta 
ir^ conformitate cu dreptul internațional”..

Cultură fizică și sport

Strălucite victorii repurtate 
de sportivii noștri la Paris
PARIS 13 (Agerpres). — Marți seara 

au continuat in sala Coubertin din Paris 
jocurile din cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Franței. Un stră
lucit suoces eu înregistrat în finala probei 
de dubju mixt reprezentanții țării noastre 
Angelica Rozeanu și Tiberiu Harastași care 
au învins cu 3-2, cunoscutul cudIu englez 
Victor Barna șl Rosalinde Rowe.

Matchu] a fost deosebit de îndârjit și a 
plăcut mult spectatorilor. Atât sportivii ro
mâni cât și cei englezi au luptat cu multă 
însuflețire și 3 din cele cinci seturi s’au 
terminat la limită. Primul set a fost câști
gat de reprezentanții R.P.R. cu 21-19. Urmă
toarele două seturi au revenit cuplului en
glez cu 22-20 și 21-12. Setul al patrulea a 
fost cel mai spectaculos. Avantajul e aparți
nut pe rând fiecărei echipe. Dând dovadă de 
o puternică voință de a învinge și arătând 
întreaga lor măestrie, reprezentanții țării 
noastre au câștigat acest set cu 25-23 și 
apoi uitimu1! care le-a adus victoria cu 21-16. 
După mai bine de două ore de joc, cuplul 
jucătorilor din R.P.R. a cucerit primul titlu 
din cadrul campionatului internațional al 
Franței.

O frumoasă victorie a înregistrat maestre 
emerită 0 sportului Angelica Rozeanu în ca
drul semifinalei probei de simp'.u femei. Ju
când cu fosta campioană mondiala, aus
triaca Trude Pritzi, reprezentanta țării noas
tre a lntrecut-o categoric cu scorul de 3-0 
(21-8; 21-7; 21-17).

Știri sportive
ȘANHAI 13 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Radio Tokio anunță că la 12 ianuarie a 

sosit în Japonia echipa de patinaj viteză a 
Uniunii Sovietice care va participa la cam
pionatele mondiale ce vor avea loc intre 16 
și 17 ianuarie în localitatea Sapporo.

La aceste campionate vor lua parte echi
pele din 6 țări: Uniunea Sovietică, Norve
gia, Finlanda, Suedia, Coreea de Sud și 
iaponta.

Pe aeroportul Hanoda, sportivii sovietici 
au fost întâmpinați de conducătorii federa
ției japoneze de patinaj, de reprezentanții 
Asociației pentru prietenia japono-sovie.tică, 
ai Comitetului național japonez pentru apă- 
ra.rea păcii și ai altor organizații.

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Turul ciclist al 

Egiptului a continuat ieri cu desfășurarea 
etapei a cincea, între orașele Miniah și Beni 
Suef, pe o distanță de 132 km. Cursa a fost 
deosebit de animată și s’a terminat cu vic
toria ciclistului englez Gerrard, care prin- 
tr’o evadare reușită a ajuns cu un avans de 
aproape 4 minute fată de al doilea clasat.

De'a etapă la etapă, in progres cicliștii 
români s’au afirmat și ieri, sosind în pri
mele locuri. Astfel, Marin Nieulescu a ocu
pat locul 6. la diferență de mai puțin de un 
minut față de al doilea clasat in același 
timp cu Marin Nieulescu, pe locui 7, a sosit 
un alt ciclist român, Nicolae. Din relatările 
agențiilor de presă nu reiese dacă acesta 
este Nicolae Maxim sau Nicolae Vasilescu 
Etapa de ieri nu a fost favorabilă, cicliștilor 
francezi. Campionul Franței, Horelbecke și 
coechipierul său Ameline au sosit cu o în
târziere de aproape 14 miqute față de câști
gător. Aceasta a făcut ca .ei să coboare 
multe locuri în clasamentul general indivi
dual. In schimb, Marin Nieulescu. care până 
acum a avut o comportare excelentă, sosind 
în fiecare etapă printre primii 10, a trecut 
înainte celor doi cicliști francezi în clasa
mentul general individual și se află pe 
locul 5.

Clasamentul etapei este următorul : 1.
Gerrard (Anglia) a parcurs 132 km. în 
3h52’37”; 2. Van Cauter (Belgia) 3h56’0;
3. Van Meenen (Belgia) 3h56’07”; 4. Ras-
munssen (Danemarca) aceiași timp; 5. Van 
Schill1 (Belgia) 3h56’41”; 6. Marin Nieulescu 
(R.P.R.); 7. Nicolae (R.P.R.); același timp; 
16. Ameline (Franța) 4h06’02”; 17. Horei- 
becke (Franța) acelaș timp.

Astăzi se desfășoară etapa VI-a Beni 
Suef-El Ghizeh (115 km.)

Spectacole
JOI 14 IANUARIE 1954

TEATRE: Teatrul de Stat de Operă și Balet: 
Rusalca; Național „I L. Caragiale" (sala 
Studio): Ultima oră; Național „I. L.
Caragiale" (sala Comedia) : Viață nouă ; Tea
trul de Stat de Operetă : N’a fost nuntă mai 
frumoasă ; Tineretului : Dela patru’n sus ; 
Armatei (B dul G-ral Magheru) : Vlaicu Vodă: 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești) : Vinovați fără 
vină; Municipal :. Lumina dela Ulmi; Ansam
blul de Estradă al R.P.R.: Fără mănuși; An
samblul artistic Casa Centrală a Armatei: Mi-e 
dragă țara mea ; Teatrul Evreesc de Stat : Cu 
cântec pe buze.

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, 
înfrățirea intre popoare • Corăbiile atacă for
tărețele (Amiralul Ușacov seria H-a); Repu
blica, Maxim Gorchi : Africa (seria ll-a) ; 
București: Soldatul victoriei (seria Ii-a) ; Ele
na Pavel : Vestitorul vremurilor noi (Belinski); 
Lumina: Trei telegrame. Victoria: Preludiul 
gloriei; Timpuri Noi: Tuberculoza este vin
decabilă, Povestea pomilor și a vântului. Jur
nal sovietic nr. 6l, Jurnal românesc nr. I, Vi
zita de prietenie a unei escadre sovietice în 
portul Constanța ; Gh. Doja : Revizorul ; Alex. 
Popov : Documentul misterios ; 8 Martie:
Soldatul victoriei (seria l-a) ; Vasile Roaită : 
Partjzana ; Cultural : Cântărețul stepelor ; Gri- 
vița : Nu i pace sub măslini ; Constantin Da
vid : Keto și Kote ; Alex. Sahia : Egor Bulîciov 
și alții ; Flacăra : Fiul mării ; T. Vladimirescu: 
Scutierul și Cenușăreasa ; Arta : Cadavrul viu; 
Popular: Centenarul Teatrului Național „1. 
L. Caragiale ", Campionatele mondiale de te
nis de masă ; M Eminescu : Călătorie înde
părtată . Miorița : Zorile deasupra Niemenului ; 
Moșilor: Căpitan la 15 ani; 23 August: Pro 
fesorul de dans . Donca Simo : Magazin de 
stat: Volga: Voipone. Ilie Pintilie : Dincolo 
de Dunăre . 8 Mai : Dușmanii ; 1 Mai : O afa
cere importantă . Libertății : Cu inima tânără ; 
N Bălcescu : Barbarii ; Rahova : Neastâtnpă- 
rații . Olga Bancic : Trei povestiri.
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