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Să sprijinim activitatea 
noilor sfaturi populare De pe cuprinsul patriei noastre

Zilele acestea se desfășoară în în
treaga (ară sesiunile de constituire a 
sfaturilor populare. După victoria în 
alegeri a Frontului Democrației Populare, 
care a dovedit odată mai mult uni
tatea indestructibilă între partid, gu
vern și popor, acum, sfaturile populare 
își încep munca. Este începutul activi
tății deputaților noștri recent a’.eșî, pen
tru a traduce în viață angajamentele 
luate față de alegători, pentru a răspun
de prin fapte la încrederea pe care le-au 
acordat-o alegătorii. Dacă numei cu câte
va săptămâni în urmă, popo-ul nostru a 
urat din toată inima sfaturilor populare 
noi alese un călduros „spor la muncă*, 
acum, din întreaga țară ni se vestește 
că munca a început și că ea are de pe 
acum spor.

In această primă sesiune a «:ati:-i'-r 
populare se aleg noile comitete execu
tive. Deputății chibzuesc eu multă răs
pundere pentru a alege organe de con
ducere capabile să contribu? la rccaren 
muncii sfaturilor populare li nivelul sar
cinilor mari care le stau in față. Și 
încă de pe acum se fac? simțită pater.-1 
muncii colectiv?: deputat îș; anal'zetizâ 
cu toată seriozitatea act vitatee. criticând 
lipsurile manifestate de unii, ajutându-l, 
del a bun început să muncească cu rezul
tate bune.

Odată alese comitetele executive 
comisiile permanente — în compozit a 
cărora au intrat și numeroși ti.ur?. — 
sfaturile populare au trecut la Asrttma 
problemelor cele mai actuale, care pre
ocupă pe oam -nii munci; d n rog :tc. 
Se discută in primele sesiutf dări 
de seama despre aceste p-ob' me, in :i- 
cându-se totodată ș: modalității? concrre 
de rezolvare a unor greutăți cire ma;
există. După ce in sesiune? .
popular regional 1 ași s a >naliz'it în
spirit critic și autocritic
cinului comitet executiv, î*Ia
iveală cu tărie Fpsurile, și arătându-se
sarcinile c? revin c-»mite.;'?.; ever..: 
nou ales, deputății au discutat pe larg 
despre problema realizări' plsnulu’ de co
lectări. Deputății au dezbăt n cauzele ră
mânerii în urmă a regiunii în privința 
realizării planului de colectări și au ară
tat măsurile necesare în vederea îmbună
tățirii muncii. Hotărîrea adoptată de se
siune pe baza discuțiilor, indică drumul 
pe care trebue să-l urmeze pe viitor sfa
tul popular.

In centrul atenției sesiunilor sfaturilor 
populare stă lupta pentru apucare i i întă
ririlor Plenarei lărgite a C.C. al P..M.R. 
din 19—20 august 1953. Iată pentruce în 
sesiunea sa, sfatul popular al Capitalei 
a dezbătut problemele aprovizionării 
populației. Deputății au arătat cu acest 
prilej lipsurile serioase ale fostului co
mitet executiv, lipsuri care au dus de 
pildă la insuficienta aprovizionare de 
iarnă a populației, la nerealizarea planu
lui de aprovizionare cu lemne de foc și 
cărbuni, etc. Deputății sfatului popular au 
făcut o seamă de propuneri pentru lăr
girea producției bunurilor de consum 
popular în industria locală, precum și 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației pe linia aplicării Hotărîrii 
Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august și a hotărîrilor guvernu
lui.

In sesiunile sfaturilor populare, depu
tății iau în dezbatere propunerile făcute 
de cetățeni în perioada de pregătire a

Moscova se va construi un monument in c'nstea 
de a 300-a aniversări a reunirii Ucrainei cu Rusia

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Consiliul de Miniștri al U R.S.S. a hotă- 
r’t să construiască în orașul Moscova, în 
Piața gării Kiev un monument în cinstea ce
lei c.e a 300-a aniversări a reunirii Ucrainei 
cu Rusia. In vederea atragerii cercurilor 
largi de arliitecțl, sculptori și pictori la con
struirea monumentului. Consiliul de Miniș
tri al U.R.SS a însărcinat Alinisterul cul
turii a! U.R.S.S. și Comitetul Executiv al 
Sovietului orășenesc Moscova de deputati ai 

A apărut in limbile : rusă, română, franceză germană, engleză și spaniolă.
■»

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populara!"

București. Organ al Biroului Informativ al Partidelor comuniste și muncitorești.
Nr. 3 (271)
Cuprinde:

ARTICOL DE FOND : M.ai sus nivelul muncii ideologice a partidelor comuniste și 
muncitorești.

* ♦ ♦ O prietenie mare de nezdruncinat.
I. C.H1ȘINEVSCHI: Ideile lui Len’n luminează calea spre ridicarea buneistări a 

poporului.
FRED OELSNER : Marxi&m-leninfsmul — baza ideologică a Partidului Socialist Unit 

din Germania.
* * * Tezele cu privire la cea de a 300-a aniver-^-e a reuni’ii

Ucrainei cu Rusia (1654—1954). Aprobate de Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

VICENTE MARISCHI : I n-potriva subordonării față de imperialismul american/pen
tru iredecendeața națională a Argentinei.

L.EO FICiUERES : Comun'știi — mândria și speranța poporului francez (Despre ro
manul lui Louis Aragon „Comuniștii").

JAN MAREK: Note politice. Ajunge cu minciunile! Să înceteze vărsarea de sânge!
Informații.

De vânzare la toate librăr:i'.e, chioșcurile și debitele O.C.L.
Prețul 40 bani

alegerilor, cu prilejul întâlnirilor cu can
didați!. Și așa cum este firesc să se în
tâmple în regimul nostru democrat j 
popular, multe din propuneri'e cetățenilor î 
sunt acum incluse în hotăririle ses’uni- ' 
Ier sfaturilor populare, lată dece este un 
fapt pozitiv că la Târgu Mureș. în urmi 
propunerilor exprimate de cetățeni de a 
se lărgi sortimentele ounu.Eor de cor.sum ' 
popuiar, sfatul popular orășenesc a și 1 
trecut la aplicarea acestor nropune-i u * 
sprjnul sfatului popular, cooperative 
„Ciocanul* a început să producă n>; 
tunuri de larg consum certite .de 
populație. In acest fel se dovedește încă 
« dată că munca sfaturilor populare va f: 
cu atât mai rodnică cu cât se va txz. 
ma: mult pe antrenarea maselor in rezol
va 'ea tuturor problemelor gosposiireșt .

Noile cam :?te executive își întocmesc 
acum planuri trimestriale de ocnei. 
Realizarea lor dep:nde de activitatea tu
turor deputat.lor sfaulu prțe>!ar.

Printre depctațri srat j-. or populare 
sunt numero: tineri. T ner depuraț: au i 
trebue să uite nico c’ pa că răspuad b 
fz|a poporului pentru încrederea ce îe-a 
- st acordata pr □ vot; c-c’a ? • 
brie. Multi dintre tmerri depataf pă
trunși d? importj-i-a sarr -» : toe. 
începui imediat să muncească pentra tra- 
Jjcerea în % țâ a pr ■ ■ • -
r ’or. (JtccE sta dr. AVnjojm C-i'iS.*. 
deputată în <■- "cutusc*;a ? tctocala cri- 
șenească nr. 23 dri Tm șoara. a reaolvat 
astfel un? e propune^ pe cane > Tăcuseră
studenții dea Institut-»e de Medic nă și 
de Pedagjg’e. Ea a bat legătură ca sec- 
l ile de resort ale sfata'ai popo'ar îh 
vederea imbanătâțirli grabnice a s tnaț ■ 
cantine dea Institute de Me&riaă. > 
fără ind-:.»'ă că asemeni ei. sau net's s- 
tsâi; uîeoîst Ion VasrEu care a obtîaat 
ca ocnc-tacri să p- mească mai repede șa 
mai ușor lemnele de foc. js alv tineri de- 
p-jțj|i se străduesc să dovedească alegă
torilor prin faptele lor, că mer ta încre
derea ce ii -s’a acordat.

Tinerii deputati vor trebui să păstreze 
o legătură strânsă cu akgăto'ri. să le ce 
noască probleme e și să se brzue rn toată 
activitatea lor pe massele poprare. să 
sprijine, să dezvolte necontenit rfț »’•.« 
creatoare a masse’or. Tines deputat 
trebue să uite nlcio ci tră că e s_-st da
tori si facă reg’-fat in adunări populare 
dări de seamă asupra activității lor, pen
tru a-și supune astfel activitatea discuției 
alegătorilor.

Munca tinerilor deputați va putea fi cu 
atât mai rodn;că cu cât ea va f> mai 
serios sprijinită de către cocirtete'e re
gionale și raionale U.T.M. Organe'? cri 
ducătoare U.T.M. sunt datoare să dea tot 
sprijinul tinerilor deputat:. Ltenrștî. or
ganizațiile de bază U.T.M.. trebue să 
analizeze regulat munca deputați'-or ute
miști, să le arate lipsurile din activitatea 
lor, să-i traga la răspundere oridecăteor 
nu vor fi la înălțimea sarcinii ce li s'a 
încredințat. Controlul consecvent al orga 
nizației de bază U.T.M. va contribui fără 
îndoială la îmbunătățirea continuă a ac
tivității tinerilor deputați.

Ses’unile de constituire a sfaturilor 
populare sunt un început de drum. De
pinde de deputați acuma, depinde de 
massa de alegători care sunt chemați să-i 
sprijine în muncă, ca drumul acesta să He 
cât mai plin de roade, pentru îmbunătă
țirea necontenită a v'eții noastre.

oamenilor muncii, să organizeze un concurs 
pentru cel mai bun proiect de monument

In compoziția arVstică a monumentului 
trebue să se oglindească reunirea Ucrainei 
cu Rusia — remarcabil eveniment istoric care 
a constituit încoronarea luptei mu'tisecubire 
a ponorului ticrainian împotriva înrobitorilor 
s’răini pentru reunirea cu ponorul rus în- 
tr’un stat rus unic. — trebue să se oglindea
scă alianța frățească și prietenia veșnică și 
de nezdruncinat dintre popoarele ucrainian și 
rus.

Planurile 
colectiviștilor

Colectiviștii din satul Stejerei, reionul 
Tg Jiu. au obținut n 1953 rec >lte cu mult 
m.a; nogate decâ: țăranii muncitori cu gos- 
podarii individuale. D-cind să folosească 
dia plin sprijinul puternic acordat de partid 
ji guvern țărănimii muncitoare, in scopul 
creării unei vieți tot mai !>r cite, si in c°- 
tn.aa Săznhot n, d<n acest raion, mai multe 
iamilii de țărani muacitvri au întemeiat in 
tAamra anului 1953 o gospodărie agricolă 
«Mwedivâ.

Pîar.u. gosoodâ.riei corective .Drumul So 
rULsaralui" din comuna Stejerei prevede 
. -,n..-e a trie, cjlUvare» a So hectare grâu 
ie ican-“ă. 5 hectare orz, 21 hectare porumb, 
4 nectare mazare. 2 hectare floarea soarelui, 
’ -«rare Ircer-ă ți trifoi, 6 hectare legume 
ș; zarzavaturi, etc.

Dtn venHarSe gcepadăriei ți din credi- 
ie> «cordile de stat, se va coastru: un 
pa.J pe* i'-O vile, o r»gaz:e de 4 *s- 
S^a-je ccr^Ae. o remiza aenltu atelaje, ua 
or ul pectra 50 "-joe porumb ți un saivan 
oexrw *K> ci.

Memnri; gospodăriri colective „Drumul lui 
IjeGis* d»-i exanaua Sârr-^xjtin ț: au ufoous, 
ta a ară *•» bana orvaniz-ire a esccu arii la- 
crari-ur ia câmp. constLirea J'ri migazii 
pv-tr-i 3t> t ne cereale, un patul pentru 29 

jc_~h. jn saivan pentru 2JU O; ere- 
C-*3 5 —ut 3 C3i ș — joi-

C d: r ce c doua gospodării ale
fi Tg J13* SJ-ll ț'
-»i*e per» *’’. e de dezv^.ure ale 

or L*.

Printre artiștii 
din Bacău

T -fc-: se--uă de cerrr.'.e-e culturale mereu 
crescânde ale <u*nenlfoe mane i, artiști: ți 
Mațg penosalai Tcakuloi de Stat din Ba

rs. azr.- o c.msa activitate penirj a ins- 
bce<: reperturiu’. Teatrului

Asîfe ia ait rr-j' : mp pe scena Teat'u- 
lai dr Stat d n Bacau s'ațl jucat piesele: 
„Căsălcia'*. .O n ian e furtunoasă” „Tîta- 
'K- Vals-, „Crângul de că lnr”, „Vocea Ain?-

Artiș ri se strâduesc sâ interpreteze cât 
«rai bine personagiile in rolurile pe care le 

: pscâ. fiind exigenți față ce ei inșiși Orice 
vea.uns este in âturat prin nenumărate re
pet țstradu—dir-se să prezinte oamenilor 

I mcKii spectacole bune Munca lor a fost 
râ;? i: ta de pnrtid ș: guvern. Astfel, artls- 

I tul Nxaiesca Brumă a primit titlu! de ar-
• <t emerit, artistul Constantin Vurtejeanu a 

I fast decorat cu Ordinul Muncii clasa Hl-a. 
I iar mulți alții, printre care și drectorul a<i- 

iunct a! Teatrului de Stat din Bacău, loan 
Bubă au fost decorați cu Medalia Muncii

Datorită succeselor obținute in munca lor, 
artiștii Teatrului de Stat d:n Bacău sunt 

•prețuiți de populația muncitoare, iar des
pre ei, toți oamenii muncii vorbesc cu dra
goste și respect

Corespondent
PETRE NOVACONI

Atârnat de unul din 
stâlpii subțiri de me
steacăn, felinarul de 
vânt arunca în jur o 
lumină palidă, gălbue. Din când in când, 
râbuinirile de vânt inii >rau pereții de 
pânză groasă și atunci iuiniaa se purta le
gănată spre ascunzișurile întunecate din 
colțurile cortului Pe acoperișul din pânza 
impermeabilă ploaia râpăia surd, neîntre
rupt.

Era |a un ceas după stingere. La masa de 
brad cioplită cu raodare și sprijinită pe 
patru picioare de mesteacăn tânăr, ședea 
sergentul Dumbravă, comandantul dela „a 
doua”. Pe pieptul lat aplecat deasupra car
netului de programe zilnice, lucea în lumina 
palidă insigna de utemist iar alături cea de 
„infanterist de frunte”.

Sergentul închise carnetul și lăsându-se 
pe spătaru' scaunului își trecă cu dosul pal
mei ochii. Ziua trecuse plina de eve.iinien- 
te. de pregătiri intense pentru marele exer
cițiu dt a doua zi Acum, după ce totul fu
sese pus la punct cu atâta migală, sergen 
tul vedea in minte toată desfășuiaiea in an
samblu, a mane-rei Și ploaia asta ce nu 
mai contenește.. Va îngreuna mult opera
țiile; dar nici „albaștrilor” nu ie va fi mai 
ușor.

De afară din clipocitul neîntrerupt al 
ploii răsbătu zgomotul unor pași ce se des
prindeau greu din noroiul ciiso.»

— Vine c’neva — ant-nță plantonul.
Pașii se apropiau și chiar se auzea o voce 

suduind înfundat, pe semne, vremea aluii- 
sită Peste câteva clipe pânza ce acoperea 
intrarea se dădu înlături și prin deschiză
tură se ivi mai întâi capul infășurat in glu
gă și apoi umerii unui ostaș. Deabia câni 
acesta se opri drept in fața sa, cu apa și
roind de pe loaia de cort cu care se înve
lise, sergentul recunoscu oe fruntașul Co- 
man, agentul de legătură a' batalionului.

— Sunteți chemat la comandant — raportă 
el s-'t.rt.

Sergentul se ridică și strânse grăbit de pe 
măsuță carnetele împrăștiate, (dare dece î! 
cheamă .comandantul ? Desigur in legătură 
cu exercițiul de mâine.

își aruncă pe unicei o foaie de cort uscată 
și îndesându și in buzunar carnetul cu scoarțe 
roșii de pânză ieși afară în noaptea adâncă 
si se ’ndreptă spre cortul luminat al coman
dantului.

★

Comandantul de batalion era un om pe 
fața căruia vremea săpase nemilos urme a- 
dânci. Luase parte la războiul antihitlerist
ca sergent in divizia de panduri șl 11 ter- .‘de ploaie?”

Studenții pairi ei noastre ai Largi posibilități ca in laboratoare modern utilate să 
aplite cunoștințele teoretice ansațile la cursuri. Aceasta le dă posibilitatea să se 

precateas a —ai Temeinic pentru examene.
bl fotografie: aa gisp de stadenți ai Facdtații de Chimie din București fac expe

riențe m laborator.

Filme închinate
Ca pnVja] norntf wâriî i 39 rfe anî de’.i 

moartea lai V. I. Lm:x direc.ia dîfszârii 
a o serie 4e liTme in®*

pî'ate <*rn v ața și ac:netatea nurejrt Lenin. 
C2re vor re a sjp vinen»tf*graîel€r
din ș* din ^arâ_

In zi’oa de 21 iaru rîe. la dnem-rtografnl 
„A!ex. Sa’Ja" din Capitala va rula filmul 
_\ia;iT.- llki Lena”, iar in tară, acvst 
iiim va fi prezentat In localitățile: Bi ez. 
Piatra Neamț. MoineștL Bacău. Bâr'ad, Râ- 
dâru. Car.-ara. A'ad, Timișoara ș: Reșița 
Dease-reni. in ziua de 21 Ianuarie, vor mai 
fi prezentate următoare e ti me - „Văpaia cea 
mare”. La cinematograîul „Gh. Deja" din Ca- 
PUuii j. !i c'..Tematogra;eIe din Bicaz. Su
ceava, Oraști- Stalin, Petroșani și Tg. Mureș :

Tinerii sprijină dezvoltarea secțiilor anexe
PLOEȘTI (dela corespondentul nostru Puiu 

Nicolae).
Puțin timp a trecut de când în raionul 

Câmcina au luat ființă secții anexe, pentru 
valorificai ea deșeurilor. Activitatea tineriloi 
în cadril acestor secții este din ce în ce mai 
rodnică. Tânărul Ion Neagu, utemistele Vâle- 
rica Spânu. Floarea Vlaicu și utemistui Tu- 
dorache Huștiu dela fabrica „Neptun” din 
orașul Câmpina, au terminat pregătirile la 
modelarea unor forme. Din resturi de fontă 
și din fontă strânsă de prin raion, acești 
tineri au tirnat până în prezent bucșe pen
tru roțile a 300 de căruțe de care Țăranii 
muncitori au absolută nevo e

Acum, ei se pregătesc ca din resturi de 
aluminium și fontă recuperată din deșeuri, 
să execute vase de bucătărie și ceaunuri de 
diferite mărimi necesare gospodinelor.

O activitate rodnică, ai- depus și tinerii 
in frunte cu stahanovistul Ritzki Alexandru 
maistrul secției dela l.F.l.L. Telega. Le 

Cuvânt d
minase cu gradul de sublocotenent pe umăr.

Dumbravă păși în cort și salutând regula
mentar se opri la Câțiva pași in fața coman
dantului. Comandantul răspunse cu o incii- 
nare din cap la salutul ostașului și se ridică 
de pe scaun

— Uite ce este, Dumbravă — se opri co
mandantul in fața ostașului — mâine in zori 
vom porni la „atac”. Dincolo peste colnicul 
Vânătorului în liziera pădurii este tabara 
companiei de tancuri O știi ?

— Da tovarășe comandant, răspunse 
scurt sergentul îndreptându-și trupul.

— Vei pleca acolo, chiar acum, și vei preda 
urgent acest plic locotenentului. In cât timp 
poți ajunge acolo ?

— O oră și jumătate, poa'e două...
— Un ceas nici o secundă mai mult. Tre

bue, înțelegi ?
Sergentul tresări. O oră noar pen tril un 

drum atât de lung și pe vremea asta rea 1
— Se soim» — con'inuă comandantul cu 

o voce scăzută — se spune în unitate că ai 
picurare zdravene și iuți. „Cele mai sprin
tene din companie”. Așa 1 ?

Comandantul puse pe umărul ostașului 
mâna sa și ostașul’ simți deodată o căldură 
și o încr?'1”’-» nemăsurată :n r>"ter:le sale 
de parcă mâna aceea ușoară i-ar fi transmis 
o for.a ie ne nlrânt.

— Voi. v >i reuși, tovarășe comandant.
In ochit ofterului se aprinsese o luminiță. 

Strânse mâna grea a sergenhilui. privi sta
tura lui sveltă și figura hotărîtă. Clătină 
capul convins: — „Da, va reuși!”

★

Ai’inse gâfâind, osten’t la lima ferată. 
Ploaia contenise puțin și norii alergau gră
biți de un vânt răcoros. Se opri o ciipă să 
răsufle și o porni din nou călcând renede 
pe traversele înegrite Cunoștea drumul și 
în vis : avea de mers o bucată bună prin- 
tfț- șineb- -'c n-isf. p'b-'ip. până dună co
titura stâncii Acolo drumul ce venea dinspre 
sat tăia ca’ea ferată și se pierdea printre 

■lunci spre culmea Vânătorului. Drumul pe 
traverse devenea mai greu. Cișmele alune
cau pe suprafața lucioasă a lemnului tare 
și picioarele osteni'e cădeau în gol zdrunci- 
nându-i trupul. Privi tufele întunecoase ce 
mărgineau ca’ea ferată și un gând i se 
strecură ca o ispită în minte : „Dacă ar po
posi acum sub un tufiș și s’ar odihni .puțin 
până va conteni cu totul blestemata 

Mai avea încă destul de mers

marelui Lenin
..Neui'.atul an 1919“, la cin-em.-’tografelc „1 
X'-a:" ș: „23 August’ din Capitală, precum și 
o orașele: Pitești, Bacău, Iași, Deva, Cluj 
s' Baia Mare; „Omul cu arma”. Ia cinema
tografele ..București” și „înfrățirea intre po- 
p- are“, din Capitală și în orașul Târgoviste; 
„Tovarășul Sverdlov”, la cinematograful „Vic
toria” din București și în orașele Bârlad și 
Căliți și tilmul „Generația tnvmgătoaie”, la 
Tg. Mureș.

Intre 16—24 ianuarie va fi prezentat filmul 
„Pagini Istorice” la cinematograful „Alex. 
Ponov” din București, iar intre 18—27 ianua
rie. la cinematografele „Elena Pavel” din Ca
pitală și la alte cinematografe din Pîoești 
și Oradea va rula filmul’ „Leilin in Octom
brie”. (Agerpres) 

crearea acestei secții anexe, a-u fost peste 20 
propuneri de art cole care să fie fabricate 
din deșeurile de cherestea. Așa de pildă s’a 
propus să se confecționeze cuiere de lemn, 
umerașe simple și duble, tăvi pentru servit, 
săniuțe, scaune, taburele pentru copii, și 
dopuri de lemn de diferite dimensiuni. Dela 
crearea ei, secția a fost dotată cu un-strung 
pentru lemn, cazan de aburit lemnul Dentru 
a fi mal ușor de modelat mașini de subțiat 
și mașini de grosime. Până în prezent le- 
au venit peste 10 comenzi pentru a execita 
diferite lucrări. S’au remarcat numeroși ti
neri care lucrează în această secție : utemis
tui mașinist Lie Anîre-o'u, care se califică 
la ștrunjirea lemnului, Elena S-pânu, Stela 
Birlic:o:u și Nicolae Dedeleu, care lucrează 
la încheiatul scaunelor și taburelelor pentru 
copii. In numai câteva zile, în cadrul secției 
anexe s’au executat din deșeuri 50 de tahu- 
rele, .100 grătare de șlers, 200 de dopuri de 
lemn, și multe alie art cole.

e utemist
și simțea că ‘dacă va continua așa, va cădea 
«fârsit pe drum. Măcar un sfert de ceas...

Dar nu — sergentul respinse mâniat gân
dul. Era ostaș și primise un ordin de a că
rui îndeplinire la timp depindea întreaga 
reușită a exercițiului, pregătit cu atâta trudă 
și străduințe. N’am să fac asia — se smuci 
îndârjit sergentul și cu dinth strânși porni să 
alerge printre liniile de fier înspre stânca 
dela cotitură. Alergă așa vreo zece minute 
până când, desprins din nâc’.a nopții, se 
ivi înainte-i conturul dantelat al stâncii. 
„Așa — gândi ostașul — acum urinează ba
riera, drumul...”

Deodată picioarele i se împiedicară de 
ceva întunecat așezat deacurmezișul șinelor 
de fier și — înainte de a-și putea sâ-și re
capete echilibrul — căzu Simți o durere 
ascuțită la genunchiul drept și vreme de o 
clină i se păru că vede cercuri roșii înaintea 
ochilor.

Se ridică greu, înlrângându-șt durerea. 
„Drace, ce-a fost asta?” Se întoarse și aple- 
cându-se flueră a surprindere. Pe terasa- 
ment, curățat de crengi șl umed de ploaie 
se afla un trunchiu gros de arbore. „A că
zut de sus — gândi sergentul”. Apucă cu 
brațele sale putermee copacul prăvălit și 
înc-ordându-și forțele încercă zadarnic să-l 
Vagă alături de terasament în șanțul ce în
soțea linia.

Sergentul simți strecurându-se un fior 
rece prin spate. Ce să facă? Era aproape 
cu neputință să îndepărteze singur buștea
nul și afară de asta probabil că sub el li
nia a fost deplasată Se învârti neliotărît în 
loc, câini își aminti de ceva care-1 făcu să 
se înfioare „Acceleratul — îi fulgeră prin 
gând — acceleratul 1“ In curând, aproape de 
miezul nopții, va trece acceleratul pe 
care îl auzise de atâtea ori șuerând pre
lung la cotitura liniei. Sergentul gemu du
reros, Trebuia să facă ceva Dar ce ? Privi 
înapoi spre, gara îndepărtată, ce-șt licărea 
prin pânza ploii și a nopții luminile mici 
ca niște ace de fosfor Cătină desnădă'dult 
din cap Până acolo era drum nu glumă, și 
apoi aceeleratui poaie a plecat din gara ve
cină. Mai bine înainte. Ocoli prin iarba 
înaltă, locul acoperit de buștean și porni iar 
să alerge pe terasament printre traversele 
lunecoase. In genunchi durerea creștea, dar 
el nu o lua în seamă. lț chinuia un singur 
gând : să ajungă mai repede la cotitura 
liniei și acolo va vedea el. Picioarele se 
umflaseră de efort șl-1 dureau cumplit. Pi-

Expoziția din Craiova
CRAIOVA (dela corespondentul nostru 

Sârbu Oprea).
Cu muită străduință au muncit cei peste 

6000 cooperatori meșteșugari din regiunea 
C-aiova. pentru a da oamenilor muncii cât 
mai multe produse de larg consuni. Munca 
lor rodnică, ește oglindită prin produsele 
expuse La expoziția cooperativelor meșteșu
gărești, care a fost deschisă zilele acestea 
în orașul Craiova. La standul cu produseidin 
ramura metalurgică, se pot vedea produsele 
meșteșugarilor dela cooperativa „Pacea” din 
Turmi Severin, „21 Decembrie” din Tg. Jiu 
ți ..Metalurgica” din Craiova. In semestrul 
II al anului trecut, ei au dat însemnate 
cantități de produse oamenilor muncii ca: 
mașini de gătit, ligheane, stropitori, vase 
pentru uz casnic și aitele.

Vizitatorii expoziției admiră mult produ-' 
sele cooperatorilor dela „Arta Casnică” din 
Tismana. Costumele gorjenești expuse la 
expoziție, despre care s’a dus vestea și peste 
hotarele patriei noastre fiind premiate la cel 
de al patrulea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților', dovedesc măcstria cu 
care sunt lucrate.

La exooziție se pot vedea diferite produse 
ca: mobilă, confecțiuni, încălțăminte din de
șeuri. sobe de teracotă și altele.

La nanoul inovatorilor și raționalizatorilor. 
se pot vedea portretele celor care prin stră- 
du nta lor au adus un prețios sprijin dez- 
vollării unităților în care lucrează.

Exn.oziția este vizitată zilnic de sute de 
cetățeni, care admiră munca harnicilor meș
teșugari.

La herghelia de stat 
din raionul Rădăuți
Ajutați temeinic de comitetul raional 

P.M.R. Rădăuți, muncitorii, tehnicienii <1 
fimcționarii herghelfej de s'at din raionul 
Rădăuți, au obținui o serie de succese însem
nate în îndeplinirea și depășirea planului 
pe anul 1953

Cele 9 secții a.’e acestei herghelii, printre 
c.'re se află și aceea din comunei» Sir**t, 
Vicov, Mitoc, Dornești etc., lucrează în strân
sa colaborare cu secția din Rădăuți Aplicând 
metodele înaintate, ale stahanoviștilor sovie
tici Jivotcov și • Novicov ■— specialiști ui 
i.eeace privește creșterea și dresarea anima
lelor — aceste secții au reușit să-și înde
plinească planul in sectorul zootehnic cu 
118 la sută, iar în cel vegetal cu 111 la 

sută.
In domeniul vegetal s’au evidențiat în 

mod ,deosebit secțiile din comunele Șiret, 
sare au realizat 2.201) kg. sămânță de sfeclă 
de zahăr la hectar, Negostina 2.800 kg. orz 
li hectar, Dornești. 2.400 kg. grâu la hectar, 
iar comuna Brădet 1700. kg. secară la hec
tar.

Datorită muncii intense desfășurate in 
cursul anului 19513, aci au fost confirma;! 
25 fruntași în producție, și uri stahanovîst, 
printre care ion Ghețu și Z-ahuria T. — frun
tași în creșterea manjilor, precum și 'u.e- 
miștii Gh, Cojocarii, ton Câmpeanu și M. 
Tatacu.

Coresponsle-t ,
S. SONTAG

.cibareie lui „cele mal 
sprintene din compa
nie”... își aminti de 

, cuvintele' comandan
tului și parcă-i răsuna in urechi vocea calmă, 
sigură a comandantu'u:. „Da, vei reuși”, își 
puseseră in el toată încrederea că ordinul va 
fi executat în timp. .

„Dar, trenul, trenul... cum pot lăsa să 
piară ; și acolo în vagoane sunt oameni, 
femei, copii. “ ,

Sergentul simți că se sui că Strânse din
ții îndârjit și a.ergă,. înainte. Ploaia ii bi
ciuia fața și durerea părea că-; încătușează 
genunchiul drept, dar el alerga înainte.

Ajunse, sfârșit, la, cotitura liniei și în 
curând zări bariera albă, drumul, cabina 
cantonierului. Sergentul scoase un strigăt 
de surprindere și. bucurie. Cum de nu - se 
gândise la asta. Cantonierul I Alergă ca 
ieșit din minți și peste câteva clipe se nă
pusti în ușa închisă. Cantonierul sări bui
mac dela măsuța la care ațipise și se repezi 
s’o deschidă.

— Repede, moșule, repede. Oprește accele
ratul — bolborosi gâfâind ostașul. Linia este 
acoperită... Repede...

Se lăsă sfârșit pe un scaun. Cantonierul, 
fără să rostească o vorbă intășcă felinarul 
și ieși în capul gol afară în noaptea adân
că. Se auzi apoi scârțâitul repezit al Scri- 
petului Sergentul ghici că schimba lumi- 
nile semaforului. Lăsă capul ostenit pe mă
suță. O amețeală plăcută îi învăluia trupul.,

..Trenul va fl oprit.. Vor scăpa toți... și co-- 
plii...”

Dar în mintea sa, se strecură un gând: 
Ordinul! Vru să se scoale dar oboseala și 
durerea îl (intuise parcă locului. „Trebue 
trebue — gemu înăbușit ostașul. Tancurile 
vor trebui să pornească in zori”.

Când cantonierul se întoarse în cabină se 
opri surprins in prag : cantonul era gol; 
doar pe scândura prăfuită urmele de noroi 
a’.e cistnelar și picăturile de apă prelinse 
depe foaia de cort a ostașului îl convinse 
că nu visase. Clătină capul surprins în timp 
ce învârtea magnetoul telefonului: „Trebue 
că a fost tare grăbit, flăcăul...”

Pe d'umul ce ocolește liziera pădurii a- 
lerga șchiopătând cu pelerina fluturând în 
urmă utemistul-sergent Dumbravă. Printre 
dinții încleștați repeta încet odată cu răsu
flarea ostenită:

— Voi reuși, tovarășe comandant, voi 
reuși...

In față, aproape, se zăreau prin pânza 
ploii, luminiți pâlpâinde ce alergau dintr’un 
loc în altul. Tabăra tanchiștilor se pregătea 
de drum.

GH, PETRESCU

1



La cercul miciurinist
Cu trei ani în 

urmă, la Școala 
Medie Tehnică Hor
ticolă din Curtea 
de Argeș a luat 
ființă un cerc mi
ciurinist in care 
activează zeci de 
elevi fruntași la 
Învățătură sub di
recta conducere a 
tovarășului profe
sor C-tin Badea.

însuflețiți în 
muncă de dorința 

a aplica în 
creator în 

Invăță- 
marelul

I.

de 
mod 
practică 
mintele
savant sovietic
V. Miciurin, membrii
deosebi cercul nostru
obținut altoind roșiile pe laur. Prin această hibridizare s’au obținut roșii care se coc 
cu 15—16 zile mai devreme decât toate soiurile de roșii cultivate până acum in regiune. 
Deasemeni, roșiile hibridizate sunt rezistente la secetă.

In ceeace privește calitățile fructului, el este mare, cărnos și cu foarte puține se
mințe.

Membrii cercului studiază acum hibridizările dintre vinete șl ardei, roșu șl ardei, 
vinete și cartofi, roșii și cartofi, care sunt deja în curs de experimentare.

Ajutați și îndrumați de conducerea școlii ne vom strădui să lărgim sfera noastră de 
activitate prin mărirea ariei de aplicare în practică a învățăturii miciuriniste. 

Corespondent 
ION ROVENȚA

cercului nostru au obținut an de an tot maț frumoase succese. In 
miciurinist s’a ocupat de hibridizări. Cele mai bune rezultate s’au

Noi creații, ale compozitorilor noștri
Cu flecare an care trece, în repertoriul 

marilor formații muzicale 
ale orchestrelor simfonice 
muzicale, se întâlnesc tot 
ale compozitorilor noștri.

Compozitorul 
curând poemul 
compozitorii N. 
Dumitrescu și 
realizarea unor

din 
sau 
mai

t>arg noastră, 
ale teatrelor 
multe creații

terminat <leMatei Socor e
simfonic . „Patria mea“, iar 
Buicliu. Marțian Negrea. I. 

alții lucrează deasemeni la 
________ ___ simfonii.

O serie de compozitori creează lucrări de 
muzică de cameră, iar alții piese vocaî-sim- 
fonice. Compozitorul Sabin Drăgol a scris 
două cantate. Tntr’una din aceste lucrări, 
„Povestea bradului", compozitorul cântă 
viața plină de frumusețe a tăietorilor de 
lemne. Cealaltă cantată, „Mai multă lu
mină", povestește despre munca de pe șan
tierele de electrificare din țara noastră. 
Compozitorul Gh. Dumitrescu a terminat 
deasemeni ultimele părți din oratoriul „Tu- 
dor Vladîmlrescu", iar Ovidiu Varga a ter
minat oratoriul ..Scânteia ilegală" lucrare de 
mari proporții care va fi prezentată în ■prima 
audiție la sfârșitul lunij viitoare.

Muzica cu program este deosebit de pre
țuită de oamenii muncii din țara noastră, 
deaceea, pentru creația ei compozitorii noș
tri și-au alcătuit pe noul an. un bogat clan 
de lucru. Este, proiectată realizarea mai mul
tor opere românești. Una dintre ele, o operă

pentru copii „Povestea țapului" « compozi
torului clujan Max Elsicovita, este aproape 
gata. Deasemeni, compozitorul Gh. Dumi
trescu și scriitorul Uaurențiu Fulga lucrează 
ia opera ;,Ion Vodă cel cumplit", iar Paul 
Constantinescu și Victor Eftimiu lucrează la 
o altă operă cu subiect istoric, intitulată 
„Răscoale".

Colectivul Teatrului de Stat de Operetă 
se preocupă acum de montarea unei noi 
operete româneștl-„Culegătorii de stele" de 
Paul Mihail lohescu. Bogdan Căuș și Flo
rin Comișel. Compozitorul N. Chirculescu șl 
libretistul Jack Fulga au acris o comedie 
muzicală inspirată din viața sportivilor, in
titulată „Cabana la trei brazi".

La Teatrul de Estradă a Intra*, tn repetiție 
comedia muzicală „Ilie face sport" de Mr- 
cea Grlșan. A. Andl șl N. Chirculescu. Dea
semeni feeria muzicală pentru copii „Brân- 
duș" va fi montată pe se era aceluiași teatru.

La Cluj, compozitorul G. loda! a terminat 
muzica pentru baletul „La poarta Uri: bas
melor”. La București, compozitoarea Hilda 
Jerea, lucrează la un alt balet inspirat din 
viața haiducilor.

Mulți compozitori taientati tșî eonsaeri 
munca de creație cântecelor pe oare ie vor 
realiza în cinstea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei noastre: 23 August 1954 

(Agerpres)

Bibliotecara
De când s’a mutat In noul cămin cul

tural, Zorița Vuia, bibliotecara, nu mai 
prididește cu treaba. Acum biblioteca are 
o sală frumoasă, încăpătoare, ba a primit 
șl două dulapuri noi. Cele peste 4.000 de 
volume stau așezate frumos, după cate
gorii în rafturile încăpătoare din dulapu- d 
rile cele noi.

Zorița cercetează cu atenție fiecare vo
lum din cele 150 pe care le-a primit de j 
curând. Le înregistrează intr’o condică 
mare și le așează cu atenție.

— Bine că am primit „Pe Donul liniș
tit". Am să-i spun Vioarei să vină s’o ia.

Apoi începe să așeze în ordine alfabe
tică fișele cititorilor. Ce mult a crescut 
numărul lor! Când a venit ca bibliote
cară la căminul cultural din Zăbrani, erau 
doar 389 de cititori șl dintre aceștia mulți 
numai pe hârtie — luau o carte, o țineau 
luni de zile și o înapoiau necitită. Acum 
e cu totul altceva. Cei 515 cititori activi 
pe care ii are acum căminul abia așteaptă 
să termine o carte ca să vină să ia alta. 
Șl munca bibliotecarei Zorița nu e deloc 
străină de acest succes.

★
Auzind ușa dela Intrare deschtzându-se, 

bibliotecara ridică privirea :
! — Bună seara Zorița — i se adresă So-
i fia Filimon — o codană blondă pe care 
[ gerul o îmbujorase. Avem repetiție în 
i astă seară ?
j — Avem la ora opt.
, — Atunci mă duc repede până acasă
j șl când vin la repetiție Iți aduc șl cartea.
! Am terminat-o și vreau alta.

După puțin timp pe ușa căminului cul
tural intră un bătrân :

— Sara bună nepoată!
— Bună seara nene Vaslle. Bine că al 

j venit. Uite ce am primit. Și Zorița îi a- 
I rătă lui Vaslle Suciu cărțile noi sosite, 
j — Din astea aș vrea să citesc și eu. 
( Acum iaca ți l-am adus pe „Mitrea Cocor" 
J și să-mi dai altceva. Dar vezi să fie o 
ț carte tot așa de frumoasă.
| In ciuda celor 56 de ani moș Vaslle este 
J unul dintre cititorii cei mai activi din 
' Zăbrani. Fișa lui e din ce tn ce mai plină. 
| Colectivistul utemist Ion Ciobanu este 
t deasemeni on prieten apropiat al cărții 
j Pe lângă volume de literatură, el citește 
| șl multe alte cărți și broșuri din care ln- 
) vați cum si muncească mal bine.
| Zorița Vuia e mândră de cititorii el. 
î Ea se strâduește să trezească la tineri 
| și vârstnici interesul pentru citit, ea vrea 
» ca fiecare țăran muncitor să se foloseas- 
j că din plin de toate posibilitățile care 
I ii stau la îndemână pentru a se lumina.

»
<
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ANA MARTIN
eorespoadenta «Scânteii tineretului" i

pentru regiunea Arad

Colectiviștii învață* •

EXAMENELE IN CAPITALA PATRIEI NOASTRE
•a

Calificativul 
„foarte bine“

Studentul Liviu Costea din 
anul Iii al Facultății de Cons
trucții de utilaj, s’a îndreptat 
spre catedră. Cunoștea bine 
materia, știa că va putea să 
răspundă, dar totuși era emo
ționat. Oricât, un examen la 
„Organe de mașini" nu-î un 
lucru atât de simplu. Dr gră
mada de bilete a soos unul. S’a 
așezat apoi în bancă și a în
ceput să lucreze. Peste câteva 
minute, când a trecut la tablă, 
era din nou calm și sigur pe 
cunoștințele sale.

lată al doilea examen din «• 
ceastă sesiune pe care-1 dă stu
dentul Liviu Costea și la care 
obține calificativul ..foarte bine”. 
Colegii lui au început să-l în
trebe cum reușește să obțină 
astfel de succese. Tov. Costea le 
răsounde întotdeauna cu plăcere, 
vorbindu-le clar și cu răbdare 
desore metodele lui de învăță
tură.

„In primul rând caut să fiu 
atent La cursuri și să-mi iau no
tițele cât mai sistematizat. Ast
fel, eu plec dela curs cu lecția 
înțeleasă bine Apoi începe mun
ca de aprofundare a cunoștințe
lor, de îmbogățire a lor. Chiar 
în aceeaș zl îmi revăd notițele, 
înainte de seminar studiez din 
nou fiecare problemă cu ajutorul 
materialului bibliografic reco
mandat. Demonstrațiile 1e fac 
întotdeauna fără caetul de no
tițe și apoi le confrunt eu a- 
cesta pentru a
mi-am însușit bine totul.

Dacă totuși n'am izbutit «I 
înțeleg ceva atunci fie în pauză 

j fia la consultații discut cu to
varășii profesori ș! asistenți, ce- 
riadu-le să mă ajute".

In această swurte tovarășul 
LMu Oștea mai

, încă trei examene.
Iui la calificativele de

■ bine” obținute până 
fost angajamentul de a obține 
asemenea rezultate șl >a viitoa
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Condiții optime de învățătură
Plenara lărgită a C. C. al 

P.M.R. din 19—20 august 1953 
a «ratat clar sarcinile care stau 
In fața industriei alimentare și 
a subliniat necesitatea pregătirii 
cât mai multor cadre calificate 
tn această ramură.

Studenții și cadrele didactice 
din Institutul de Industrii Ali
mentare din București au por
nit anul acesta mai hotărîți la 
muncă, coriștienți de impor
tanța sarcinilor pe care le au 
de îndeplinit.

Conducerea Institutului nos
tru a manifestat o preocupare 
susținută și serioasă pentru cre
area celor mai bune condiții de 
învățătură și de viață pentru 
studenți. Comitetul organizației 
de bază U.T.M., ținând o strân
să legătură cu organizatorii de 
grupș, a sesizat rectoratului ori- 
decâteori studenții ridicau câte 
o problemă care trebuia rezol
vată.

Pe lângă faptul că «tudențll 
studiau individual cu seriozi
tate șl se străduiau să aplice 
cele mai bune metode de învă
țătură, tovarășii profesori și 
asistenți au ținut ej regulari
tate ore de consultații, la cere 
eu participat din ce tn ce mai 
mulți studenți.

Au fost dea semeni organizate 
ore de meditații <ru tovarășii 
profesori. In cadrul acestor ore 
studenții au avut posibilitatea 
să insiste asupra problemelor 
care li s’au părut mal greu de 
înțeles la cursuri. La aceste 
ore eu participat în medie 85 
la eută dintre studenți. Pot fi 
date ca exemplu de ore de me
ditații rodnice cele tinute 1» 
secțiile de Industrializarea lap
telui. de Conserve de carne, de 
Zahăr șl produse zaharoase anul 
IV, precum și la secțiile de Me
canică, Termotehnică și Procese

șl aparate anul II, Matematici 
anul I sau Chimie anul II.

A existat anul acesta o se
rioasă preocupare pentru a asi
gura studenților condițiile ma
teriale necesare însușirii în 
bune condițiuni a materiilor. La 
căminul „Elena Pavel" a fost 
pusă la dispoziția studenților o 
sală de lectură. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a pro
pus conducerii institutului ca 
biblioteca să fie deschisă in per
manență. Deasemeni, in urma 
sesizărilor făcute, s’au luat mă
suri pentru asigurarea corespun
zătoare cu combustibil a cămi
nelor studențești și pentru îm
bunătățirea hranei la cantină.

Ca urmare a acestei griji 
permanente față de nevoile lor, 
studenții au avut posibilitatea 
să-și consacre toate eforturile 
muncii de învățătură. Multe 
grupe și secții au promovat în 
întregime colocviile

Intensificându-și eforturile cu 
fiecare zl care trecea, studenții 
au obținut și la examene rezulta
te bune. Grupa I a anului III pa
ralel șl secția Frigotehnie anul 
IV — de pildă — au promovat în 
întregime examenele date până 
acum. Mulți studenți, printre 
care se numără Tisler Carol, Ti- 
suc Aurel, Pavel Nicolae, So- 
rescu Niculina, au obținut la 
toate examenele date, până acum 
calificative de ,,blne” și „foarte 
bine".

Primele 
lei sesiuni 
dovadă că
«'•au străduit să învețe mai bine. 
Ele sunt deasemeni o indicație 
ci 
se

rezultate ale ectua» 
de examene sunt o 
anul acesta studenții

pe viitor aceste străduințe 
vor Intensifica mereu.
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grupei
Primele examene la facultatea 

de Geologie-Geografie din Bu
curești au adus Și primele suc
cese.

Studenților de aici nu le este 
indiferent ce fel de geologi, ce 
fel de geografi sau profesori 
vor fi. și deaceea încă dela în
ceputul semestrului ei au în
vățat zi de zi, s’au pregătit 
temeinic pentru examene.

Primele rezultate sunt grăi
toare.

Intr’uma din zilele trecute gru
pa 709 din anul IV dădea exa
men la Geografia plantelor. Pe 
sală câțiva studenți discutau a- 
prins despre răspândirea plan
telor, influența omului asupra 
vegetației din deltă și altele.

Din sala de examen, a ieșit 
în fugă Iancu Nelu — organi
zatorul U.T.M. al grupei — flu
turând bucuros carnetul de 
note. Luase „foarte bine" la al 
doilea examen din sesiune. Bu
curos era și el, dar și grupa 
sa avea cu ce se mândri. Orga
nizatorul e fruntaș, Iar grupa îl 
urmează îndeaproape. Primul 
examen — la Geomorfologie — 
n’a fost ușor, dar în frunte cu 
organizatorul ei, grupa s’a pre
zentat bine. Fiecare a înva.țat 
cu sârgulnță, s’au ajutat unii 
pe alții, când n’eu înțeles ceva, 
au mers la consultații împreună 
și acum culeg roadele muncii 
colective : 5 calificative „foarte 
bine", 7 calificative „bine", 
nici un „suficient" nici un 
„insuficient".

Cu acelaș eucces ca grupa 
709, cu câteva zile în urmă, 
grupa 701 Geologie a trecut e- 
xiamenul de Zăcăminte Minerale 
Utile.

Asemenea studentei fruntașe 
Aurelia Toma, toți cei 19 stu
denți din grupă au luat exame
nul cu „bine" și „foarte bine".

Bucuria colectivului e rod ai 
muncii lor. Studenții care au 
venit cu regularitate ia cursuri 
și seminarii, care ati studiat ma
terialul bibliografic și și-au fă
cut lucrările practice la tâmp, 
ca Aneta Mărescu, Iancu Nelu, 
Aurelia Tema și alții, nu pot să 
nu fie fruntași.

ION MITRAN

Lucrările Sesiunii amle 
a Secției de Științe Matematice și F.zice a Academiei R. P. R.

In zilele de 11—14 ianuarie a.c. s’au desfă
șurat lucrările Sesiunii anuale a Secției 
l-a de Științe Matematice și Fizice a Acade
miei R.P.R.

Acacî'. prof. S. Stoilov'a prezentat un raport 
privind" activitatea desfășurată de Secția 
de Științe Matematice și,,EUice în anul 1953 
și planul de activitate pe 1954.

Atât raportul Secției, cât și comunicările 
care au urmat, au fost, supuse unor dez
bateri largi, la care au luat parte peste o 
sută de cercetători.

In cadrul lucrărilor ..Sesiunii au fost prezen
tate un număr de 71 comunicări, dintre care 
35 comunicări în domeniul matematicei și 
astronomiei și 36 comunicări în domeniul 
fizicii. In domeniul matematicii, prof. Gh. 
Vrânceanu a prezentat comunicarea jProprie- 
tăți diferențiale globale ale spațiilor An cu 
grup maxim Gn2“, prof. V. Vâlcovici „Asupra 
mișcării rotaționare a fluidelor compresibile", 
acad, prof, Gr. Mpjsil, „O. definiție a numere
lor ideale în cadrele teoriei locale ale lui 
Zolotarev", prof. Gaius Ițicob „Asupra unei

generalizări a.regulei lui Jucovschl pentru 
determinarea circulației", conf. A. Haiarvay — 
„In legătură cu metoda parametrului mic", 
prof. Gh. Mihoc „Extinderea legii lui Poisson 
pentru" lanțurile Marcov multiple și omo
gene", conf. Liviu Solomon „Despre ipoteza 
descompunerii stării de tensiune" conf. G’.i. 
Galbură — „Despre varietățile canonice și 
ciclurile caracteristice ale unej varietăți al
gebrice", etc.

In' domeniul fizicii au prezentat lucrări: 
prof. Gh. Atanasiu „Prezența și dozarea ra- 
diului in depozitele unor izvoare minerale", 
prof. Sabba Ștefănescu „Liniile de. câmp 
magnetic ale poligoanelor regulate de 
curenți continui rectilinii", conf. Dinu Ghel- 
berg „Studiul emisiei autoelectronice a niche
lului”, prof. Ștefan Procopiu „Absorbția raze
lor Gamma de către nichel la punctul Curie", 
prof. Victor Mercea „Cercetări asupra scurge
rilor capilare în gaze", prof. Szabo Arpad 
„Studiul amănunțit al radioactivității ape'or 
minerale din R.P.R." etc. (Agerpres)

Sfatul nrnolar al raionului Piatra Neamț 
acordat o aer.fe deosebită bunei organl- 
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La gospodăriile agricole colective din co
munele Dumbrava Roșre și Dob-eni aj tosl 
predate până fcr prezent câte 5 lecții. La 
gospodăria agricolă colectlxă din Dobreni. 
lecțiile se predau în fiecare miercuri seara 
Cei 37 de colectiviști înscriși la curs, prin
tre care Ntcu'.ae Mironescu, Maria V. lacob, 
Gheorghe Cioco’u învață cu multă sârguință 
șj dau răspunsuri foarte bune In cadrul semi- 
nariilor. Punând în uractică cele învățate, 
ei se pregătesc cu însuflețire pentru cam
pania agricolă de primăvară. Hotărîți să 
obțină recolte bogate în acest an, colecti
viștii din Dobreni au cărat până acum pe 
câmp 96 tone gunoi de grajd, care au fost 
așezate în grămezi și platforme. Au fost 
selecționate 3.000 kg. sămânța de orz și sunt 
în curs de selecționare 2.800 kg. sămânță de 
ovăz. Deasemeni a fost pregătită sămânța 
necesară grădinii și s’au asigurat tocuri, 
geamuri și rogojini pentru răsadnițe. Au 
fost reparate 11 grape, 10 pluguri, 3 căruțe.

ilzat

O bogată activitate a Institutului de cercetări alimentare
Activitatea științifică a Institutului de cer

cetări alimentare din București este strâns 
legată de munca desfășurată de oamenii 
muncii din Întreprinderile industriei ali
mentare. Folosind din plin experiența sovie
tică, a țărilor de democrație populară, Insti
tutul de cercetări alimentare a rezolvat prin 
cercetările de laborator și apoi prin verifi
cările în stații-piiot sau semi-industrial nu
meroase prob'eme privind îmbogățirea sor
timentelor și ridicarea calității produselor 
alimentare, producerea în țară 
duse alimentare care în trecut 
tate, valorificarea deșeurilor și 
lor rezultate din procesele de 
unor produse alimentare.

Astfel, au fost obținute două 
acidul citric prin fermentarea 
vanilii» din rumeguș de conifere. S’au ob
ținut deasemeni noi sortimente de produse 
alimentare ca: jeleuri și siropul de măceșe, 
bogat în vitamina C, făină granulată de 
cartofi, pesmeți bogați în substanțe albu- 
minoide. pâine pentru diferite regimuri ali
mentare, etc. In tehnologia uleiurilor vege
tale s’a reușit să se regenereze catalizatorii 
care servesc la solidificarea uleiurilor. Intr’o 
stație-pilot se experimentează un procedeu 
nou pentru fracționarea cu furfurol a uleiu
rilor de soia și floarea soarelui, pentru ob-

a unor pro- 
erau impor- 
subproduse- 
fabricație a

produse noi;
me'asei,

ținerea unui ulei sicativ asemănător cu 
uleiul de in și a unui ulei comestibil ase
mănător cu uleiul de măsline. S’a reușit de
asemeni să se obțină cumarina. substanță 
aromată, utilizată pentru parfumarea pro
duselor de tutun, precum și o serie de sub
stanțe aromatice, prin cracarea uleiului de 
ricin, pentru industria cosmetică și parfu
merie. Băuturile nealcoolice și în special 
sucurile de fructe au constituit încă un o- 
biectiv al cercetărilor. In acest sens s’a reu
șit să se obțină aspe'go'ul, produs indigen 
care va înlocui preparatele străine folosite 
pentru limpezirea sucurilor de fructe.

Printre preocupările Institutului este și 
valorificarea deșeurilor și rezidurilor indus
triei alimentare. Prin valorificarea tescovi; 
nei de mere, a pălăriilor de floarea soarelui 
care rămân după recoltarea semințelor și 
din borhotul de sfeclă s’a obținut pectina cu 
proprietăți gelifiante, întrebuințată la fa
bricarea gemurilor, marmeladei. Acidul bu- 
tiric obținut pe cale fermentativă servește la 
prepararea esențelor alimentare. Din șrotu- 
rile de floarea soarelui sau soia s’au obținut 
extracte alimentare cu valoare nutritivă ri
dicată. ■

Pentru industria metalurgică, textilă, poli
grafică, etc. s’a obținut din borhoturi de

sfeclă de zahăr cleiul pectinic, care în'o- 
cuiește cleiul de amidon și dextrina.

Cercetările din acest an din cadrul Insti
tutului au ca» obiectiv sporirea producției la 
ha. a plantelor industriale ca sfecla de za
hăr și tutunul. Au fost puse în practică o 
6erie de metode de cultură oa : terorizarea 
semințelor, polenizarea suolimentară, etc. 
nrecum și aplicarea îngrășămintelor bacte
riene.

O realizare de seamă în industria tutunu
lui o constituie fermentarea tutunului direct 
din verde, metodă prin oare se elimină una 
din fazele prelucrării tutunului.

O altă problemă pusă în studiu de către 
Institut este fabricarea pe scară Largă a 
conservelor de pătlăgele prin extinderea 
mecanizării și îmbunătățirea procesului teh
nologic, pentru obținerea de preparate bo
gate în vitamine necesare hranei copiilor și 
a unor produse dietetice speciale pentru di
feritele categorii de bolnavi. Institutul cer
cetează posibilitatea valorificării unor fructe 
răspândite în țara noastră și neutilizate, 
pentru a se fabrica jeleuri, marmeladă, siro
puri și băuturi nealcoolice bogate în vita
mine. Institutul se ocupă deasemenea de 
găsirea unor substanțe care să mărească 
durata de conservare a cartofilor și sfeclei 
de zahăr.

In ajutorul propagandiștilor utemiști

Viața și opera lui Vladimir Ilici Lenin
La 21 ianuarie pe întreg globul pămân

tesc, oamenii muncii comemorează 30 de 
ani de când a încetat să mai bată inima 
acelui om care a crezut din toată ființa 
6a tn forțele creatoare ale oamenilor, ini
ma lui Vladimîr Ilici Lenin.

Lenin este genialul continuator al lui 
Mar.x și Engels, care a ridicat pe o treap
ta nouă, mai înaltă, învățătura marxistă 
îmbogățind-o cu teze noi. V. I. Lenin este 
făuritorul primului partid de tip nou al 
clasei muncitoare, este strălucitul strateg re
voluționar sub a cărui conducere a fost în
făptuită Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. De numele marelui Lenin e 
legată ’crearea și întărirea primului stat so
cialist din lume și elaborarea mărețului 
plan de construcție socialistă și comunistă 
tn Uniunea Sovietică și în întreaga lume.

In fruntea Partidului Comunist, Lenin a 
ridicat tot mai sus steagul luptei pentru 
pace și prietenie între toate popoarele. Ge
nial teoretician și neîntrecut organizator al 
luptei revoluționare, V. I. Lenin este recu
noscut ca nemuritorul conducător al mișcării 
comuniste mondiale.

Asemenea tuturor ce’.or ce muncesc, tine
retul nu va putea uita niciodată pe Lenln, 
căci nimeni mai mult ca el nu s’a ocupat 
cu atâta dragoste de tineret, nimeni nu a 
cugetat și a luptat mal mult ca Lenin pen- 
truca tineretul să-și poată împlini visurile 
și năzuințele.

TINEREȚEA LUI LEN1N
Vladimir Ilici. Lenin a Intrat în viață 

fritr’o perioadă, când în Rusia masele popu
lare erau supuse unei crunte exploatări și 
asupriri. El s’a născut în ziua de 10 (22) 
eorilie 1870 în orașul Simbtrsc (azi Ulia- 
no.se), dintr'o familie de intelectuali cu 
vederi progresiste. De copil Lenin a cunos
cut îndeaproape viața poporului care trăia 
in mizerie și întuneric. Adeseori, copil fiind, 
ei de vorbă cu oamenii muncii dela
care afla desore crunta exploatare moșie- 
nască ș« capitalistă și dela care a învă- 

»1 urmei.cu putere clasele stăpânitoare.
' : ■- ii.?::-
Leuftu a 4madit o mare dragoste pen- 

m rrsa ats-z Foto-tnda-și anii tinereții 
■■mî-i a— d' oai mite șl variate
cb»-- :.rr-, xr- ce a dat mal bon gândirea

.Scânteia tineretului?1 
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omenească, Lenin a căpătat o vastă șl mul
tilaterală cultură care l-a ajutat mult în ac
tivitatea sa revoluționară.

Ca student al universității din Cazan, 
Lenin stabilește primele sale legături cu 
cercurile revoluționare și participă activ la 

.acțiunile mișcării revoluționare studențești. 
După uri timp este arestat, exclus din uni
versitate și apoi exilat în satul Cocușdllno 
sub supravegherea poliției In acest fel, în 
anul 1887, când avea numai 17 ani, Lenin 
a pășit pe un nou drum, drumul revoluției, 
pe care a mers cu credință și neabătut până 
la sfârșitul vieții sale De un imens ajutor 
pentru cunoașterea temeinică a realităților 
vieții sociale i-au fost lui Lenin legăturile 
sale permanente cu muncitorii de care era 
prețuit și iubit. Datorită credinței sale ne
strămutate în victoria cauzei clasei munci 
toare, datorită cunoștințelor sale vaste și 
hotăririi sale de a sluji fără odihnă inte-e- 
sele poporului, Lenin deveni curând condu
cătorul recunoscut al marxiștilor din Peter
sburg.

FĂURITOR AL PARTIDULUI DE 
TIP NOU

Când Lenin a început activitatea sa revo
luționară, în Rusia nu exista un partid al 
clasei muncitoare. Grupul „Eliberarea Mun- 
cif", condus de Plehanov, nu era legat 
practic de mișcarea muncitorească, activita
tea sa având drept scop principal răspân
direa ideilor marxiste. întemeind în anul 
1895 „Uniunea de luptă pentru eliberarea 
clasei muncitoare", Lenin a creat germe- 
nele partidului marxist-revoluționar al pro- 

. letariatului. Uniunea a dus o intensă activi
tate agitatorică in rândurile maselor munci
toare pe care Ie educa și in rândurile cărora 
introducea învățătura marxistă. In acest fel 
a început în Rusia unirea socialismului 
științific cu mișcarea muncitorească.

Primul Congres al P.M.S.D.R. care a avut 
loc în anul 1898 în lipsa lui Lenin care 
era deportat, a proclamat înființarea parti
dului marxist al clasei muncitoare din Rusia, 
dar nu a reușit să închege intr’o organi
zație centralizată cercurile șT grupurile so- 
cial-democrate. Confuzia ideologică în sâ
nul mișcării muncitorești, fărâmițarea orga- 
■ -'.'rică și lipsa unui centru de conducere 
unic au continuat șl după Congres, în- 
gre-j-ând dezvoltarea mișcării muncitorești.

Pe-’.rs 2 curma această stare de lucruri, 
Lcribi a taccput o activitate titanică tn ve- 
4b* CMUtrahrii partidului de tip ro-j al 

are. Pij de energie, Lenin «'a

aruncat în luptă necruțătoare împotriva na
rodnicismului (care nega dezvoltarea capi
talismului în Rusia și rolul conducător în 
revoluție al proletariatului și propovăduia 
renunțarea la lupta revoluționară și îm
păcarea cu țarismul), a „marxismului legel” 
(care încerca să adapteze mișcarea mun
citorească intereselor burgheziei), ca și 
împotriva economismului (oportunism care 
nega lupta politică a clasei muncitoare și 
rolul conducător al acesteia). Adepți- a «stor 
curente se împotriveau formării unui par
tid de luptă al clasei muncitoare. In lucră
rile sale „Ce sunt „prietenii poporului" ți 
cum luptă ei împotriva socia'.-democraților" 
și „Dezvoltarea capitalismului în Rusia", Le
nin a distrus ideologicește definitiv, narod
nicismul.

O mare însemnătate o are lucrarea „Ce-i 
de făcut?”, io care Lenin pune bazele 
ideologice ale partidului marxist și face pral 
din pozițiile economiștilor. Io această <>perâ 
genială in care a dezvăluit până la rădăcină 
esența oportunismului, Lenin ridică la înăl
țimea cuvenită rolul ideologiei socialiste. 
a| teoriei revoluționare. „Fără teorie revo
luționară — spunea el — nu poate să existe 
nici mișcare revoluționară”.

Un mare rol l-a avut în opera de cons
truire a partidului de tip nou, ziarul „Iscra" 
care, așa cum a prevăzut Lenin, a devenit 
nucleul in jurul căruia s’au strâns forțele 
revoluționare marxiste.

In anul 1903, la Congresul al doilea al 
P M.S DR. — pe baza principiilor ideologice 
și organizatorice elaborate de „Iscra" leni
nistă, datorită intransigenței revoluționare a 
lui Lenin a luat ființă partidul cu adevărat 
marxist al clasei muncitoare. Acest eveni
ment a fost considerat pe drept cuvânt ca 
un punct de cotitură în mișcarea muncitorea
scă mondială.

Menșevicii dușmani al revoluției pro
letare șj ai dictaturii proletare se împotri
veau făuririi unui partid de luptă, organizat 
al clasei muncitoare. El doreau o organizație 
reformistă, împăc.iuitoristă, așa cum erau par
tidele Internaționalei a Jl-a, partide refor
miste și nu revoluționare. Un răspuns nlmi- 
c'tor dat acestor concepții oportuniste ale 
menșevicilor l-a constituit lucrarea lui Lenin 
„Un pa6 înainte, doi pași înapoi" care a 
pus bazele organizatorice ale partidului de 
tip nou.

Lenin considere partidul'nu ca un «cop în 
sine, ci ca un mijloc pentru atingerea țelu
rilor clasei muncitoare: înfăptuirea revoluției 
socialiste. Instaurarea dictaturii proletar* ți

construirea socialismului și comunismului. Și 
tocmai pentru aceasta Lenin-socotea necesar 
ca partidul să fie detașamentul de avan
gardă, organizat al clasei muncitoare. Ca 
armă de luptă cea mal de temut a clasei 
muncitoare, Lenin considera că partidul tre- 
bue să fie un monolit, organizat pe baza cen
tralismului. cu statut unic, disciplină de fier, 
unică pentru toți membrii partidului.

Cu toată gigantica încordare pe care o 
cerea elaborarea unor ‘lucrări de o însemnă
tate deosebită pentru crearea partidului de 
tip nou, Lenin nu a încetat nicio clipă activi
tatea sa clocotitoare practică. Deși trăia in 
emigrație, el era pe deplin Informat asupra 
stării de lucruri din Rusia Creșterea avân
tului revoluționar care prevestea revoluția 
burghezo-democratică din 1905 îl face pe 
Lenin să pregătească activ viitoarele acțiuni 
de luptă ale clasei muncitoare.

In perioada dezvoltării primei revoluții 
burghezo-democriatice din Rusia, Lenin ela
borează bazele politice (tactice) ale partidu
lui In lucrarea sa „Două tactici ale social- 
democrației în revoluția democratică", Lenin 
a elaborat învățătura despre hegemonia pro
letariatului în revoluția burghezo-democratică 
și a necesității alianței dintre proletariat și 
țărănime sub conducerea proletariatului.

Sfărâmând cu îndrăzneală vechile teorii 
asupra revoluției burgheze și a tacticii prole
tariatului în această revoluție, Lenin fău
rește o nouă teorie a revoluției care a îm
bogățit marxismul șl a dat perspectiva clară 
a trecerii Jela revoluția burghezo-democratică 
la revoluția socialistă.

înfrângerea revoluției din 1905 a produs 
panică în rândurile menșevicilor și e'emen- 
telor nestatornice din mișcarea muncitorea
scă Dar Lenin. așa cum știa să conducă 
partidul la atac împotriva dușmanului atunci 
când existau condiții prielnice, tot așa știa 
să ferească partidul de loviturile unui duș
man mai puternic, să conducă retragerea pen
tru regrupare, să întărească legătura cu mas- 
sele și să pregătească condițiile pentru o 
nouă ofensivă. O mare însemnătate a avut 
în acea perioadă lupta lui Lenin -pentru zdro
birea celor care încercau pe diferite căi să 
lichideze partidul.

Primii ani ce au urmat revoluției din 1905, 
au pus partidul la grea încercare. Teroarea 
sângeroasă a guvernului tarist deslărrtuită 
împotriva forteloț’ revoluționare și a clasei 
muncitoare « impus ca partidul să-și orga- 
nizeze activitatea in adâncă ilegalitate. In 
aceeași perioadă dușmanii au început o ac
țiune împotriva baz.elor. teoretice ale 
partidului sub pretextul „criticii" marxism
ului, al revizuirii lui. Im-potriva acestor 
dușmani perfizi Lenin a apărat și desvoltat 
bazele teoretice ale partidului — materialis
mul dialectic șl istoric. Lucrarea pe care 
Lenin a «cris-o In «cest scop: „Materialism

șl emplriocriticism", eonstitue o măiastră 
dezvoltare a concepției filozofice a lui Marx 
șl Engels.

In anul 1912. la a Vl-a Conferință generală 
dela Praga, menșevicii sunt alungați defi
nitiv din rândurile P.M.S.D.R. In acest fel ® 
triumfat luota bolșevicilor conduși de Lenin 
pentru făurirea partidului de tip nou at cla
sei muncitoare, luptă care a avut o însemnă
tate istorică pentru mișcarea muncitorească.

GENIU AL REVOLUȚIEI
Partidul de tip nou, creat șl crescut de 

marele Lenin și-a arătat uriașa sa forță în 
lunta pentru organizarea victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Strâns le
gat de massele cele mai largi ale oamenilor 
muncii, gata de orice sacrificiu în interesul 
poporului, partidul comuniștilor a dus o in
tensă activitate pentru pregătirea și mobili
zarea maselor în vederea asaltului împotriva 
capitalismului și a câinelui său de pază, ța
rismul.

In perioada primuluj război mondial Leni-n 
și tovarășii săi de lup£ă au lansat lozinca 
transformării războiului imperialist în război 
civil pentru răsturnarea puterii moșierilor 
și capitaliștilor și lichidarea pentru tot
deauna a putredei orânduiri capitaliste, ge
neratoare de războaie,

Chemarea la revoluție adresată de Lenin 
clasei muncitoare din Rusia, se bizuia pe o 
temelie științifică. Făcând o analiză profun
dă a imperialismului, descoperindu-i princi
palele contradicții și legi, Lenin a descope
rit în fața omenirii muncitoare un adevăr 
care umplea de nădejdi inimile asupriților 
de pretutindeni: inperialismul este ultimul 
stadiu al capitalismului, el este ajunul revo
luției proletare.

Analiza imperialismului făcută de Lenin 
pe baza descoperirii legii dezvoltării econo
mice și politice inegale a capitalismului l-a 
dus la concluzia că există posibilitatea ru
perii lanțului frontului mondial al imperia
lismului în veriga lui cea mai slabă. In 
acest fel, Lenin a dovedit că există putința 
de a înfăptui victoria revoluției socialiste la 
început în câteva țări, sau chiar intr’o sin
gură țară capitalistă.

Măreața învățătură leninfs'ă, însușită de 
masele exploatate și asuprite din Rusia a ri
dicat la luptă, sub conducerea partidului co
muniștilor, milioanele de muncitori și țărani 
muncitori. După răsturnarea în februarie 
1917 a țarismului și înfăptuirea revoluției 
burghezo-democratice, muncitorii aliați cu ță
ranii muncitori sub conducerea Partidului Co. 
mumst au pășit- la revoluția socialistă și 
au izbândit. Pe o șesime a globului pămân
tesc s’a instaurat astfel, sure m curia și nă
dejdea omenirii muncitoare, dictatura prole
tariatului sub forma Republicii Sovietelor, 
noua formă de stat descoperită de l.enin. In 
calea izbândirii revoluției socialiste a stat

tot putregaiul lumii vechi, dela capitaliști 
la menșevici. Dar torentul revoluționar stâr
nit de partidul comuniștilor, care a înmănun 
chiat lupta democratică generală pentru pace, 
mișcarea țărănească democratică pentru pă
mânt, mișcarea d§ eliberare națională și miș 
carea Socialistă a proletariatului, a înlăturat 
capitalismul, a instaurat dictatu-ra proleta
riatului.

Congresul al Il-lea al Sovietelor deschis 
în seara zitei de 7 noembrie adoptă de
cretele asupra păcii și asupra pământului. 
Puterea Sovietică preluase întreaga putere 
în mâinile sale. In acele clipe Lenin își ex
primă convingerea nestrămutată că puterea 
sovietelor va fi păstrată și consolidată. El 
spunea : „Va învinge și va păstra puterea 
numai acela care crede în popor, care se cu
fundă în izvorul creației populare vii". în
crederea lui Lenin în forța creatoare a po
porului, care cu ani în urmă îl făcuse să vadă 
în Sovietele create de popor viitoarea for
mă de organizare a statului socialist, îi în
tărea acum convingerea că socialismul va 
izbândi în Rusia.

Făurirea Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste marele stat al celor ce muncesc, con- 
stitue o biruință a ideilor leniniste. Apli
carea învățăturii în problema națională a ge
nialului Lenin și a continuatorului operei 
sale marele Stajln, a făcut posibilă crearea 
statului multinațional sovietic în care peste 
60 de națiuni trăiesc în strânsă frăție și co
laborare.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
cotitură în istoria omenirii a desch’s 
era nouă la care visaseră veacuri la rând 
popoarele lumii. Mersul istoriei, începând 
cu gloriosul Octombrie 1917 a confirmat 
importanța internațională a Marii Revoluții 
Socialiste care a lovit de moarte putreda 
lume imperialistă și a deschis întregii ome
niri calea spre socialism șl comunism.

INIȚIATORUL PLANULUI 
DE CONSTRUCȚIE A LUMII NOI

Cucerirea puterii politice de către proleta* 
riat în alianță cu țărănimea muncitoare și 
făurirea statului socialist a făcut posibil să 
se înceapă construirea societății socialiste. 
Trebuia doi’edit acum, așa cum a arătat Le
nin, că proletariatul este singura forță so
cială capabîlă nu numai să conducă masele 
asuprite la luptă pentru distrugerea "echii 
societăți dar că el este capabil să constru
iască o orânduire superioară celei capitaliste.

Biruind greaua situație economică și înfrân 
gând armatele intervenționiștilor străini șl 
rebeliunile contrarevoluției interne, popoare
le Țării Sovietice, conduse de Partidul Co
munist au trecut la înfăptuirea sarcinilor 
istorice de construire a socialismului.

In aceste clipe de cotitură Lenin stătea la 
postul său de comandă. încă din primele zile



In acest ari Tri organizațiile d» bază 
U.T.M. s’a introdus o nouă formă e educa
ției politice de masă a utemiștilor ți tinere
tului: informarea politică.

In patria noastră, Republica Populară 
Română tineretul este chemat să-și dea con
tribuția și participarea activă în rezolvarea 
problemelor statului democrat-popular.

Informările politice au ca scop ridicarea 
nivelului politic al utemiștilor și tineretului 
prin cunoașterea temeinică a evenimentelor 
Interne șl internaționale. Utemiștii și tinerii 
primesc prin informarea politică un minim 
de cunoștințe poiitico-ideologice care-1 ajută 
să priceapă linia politică a partidului și po
litica statului democrat-popular și să lupte 
cu hotărîre pentru aplicarea ei în viață. In
formarea politică se face odată pe lună în 
adunări generale deschise ale organizațiilor 
de bază U.T.M. la care participă toți mem
brii organizației de bază și cei mai buni ti
neri din colectivul de muncă. Informările po. 
litice au loc paralel cu cercurile și cursu
rile politice U.T.M. și independent de aces
tea. Ele constitue o latură a muncii de edu
cație comunistă a tineretului.

Temele informărilor politice le constitue 
evenimentele interne și Internaționale care 
au loc în perioada dintre două informări 
politice. Prezentarea evenimentelor interne 
și internaționale nu trebuie să se desfășoare 
la întâmplare, citând diferite fapte din ziare 
în ordinea în care au apărut 6au după mări
mea spațiului pe care-1 ocupă în ziar eveni
mentul respectiv.

La baza materialului Întocmit pentru In
formarea politică trebue să stea o înțelege
re științifică și politică a problemei ?r res
pective. Interpretarea evenimentelor să fie 
făcută prin prisma învățăturii marxist-leni- 
niste. Numai așa informarea politică va a- 
vea un conținut just de Idei.

După cercetarea atentă a evenimentelor 
tnterne și internaționale dintr’o lună, cel 
care pregătește informarea politică are da
toria să selecționeze problemele esențiale 
care vor constitui temele expuneri. Fiecare 
ideie urmează să fie bogat exemplificată ca 
faptele cele mai interesante culese din p-esă.

De exemplu o probjemă va oglindi act ' - 
fetea avântată a oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate 
de vastul program de măsuri econom re ai 
partidului nostru, înfățișând ta’-to:I econo
miei noastre de pace, economi» :n ? in avâ-ț 
eare nu cunoaște crize ci o linie de desvol- 
tare continuă.

Pentru comparații este bine să fie date 
exemple edificatoare despre situația econo, 
miei din țările capitaliste unde datorită po
liticii de pregătire a unui nou război mon
dial dusă de cercurile conducătoare, econo
mia urmează drumul militarizării, că în une
le țări cum este S.U.A.. se apropie criza. 
Mereu mai mulți oameni al munci! din 3- 
ceste țări sunt aruncați în brațele șomajului 
și ale mizeriei cumplite. Să se erate tineri

„Rezultatele unei munci 
birocratice"

La rubrica „Viața U.T.M." din ziarul 
Scânteia tineretului" nr. 1.397 a fost pu

blicat articolul „Rezultatele unei munci bi
rocratice" scris de tovarășul Alexandru Sze- 
reday, secretar al comitetului regional U.T.M. 
Stalin.

Răspunzând ziarului, biroul comitetului o- 
rășenesc U.T..M Sibiu tși însușește cri: ca 
și o consideră w ajutor prețios pentru îm
bunătățirea muncii.

„Ținând seama de lipsurile arătate — scrie 
biroul comitetului orășenesc U.T„'U Sibiu — 
s’a trecut la instruirea comitetelor organiza
țiilor de bază din oraș. In urma acestei 
prime măsuri de îmbunătățire a muncii, s’au 
observat rezultate bune. Astfel, in privința 
antrenării tineretului în procesul de produc
ție s’a reușit ca aproape 93 la sută dintre 
tinerii din fabricile din oraș «ă fie antrenați 
în întrecerea socialistă. De exemplu, din 250 
de tineri care lucrează la fab-Ica „Balanța" 
255 sunt antrenați în întrecerea socialistă.

Viafa U, T. M.

Informarea politică
lor că pășirea în cel de-al patrulea an al 
cincinalului trebuie să constitue un prilej de 
analiză a muncii duse de fiecare utemist și 
tânăr în îndeplinirea sarcinilor sale, să-l 
mărească hotărîrea pentru realizarea planu
rilor de producție.

Vorbind mai deșarte despre măsurile 
luate de partid și guvern în vederea 
creșterii nivelului de trai material și cultural 
al poporului muncitor, informarea politică 
trebue să explice că satisfacerea necesități
lor tot mai mari de consum de produse ani
male, se va obține prin crearea unui 
șeptel numeros și de înaltă productivi
tate. In acest scop hotărîrile plenarei lărgite 
a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 1953 cu 
privire la desvoltarea economiei naționale 
și ridicarea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, au pus intre altele și sar
cina desvoltării creșterii animalelor, a spori
rii producției animale

Partidul și guvernul inițiază in acest scop 
măsuri pentru sprijinirea și :n--uraiarea des
voltării creșterii animalelor. O mare însem
nătate au în această privință Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri și a CC. a! P3VR. 
cu privire la îmbunătățirea și desvr'tx'ea 
sistemului de contractare și achiziție de ani
male și produse animale in vederea aprovi
zionării populației cu produse a'.ime—j*” 
și a industriei cu materii prime și pentru 
încurajarea creșterii și ingrășăril de ani
male și Hotăr’rea Cons :iuijI rf» Mi- ștri «1 
Republicii Populare Române cu prirrre 'a 
îmbunătățirea sistemului ds cciectare a! 
cărnii, laotelu’, lânii.

O problemă pr nctaa'l asuorg căreia tro 
bue insistat în informarea pot' câ este le
gea privitoare 'a măsurile penârj desvo’ta- 
rea creșterii inimatonr pe ani 1954—1955 
Trebue scos in evidentă, că această tege sta
bilește că sarcina principală in dc-men jJ 
creșterii animatelor este de a asigura o sim
țitoare îmbunătățire a anrovtztocârri yrr- 
lației muncitoare de!3 orașe și sate cb pro
duse animale și a mdasaria nșoo-e și aK- 
mezr.a*e cu materiile prime necesar* no
riucedi borurilor de larg consum- Perin to- 
deptinîrea acestei sarcini legea fasecexă ua 
program de măsuri ca*» rea rat va face ca 
ia sfârșitul anului 19 >5 să avem Pa xrr îs 
R.P R. 4.9JOUOOO capete boriae. 13MM0P M. 
tAnnoOO porcine. cai, 1 HTV om «,
pur: de casă. 1.1'’‘LOOO strr de afrase. Ute
miștilor și tineritor E se vor arăta sare - • 
care Ie sin ir față perțr: t-âe? 3 *ei «1 
respectarea ace«-e: 5egv

Vorbind despre rigiecță. f-'nr—j-»f po
litică trebue să exotice că rteca*e -*—r.â cwe- 
rlre a o-—»- or md fc pat-a rv 'n—i 
pe drumul creșteri: «Eretele! tor de trat - 
terial și cultura- !: face pe tmperiaHșri «ă-*t 
intensifice activitatea de sj-t‘ar*. de apir- 
naj și diversiune.

Concluzia ce trebee f»»4 acte ae«ee ei 
datoria noastră oasrictca este si tisem 
mereu trează rigOența re.-ciut coacă, să -rri- 
jinim lupta împotriva sptxilkr, a elertier e-

Pe urmele materialelor 
''apărute 

in „Scânteia tineretului'
Roadele criticii

Pentru a da en mal iriz rră-t Twrri 5- 
fleretaM, a existat a prs zm 
ergarv-zaza tiaenlor to dlfw t» :--m» it 
muncă. Astfel. în această *erto*dă n fost 
c-eate 8 brigâz- de zroducț e ș 3 j-gări 
de calitate, ca de exemt ri. s ezi-ta Jnde- 
zndența*. I» fabrica „Dumbrava*, ele. La 
O.C.L. Produse Industriale, au fost create 
brigăzi de bună deservire a consamtocn.:*.

In ceeaee privește lărgirea râ"dttr or or
ganizației noastre, s’a reușit ca ia Fur- • 
octombrie și noembrie. să fte prinuți €M 
noi membri in U.TJâ.

Aceste rezeltate ae fost obtifut» •- saz 
masară datorită instruirii temefarce a acri- 
vului com'tetu’ni orășenesc ULT.M. Fzcrru i 
dintre ari vtști 1 s'a încredințat rasrcndr-ea 
permarzetă a tsnui grun de ergan-zatii de 
bază ILT-M. aceasta și in scopul i-.taririi le
gatarii comitetu ui orășenesc L.T.'l. ca or- 
ganizațiile de bază ".

In încheiere, biroul comite*E -i crățenesc 
U.T.AL Sibiu iți exprimă încrederea că. pri
mind ajutorul permanent al comltetu'ui re
gional U T.M. Stalin, va reuși in scurt timp 
să lichideze toate ilpsur ie semnalate în ar
ticol. 

lor trădătoare de patrie, dușmane poporului 
noastru muncilor.

Un capitol important al expunerii trebuie 
să-1 constitue acela în care vorbim despre 
ajutorul Uniunii Sovietice. Se vor arăta care 
sunt ultimile realizări obținute de poporul 
sovietic ne drumul construirii comunismului. 
In atenția noas'râ să fie documentele Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice care 
călăuzesc poporul sovietic 6pre comunism.

Rând pe rând se iau toate probieme’e. 
Pentru desvoltaîea ideilor privind proble
mele externe ne vom folosi de diferite știri 
externe, note politice, note de drum (din 
străinătate1 cronica evenimentelor interna
ționale. spicuiri din p-esa burgheză, răspun
suri Ia întrebările cititorilor, scrisori din 
străinătate, etc.

Prin conțânrtul kr, informările politice 
trebuie să demeo-trere cu fapte totem» și 
internaționale din cursul unei huii superiori
tatea sistemului socialist asuora celei capi
talist. să cultive in sufletul tinere'-jlui dra
gostea șl devotament:; pentru patrie. încre
derea netărnrarită in partid. Informările 
politice trebuie să educe tineretul in spiritul 
intemațioaa’issnlni prcleta- șa al dragostei 
fierb nț: pentru Uniunea Scvet:că.

Principale; în area politică £ ceo-
s’ttue in e egerea dară a p'-Jbiemetor și păs
trarea conținutului ideologic ș: poCitie just al 
ptnKoneior.

Aceasta uresuuune ca tovarășa! caz ?*e- 
gâteș'e șl t~e Bkmu’ej *â te b.z
r*egât:t. să-i f5e clare »ttate scobteaneev E-
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mâr de fapte <3 m sâ le exșftce Sa srrf 
are:: jC'

«•**r*~i si <*y

la awteria'aîs’. ș'«rartssl care
tine rMor*»*» vechiei t-ebrrie si t-J
Bear» it caracter: specîfir a - „aa'i i; U
de tari De exwrrix > u*i. Srrto orgi *1
z.’Tî» de nari, «e r» crri ssa! as^ra
HeGrlri- Pa-~£?crf «t Ga-e-u *,țrî ct
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Ia troe-riz, trA-r-ri-'! »rri-z SzMe 
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„Dn-ertorul — vechil"
ta z JSdrt a Caeretului" nr. 1402 

>imt paKxaî mi fsCetoo intitulat „Direc- 
f-r: veerf. Art co u demasca atitudinea 
drș-j-ra?» de tar»-tiz, a directorului Dan 
Iwmca — Veicana. de^ Școala Medie Zoo- 
ie—toi £n GaeștL

I~ -3--.-VU1 c—it de ziarul nostru din 
rî”*a ' - ■ ’ e g---rri» a pregătirii cadre
lor dta Minister ol Agriculturii și Si'vicultu- 
ri- se »-ată că in urma apariției articolului 

■notat situația dela Școala Medie Zoo- 
Jebatoă dto Găești și s’au luat măsuri de in- 
ireo are. Astfel, pentru fapte e sale. Dan Io- 
r-sr.-Vctoana a tost scos din munca de di- 
î’fC’C*.

Sectmneo ogricolă a sfatului popular al re
cto- : Pit"’: ne comunică in răspunsul său 
ca densemer, au fost scoși din funcțiile pe 
care le dețineau secretarul Alexandrescu și 
ca» erw! Mo*aru — oamenii lui Dan lonescu. 
Gniaburu! Ntoojae Marinescu, mijlocitor de-al 
iui Dan Ionescu. a fost trimis in judecată 
pentru pungășiile făcute. Banii strânși in 
moi nejust dela elevi au fost restituiți.

Caltsra socialistă > Ucrainei SevteQce este io cirri noi toflo- 
rt’e. Crește u»ex s*««ît nmnărol srzsiîx ■rxt! caz studiază 

to lesritrteie snperioare de »t
Fosta cWhozuăcâ Msrta Nkkreă, Ereo al Woncfi Sorir’rste, p« 
care • vedeți io Jeăegraiu nnastrâ este asuzi studentă la lasd- 

txtzl Agrkei dto (trrări.

Un cerc pedagogic 
al profesorilor de educație fizica

P-to-z zr^r*'t re:zr-o‘» dta Tg V z, 
d e begotă șl -zză or* -i'-rie eo9e ș! cer
cii exafaygne t'. pncfeszVz te e£xăt« fl* 
dcA. E« -xmără 42 prafesrr! de «docnțio 
tor că om'ți »r- -e *i frrad tinere
»hsrivz~ri »- L G F.-î’tî o»î a! «criîVz- ->».

“*y *** ct-“t* i îizJrt f! < y*t„
Cereri drsășooră o ocflarttoto r-ri-'cl 

yenăre r fv^z» - ztoH' de xedăte • r*e- 
Pe ednra~«e Fried, rzrxsri ș: pertm

rtri'ițrej mrscJ sportiv* fo școlile din

Cercel -ziag- —t »î g-'fewîîne de edu-
• ■-’ă ;*e o strânsă legătură cu co-

—ri-etol t* crit .-i t’itirâ ș: snort local, cu 
pecțta de -■ ițarnăm a sfatulsi popular, cât 
«f cu ce’-eV? •» cercuri pedagogice. Acest 
fapt a contribuit la o justă desfășurare a 
actt.cescului. care pe baza folosirii 

;*tite « reușit sâ se situeze 
pr ntre cercurile pedagogice fruntașe.

Cerc.'. ::_e ședințe de lucru. In cadrul a- 
cestor ședințe se analizează în mod temei
nic manta desfășurată in cursul unei săptă
mâni, și se iau măsuri de îmbunătățire a 
muncii pentru viitor. Deasemeni se predau 
lecții, conferințe, se analizează activitatea 
colectivelor sportive școlare, etc.

Prin ținerea regulată a acestor ședințe 
și aplicarea in practică a experienței pro
fesorilor sovietici precum și a metodelor 
pedagogice înaintate din țara noastră, nivelul 
predării orelor de educație fizică în școlile 
din Tg. Mureș a fost iidicat în mod sim
țitor.

Numeroși profesori de educație fizică sunt 
repartizați de către cerc pe lângă diferite 
comisii pe ramuri de sport din cadrul co
mitetului de cultură fizică șl sport.

O metodă aplicată de cercul pedagogic 
constă în faptul că antrenează pe elevii

IN UCRAINA SOVIETICĂ

Ce ajutorul frățesc al poporului rus, în R.S.S. Ucralnlană a fost 
creat* o Industrie puternică șl utilată cu tehnica cea mai modernă. 
Ftoog-afia noastră reprezintă montarea strungurilor automate 
î- secția de montaj a uzinei de construcții de mașini „Oorchi“ 

din Chlev — capitala R.S.S. Ucralniene.
— — ■ ------ - s

So<!i Med-: TeMîee de Culttirâ Fizici din 
Tg. Mnrej i> eondocerea lecțiilor practice 
de «>?- tn școlile din oraș. Pentru continua 
!—• .-I’â’.z 4 - velului de predare a lec- 
‘ vrr. o deosebită atenție se dă complexului 
•porirv G„M„A.

Cercul controlează șl îndrumează per- 
"■tnent activitatea pe teren a profesorilor de 
educație fizică. In cursul anului trecut au 
f-s- rea’izate succese însemnate ti privința 
obfnerii insignei G.M.A. Rezultate fru
moase in acest domeniu a obținut colectivul 
Școlii Profesionale nr. 1 Metal și Energie 
Electrică, care a avut in cursul anului 
trecut un număr de 319 purtători ai insignei 
GM.A. și F.G.M.A. Aici profesorii de edtca- 
țle fizică au acordat toată atenția antrenării 
tinerilor pentru cucerirea insignei G.M.A. și 
a ridicării nivelului tehnic al educației fi
zice.

O activitate rodnică în domeniul culturii 
fizice și sportului in șco'.l au depus tinerele 
cadre, utemiștii Ildico Buchlea profesoară la 
Liceul de Fete nr. 2. cu limba de predare 
maghiară, Ana Arkosi, profesoară de edu
cație fizică Ia Școala Elementară nr. 4 și 
alții.

Cu toate rezultatele obținute până acum 
mai sunt însă și unii profesori de educație 
fizică care nu-și îndeplinesc sarcinile, ne
glijează activitatea sportivă în școli, nu par
ticipă în mod regulat la ședințele de lucru 
ale cercului, fapt ce a duș la o totală de
lăsare a muncii de educație fizică în școlile 
respective. Printre aceștia se numără pro- 
fesOrii de edicație fizică Kiss Geza, dela 
Școala Medie Tehnică Financiară, care a 
lipsit inemotivat aproape dela toate ședințele 
de lucru, Alexandru Albert, dela Școala E- 
lementară nr. 4, Nagy Iosif șl Tompa 
Magda dela Școala Medie Tehnică de Arte.

Pregătiri In vederea unei producții 
sporite de legume

Suprafețele însămânțate cu legume șl 
zarzavaturi ale gospodăriei agricole oolecti- 

e lața Liberă” din Sighet au adus anul 
trecut membrilor acestei gospodării un ve- 
r : de peste 36.000 lei. însemnate cantități 

I de legume și zarzavaturi au fost distribuite 
c’ ’ect:’. :ști >r după zi'.e'.e-muncă, ceeace le 

. asigur* consumul acestor produse pe tot 
cursul anului.

Avsntagiile obținute prin cultivarea zar
zavaturilor au determinat pe colectiviști să 
ia din timp roate măsurile pentru asigurarea 
cultivării în bune condițiuni a zarzavaturilor 
în acest an. încă din toamnă s’a făcut să
parea terenului pentru 30 de paturi de ră
sadnițe calde și pentru tot atâtea paturi ră
sadnițe reci și s'a trecut la confecționarea 
materialelor necesare pentru punerea în func
țiune a răsadnițelor.

Până acum, colectiviștii- au asigurat 90 
de tone bălegar caid pentru așezarea în ră
sadnițe și 30 de tone gunoi putrezit, pentru 
îngrășarea terenului însămânțat. Un mare 
număr de colectiviști lucrează la confecțio
narea rogojinelor, la transportul bălegaru
lui și la alte lucrări pregătitoare. Co
lectivi^;! au asigurat necesarul de se
mințe de roșii, ardei, salată, vinete și 
alte produse din recolta proprie, iar șențin- 
țele pentru alte produse vor fi obținute pa 
baza contractului încheiat cu cooperativa.

Informație
In cadrul. Analelor Româno-Sovietice au 

apărut de curând, sub îngrijirea Institutu
lui de Studii Româno-Sovtetic al Acade
miei R.P.R., următoarele caiete :

Istorie nr. 4/1953.
Drept nr. 4/1953.
Matematică. Fizică nr. 4/1953. '■
Pedagogie Psihologie nr. 4/1953. 
Economie nr. 6/1953.
Filosofic nr. .6/1953.
Caietele se găsesc de vânzare la toate IU 

brărille.

ale revoluției Lenin schițase planul construi
rii economiei și culturii socialiste.

Acum, la fel ca întotdeauna, Lenln trasa 
căile de viitor, căi nestrăbătute, spinoase 
chiar, dar singurele căi care ducem așa cum 
el a prevăzut în mod genial la ținta dorită: 
crearea unei vieți fericite și îmbelșugate pen
tru oamenii muncii.

Programul științific de construire a socia
lismului elaborat de Lenin prevedea trans
formarea Rusiei. înapoiată din punct de ve
dere economic, într’o mare putere socialistă. 
O importanță imensă pentru construirea în- 
tr’un tot unita,- a economiei socialiste a 
avut-o elaborarea de către Lenin a noii po
litici economice (n.e.p.), care avea drept scop 
sg întărească alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare în vederea atragerii 
milioanelor de producători mici și mijlocii 
pe calea socialismului. Problemei strângerii 
alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare în perioada trecerii dela 
capitalism la socialism, 1-a acordat Lenin 
cea mai mare atenție în operele sale scrise 
în perioada de după revoluție. In alianța 
dintre muncitori și țărani muncitori, Lenin 
e văzut acea forță socială capabilă să în
frângă rezistența claselor exploatatoare și 
să construiască forme .noi socialiste ale eco
nomiei. In activitatea sa P.C.U.S. s’a condus 
cu fidelitate după tripla lozincă leninistă : 
blzue-te pe țărănimea săracă, strânge ne
contenit alianța cu țărănimea mijlocașă, nu 
înceta nicio clipă lupta împotriva chiabu- 
rhmii. Lenin a considerat că temelia econo
miei socialiste o constitue industria grea și 
că de aceea principala sarcină a partidului 
este de a urma neabătut calea industria
lizării Socialiste a țării. In acest scop o 
mare însemnătate a acordat Lenin electri
ficării întregii economii naționale.

Lenin a acordat o atenție deosebită pro
blemelor transformării satului pe o bază 
nouă, socialistă.

Pianul cooperatist al lui Lenin arăta căile 
de atragere treptată a țărănimii muncitoare 
în cooperative de producție, cărora să li se 
asigure de către industria socialistă o puter
nică bază tehnico-materială. In acelaș timp 
Lenin indica făurirea unei strânse legături 
economice între oraș și sat pe calea menți
nerii pentru un anumit timp a producției și 
circulației de mărfuri.

învățăturile leniniste, traduse în viață de 
P.C.U.S. sub conducerea Comitetului Cen
tral în frunte cu 1. V. Stalin marele con
tinuator al operei lui Lenta au dus ia trans
formarea Uniunii Sovietice într’o țară cu o 
puternică industrie socialistă și cu o agri
cultură înaintată. Dezvoltarea economiei so
cialiste a Uniunii Sovietice a făcut posibilă 
creșterea considerabilă a nivelului de trai al 
oamenilor sovietici. In marea Țară a Socialis
mului a înflorit — așa cum a prevăzut Lenin 
— cultura nouă, socialista în conținut, na- 
țională în formă, indicațiile leniniste pen

tru dezvoltarea științei, ariei și culturii so
cialiste au prins roade bogate, pooorjl so
vietic sorbind d’-i plin din marile comori 
ale culturii și științei înaintate. Astăzi Par
tidul Comunist al Uniunii Soviet e» îndru
mă poporul sovietic înainte pe drumul con
strui.':! comunismului. Măsurile adoptate in 
anul trecut de către GC. al P.QU.S. și Gu
vernul Sovietic au trasat sarcina de a creia 
în U.R.S.S. in următorii 2—3 ani o abun
dență de produse de larg consum menite să 
asigure ridicarea și mai rapidă a nivelului 
de trai a! poporului sovietic.

Urmând neabătut poruncile leniniste, 
P.C.U.S. dovedește în fața întregii omeniri 
că legea suprema după care se călăuzește 
este aceea a asigurării fericirii poporului.

TRIUMFĂ STEAGUL LENINISMULUI

In seara zilei de 2! Ianuarie 1924, acum 
30 de ani marele Vladimir Ilici Lenin a ple
cat din rândurile celor vil. Inima întregului 
proletariat internațional s’a strâns de durere 
la moartea părintelui iubit. In ziua înmor
mântării ’.ui, in toate țările muncitorii au în
trerupt .pentru cinci minute lucrul. Dar ase
menea conducători și învățători genia’i ai 
inasselcr muncitoare, cum au fost Marx, En
gels, Lenin, Sta'.ln nu pot muri: ei au ră
mas și vor rămâne pururi vii în mințile și 
sufletele oamenilor, în faptele și acțiunile 
lor. După încetarea din viață a întemeietoru
lui său. Partidul Comunist, sub conducerea 
Comitetului Central în frunte cu I. V. Stalin, 
marele continuator al operei lui V. I. Lenin, 
a purtat mai departe drapelul purpuriu al re
voluției socialiste prin furtuni și bătălii, spre 
victorie.

Numele Iui Lenin a fost dăltuit pe veci în 
filele istoriei nu numai ca făuritor al ma
relui Partid Comunist, ca organizator al Ma
rii Revoluții Socialiste din Rusia și creator 
al Statului Sovietic, ci și ca strălucit con
ducător al mișcării muncitorești mondiale. 
Marele Lenta, după moartea lui Marx șl En
gels, a scos mișcarea muncitorească inter
națională din mlaștina în care se străduiau 
s’o afunde oportuniștii criminali dela cârma 
internaționalei a Ii-a. El a fost ce] care a 
întemeiat Internaționala a IlI-a Comunistă. 
Cu dragoste de părinte, Ilici s’a ocupat de 
viața și creșterea tinerelor partide comuniste 
din alte țări ce s’au născut în perioada avân
tului revoluționar stârnit de Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie; plin de grijă 
ie-a arătat calea și le-a învățat cum să-și în
frângă dușmanii.

Cele trei decenii care au trecut dela moar
tea lui Lenin, au constituit o verificare și un 
triumf deplin, strălucit, a.l forței și trăiniciei 
învățăturii leniniste.

După moartea întemeietorilor socialismului 
științific, Marx și Engels, 1-a revenit lui Vla
dimir Ilici Lenin sarcina de,a apăra și dez
volta marxismul în noile condiții create prin 

recerea capitalismului in stadiul său muri
bund — imperialismul. Teoretician genial, 
Lenin e luminat cu înțelepciune drumul po
poarelor cu farul nestins al științei. Teoria 
leninistă, leninismul, este marxismul epocii 
imperialismului și a revoluției proletare, 
izvorit din adâncurile revoluției proletare, 
crescut și oțellt în lupta împotriva reformis
mului, social-democratismului de dreapta și 
oportunismului de toate soiurile. Leninismul 
constitue teoria și tactica revoluției prole
tare în general, teoria și tactica dictaturii 
proletariatului în particular.

I. V. Stalin sintetizând uriașa experiență 
a construirii socialismului în U.R.S.S. și 
experiența mișcării internaționale contem
porane de eliberare, a dezvoltat în mod crea
tor învățătura marxist-'.eninistă în ncile con
diții istorice și într’o serie de probleme a 
îmbogățit cu noi teze teoria revoluționară.

O singură privire cuprinzătoare asupra 
hărții actuale a globu/ui pământesc, ne era
tă uriașul triumf al leninismului. învățătura 
profundă elaborată de Lenta a. reușit — da
torită justeței ei și a faptului că reflectă 
năzuințele masselor largi populare, să înar
meze și să însuflețească la luptă sute de mi
lioane de oameni. Marxism-leninlsmul a cu
prins massele și a devenit o forță de neîn
vins. Puternicul Stat Sovietic, orânduirea 
socialistă din U.R.S.S., viața fericită și îm
belșugată a poporului sovietic, constitue în
truchiparea vie,-materială, a ideilor marxism- 
leninismului. Aceste Mei au prins viață 
in marea Chină, în țările democrat-pcpulare 
unde popoarele pășesc pe drumul victorios 
al construirii socialismului; ele sunt o forță 
transformatoare, 'cu ajutorul căreia popoarele 
au sfărâmat lanțuri milenare, și mișcă și 
munții din loc. Biruința leninismului în miș
carea muncitorească mondială se vădește în 
forța crescândă a partidelor comuniste și 
muncitorești din țările capitalului, în avân
tul mișcării de eliberare din colonii și țările 
dependente, mișcări la conducerea cărora a 
trecut cu hotărîre clasa muncitoare. Astăzi, 
apare mai evident ca oricând procesul de 
destrămare a imperialismului pe care nimic 
nu-1 mai poate salva dela pietre.

O mare forță âu în zilele noastre ideile 
leniniste despre posibilitatea coexistenței în 
lume a țărilor cu sisteme economice și so
ciale diferite, ceeace deschide perspective 
largi dezvoltării continue a mișcării mon
diale pentru pace, înțelegere și colaborare 
între state.

★
Cu nesaț și pasiune a-u sorbit cei mai 

buni fii ai poporului nostru din izvorul mi
nunat al învățăturii leniniste, și atunci 
când burghezia și moșierimea erau stăpâ- 
nitoare în țara noastră. Concluzia genială e 
lui Lenin cu privire la faptul că revoluția 
proletară poate izbândi și în alte țări decât 
cele industriale, acolo unde lanțul imperia
list este mal slab, a stat la baza luptei par

tidului nostru pentru eliberarea poporului 
de sub jugul exploatatorilor, încă dela Înce
putul existenței sale.

Caiăuzindu-se de genialele învățături 
kninis.e, aplicându-Ie creator la condițiile 
d<- dezvoltare aie țârii noastre, Partidul 
clasei muncitoare a condus poporul munci
tor în lupta pentru lichidarea asupririi 
burghezo-moșierești. pentru desăvârșirea re
voluției burghezo-democratice și înfăptuirea 
revoluției socialiste, pentru instaurarea re- 
gimuui de democrație populară, formă a 
dictaturii proletariatului.

Mari sunt succesele obținute de poporul 
nostru muncitor condus de partid, în toate do
meniile de construcție socialistă. Urmând ca
lea indicată de Lenin, în patria noastră se 
dezvoltă neîncetat industria socialistă ș; în 
primul rând, industria grea, temelia teme
liilor economiei-socialiste. Aplicând ideile 
leniniste despre dezvoltarea armonioasa a 
întregii economii naționale, Partidul con
duce lupta pentru lichidarea rămânerii îh 
urmă a producției agricole și a bunurilor 
de larg consum, pentru dezvoltarea agricul
turii și industriei bunurilor de larg consum.

Fidel învățăturilor leniniste, verificate de 
Istorie, partidul nostru duce o politică de în
tărire continuă a alianței dini.ce clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, temelia de ne
zdruncinat a regimului democrat-popul ar con
siderând aceasta ca o problemă fundamentală 
a construirii socialismului. Partidul nostru în
tărește pi’in toate mijloacele statul de demo
crație populară, principalul instrument al 
construirii socialismului și al apărării cuce
ririlor poporului.

Plin de învățăminte prețioase pentru par
tidul nostru și pentru oamenii muncii este 
genialul plan cooperatist al lui Lenin care 
ne călăuzește in opera de transformare so
cialistă a agriculturii prin atragerea treptată 
a țărănimii muncitoare în gospodării agri
cole colective și întovărășiri.

Revoluția ouilturală se înfăptuiește în patria 
noastră după indicațiile marelui Lenin. Dis
pare analfabetismul, se construesc noi și noi 
școli și facultăți, se tipărește un mare număr 
de cărți; întregul nostru popor muncitor se 
găsește într’un adevărat marș spre cultură.

Viața noastră nouă de astăzi, faptuil că pe 
zi ce trece se creiază condiții tot mai bunt 
de viață pentru cel ce muncesc, «e datoresc 
grijii neobosite a Partidului Muncitoresc 
Român pentru oamenii muncii.

Vastul program de măsuri economice adop
tat de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953, menit să ducă la dezvol
tarea economiei naționale, are ca obiectiv 
principal să creeze condiții pentru ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al po
porului muncitor.

In lupta pentru aplicarea măsurilor parti
dului șl obținerea unor roade cât mai bogate, 
oamenii muncii știu, așa cum Lenin ne în
vață, că ei înșiși au rolul hotărîtor. Tocmai

de aceea cei ce muncesc se străduesc să ri
dice cât mai mult productivitatea muncii, să 
fată mereu mai multe economii să obțină 
cât mai multe succese în cadrul întrecerii 
socialiste.

Poporul nostru știe că succesele sale se 
datoresc înțelep.ei conduceri a Partidului 
clasei muncitoare care zdrobind orice devieri 
dela linia leninistă, conduce cu siguranță 
oamenii muncii pe drumul socialismului.

Unitatea dintre pactul, guvern »i popor, 
hotărîrea de a urma fără șovăire drumul le
ninist de construire a socialismului este 
chezășia victoriilor noastre viitoare.

ÎNVĂȚĂTORUL IUBIT AL TINERETULUI

Din nenumăratele picturi care-I reprezintă 
pe Lenin în diferite perioade ale vieții s«lu. 
una este cu deosebire dragă tineretului. Ea 
11 înfățișează pe Vladimir Ilici cu figura sa 
vie, energică, cu ochii sclipitori de inteligență 
și bunătate, povățuind, parcă, un grup de ti
neri care-1 înconjoară. Tinerii — unii în pi
cioare, alții stând pe bănci, in mâini cu caiete 
sau carnete, unii cu haine obișnuite, altui! în 
manta militară și cu o mână în bandaj — au 
întipărită pe față o expresie solemnă de ad
mirație și atenție concentrată, de bucurie și 
interes fără margini. Această pictură îl re
prezintă pe Lenin vorbind în fața delega
țiilor la cel de al Ill-lea Congres al Com- 
somoluiui, în 1920. Cuvântarea rostita atunci, 
ca șl alte minunate texte din vasta lui operă, 
adresate tineretului, conțin o comoară ce 
învățăminte neprețuite pentru generația ce
lor tineri.

Lenin a pus bazele învățăturii despre or
ganizația comunistă a tineretului, despre to
cul și roiul ei în .lupta generală a poporului 
sub conducerea partidului, despre sarcinile 
și mijloacele educației comuniste a tineretu
lui. Legea existenței organizației comuniste de 
tineret, baza ei vitală, izvcoul tuturor succe
selor, a arătat Lenta, constă în conducerea 
ei de către partidul revoluționar a.l clasei 
muncitoare. Uniunea Tinere'tu-lui are menirea 
de a lega strâns de partid massele largi ale 
tineretului fără de partid, de a le mobiliza '.a 
înfăptuirea politicii partidului. „Uniunea Ti
neretului Comunist — a spus V.I. Lenin — 
trebue să fie un grup de șoc, care să dea 
dovadă de spirit de inițiativă”. Principala ei 
sarcină, ca ajutor al partidului, constă in a 
«duca tânăra generație în spiritul comunis
mului. Uniunea Tineretului constitue o rezer
vă nesecată de cadre tinere, viguroase, a par
tidului.

Aceste principii au stat la baza construirii 
primei organizații comuniste de tineret — 
Comsomolul leninist. Aplicându-Ie cu perse
verență în viață ,îndeplinind cu sfințenie po
runcile leniniste, Comsomolul a înscris pe 
drapelul său un șir lung de lupte eroice și 
victorii mărețe.

Organizația noastră comunistă de tineret, 
Uniunea Tineretului Muncitor, urmează în 
toate înaltul său model — Comsomolul. Sub 
conducerea partidului, Uniunea Tineretului 
Muncitor din țara noastră,’ desfășoară larg-— 
așa cum a indicat Lenin —• acțiunea de edu
care comunistă a tineretului, îl mobilizează 
în jurul chemărilor .partidului, luptând pentru 
a face să crească necontenit contribuția 
adusă «de tineret la lupta întregului. popor 
pentru construcția socialismului.

Ceeace fiecare tânăr nu trebue să uite ni
ciodată, este marea poruncă leninistă : „Sar
cina constă in a învăța”. Nimic nu poate fl 
mai important pentru un tânăr decât sarcina 
de a-și consacra studiului forțele tinereții, 
talentul și pasiunea. Studiind — arăta Lenin
— tineretul se înarmează cu cunoașterea pre
cisă a cui'.turii create prin evoluție omenirii
— și aceasta constitue cu adevărat un arse
nal cu oare el poate porni în viață sigur pe 
forțele se le, sigur că va putea educe părticica 
sa de contribuție la lupta întregului popor. 
A învăța cu sârguință, a disprețui diletan
tismul, cunoașterea superficială și mulțumirea 
nătângă de sine a celor care știu „câte ceva” 
și-și închipuie că „știu totul” — aceasta ne.-a 
învățat Lenta.

Iar toată învățătura, toate cunoștințele și 
energia tinerelului, trebue subordonate cauzei 
principale, cauzei comune a luptei înverșu
nate împotriva burgheziei, pentru victoria co. 
munismului: „A fi membru al Uniunii Tine
retului Comunist — spunea Lenin — înseam
nă a te comporta în așa fel, Încât toată 
munca, toată puterea ta să fie dăruite 
cauzei comune, lată in ce constă educația 
comunistă. Numai printr'o astfel de muncă 
tinerii și tinerele devin comuniști adevărați”.

La a 30-a comemorare a’ morții lui Vladi
mir Ilici Lenin, popoarele lumii privesc cu 
mai multă încredere ca oricând viitorul, 
știind că î.n epoca noastră, al cărei vestitor 
și făuritor a fost Lenirt, toate drumurile duc 
spre comunism, spre triumful păcii, al vieții 
îmbelșugate și luminoase a întregii omeniri 
muncitoare.

In amintirea marelui Lenin, tineretul din 
patria noastră își întărește un angajament 
sfânt: de a munci neobosit pentru a-și în
suși pe deplin învățămintele lăsate de Lenin 
și de a le urma întocmai; de a nu precu
peți nimic pentru a contribui la traducerea 
în fapt a poruncilor leniniste de constru
ire a lumii noi; de a se dărui cu totul no
bilei cauze a lui Lenin, cauza comunismu
lui, cauza întregii omeniri muncitoare.
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Trăiască prietenia româno-bulgară 1
la 16 ianuarie 1948 a fost semnat la Bucu- 

reștl Tratatul de- prietenie, colaborare șî a- 
sistență mutuală dintre Republica Populară 
Română și Republica Populară Bulgaria.

Prietenia româno-bulgară are rădăcini a- 
idânci în luptele popoarelor de pe ambele 
maluri ale Dunării, odinioară împotriva ju
gului otoman ca și nu "demult, împotriva 
cotropitorilor fasciști — “pentru dobândirea 
libertății și suveranității’ de stat.

„După căderea Bulgariei sub jugul Tur
ciei, România a fost pentru națiunea bulgară 
tin azil..., iar casa săteanului român a fost 
deschisă bulgarului cu cea mai mare și 
cordială ospitalitate" — scria ziaristul și 
scriitorul revoluționar bulgar Gh. Rakovschi, 
vorbind despre căldura cu care poporul ro
mân a primit pe revoluționarii buigari ase
meni lui Hrlsto Botev, Vasil Levski și alții, 
care prigoniți de .regimul capitalist au acti
vat mult timp pe teritorml țării noastre.

Prietenia celor două popoare s’a închegat 
în luptele du-se în 1877 -de popoarele bulgar 
șl român cu sprijinul poporului rus pentru 
cucerirea independenței naționale.

Eliberarea de sub jugul fascist a țărilor 
noastre de către glorioase Armată Sovietică, 
care a dăruit popoarel.orl'lromân și bulgar li
bertatea pentru care au luptat de veacuri, a 
dat un conținut nou prieteniei dintre po
poarele român și bulgar.

Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală româno-bulgară a pecetluit 
pentru totdeauna relațiile de prietenie fră
țească dintre cele două țări. El este tradu
cerea în viață a prieteniei tradiționale a 
popoarelor noastre, prietenie care se sprijină 
pe fundamentul de "gran'it al internaționalis
mului proletar, pe dragostea șl recunoștința 
comună față de eliberatoarea popoarelor 
noastre, Uniunea Sovietică.

Semnând Tratatul de prietenie, colaborare 
șl asistență mutuală, părțile contractante s’au 
angajat printre altele ca în interesul dezvol
tării lor, să realizeze Ry colaborare din cele 
mai strânse în toate domeniile vieții econo
mice șl culturale.

Cei 6 ani care au trecut dela semnarea 
Tratatului au însemnat pentru ambele țări 
ani rodnici, plini de realizări mărețe în o- 
pera de construcție a'socialismului, în ridi
carea nivelului de trai al maselor muncitoa
re dela orașe și sate.

Economia R. P. Bulgaria și a țării noastre 
sunt. în plină dezvoltare. In anul 1953 pro
ducția industriei grele bulgare a depășit ca 
volum pentru prima oară în istoria Bulgariei 
pe aceea a agriculturii. R. P. Bulgaria a în
deplinit cu succes planul de producție pe 
1953, primul an al celui de al 2-lea plan 
cincinal al R.P. Bulgaria. In primele 11 
luni ale anului trecut, industria grea a Bul
gariei a produs cu.l4,4%țmai multe mărfuri 
decât în aceeași perioadă a anului 1952.

Nivelul de trai al maselor muncitoare 
crește necontenit. In anii puterii populare 
venitul real al oamenilor muncii de’.a orașe 
din R. P. Bulgaria a crescut cu aproximativ 
38 la sută în comparație cu nivelul dinainte 
de război. Un puternic avânt a luat indus
tria ușoară și alimentară.

$1 cât de minunat se întrezărește viitorul 
fericit al poporului bulgar I Numai pentru 
dezvoltarea agriculturii în cel de al doilea 
cincinal, a fost alocată o sumă mai mare 
de două ori decât în primul cincinal.

Tineretul bulgar, educat de Uniunea Tine
retului Popular al lui Dimitrov, luptă cu pu
teri sporite pentru viitorul luminos al Bul
gariei. Nume de tineri Eroi ai Muncii Socia
liste ca Ferdo Stoimenov, Alexandr Rusimov, 
Penca Galova, lyan Goranov, au trecut de 
mult granițele Bulgariei.

Succesele poporului-frate bulgar sunt pen
tru oamenii muncii din țara noastră ia fel 
de dragi ca succesele Ibr proprii. Ele tre
zesc în inimile noastre un puternic sentiment 
de mândrie pentru puterea popoarelor care 
și-au cucerit libertatea.

Legăturile de prietenie și ajutoiare între 
țările noastre se dezvoltă din an în an.

Factorul hotărîtor al progresului neconte
nit al popoarelor român și bulgar este fră
țescul și multilateralul ajutor acordat de 
Uniunea Sovietică. Intre marea Țară a So
cialismului victorios și țările de democrație 
populară se dezvoltă an dp an relații de tip 
nou, nemaicunoscute în istoria omenirii, re
lații de colaborare și ajutor reciproc

Dacă în lagărul imperialist relațiile eco
nomice șl „ajutorul" financiar duc la pier
derea independenței naționale a țărilor slabe, 
la subjugarea țărilor mici de către, altele 
mai mari, în lagărul socialismului și al de
mocrației, legăturile economice dintre state, 
fie ele mai mici sau mai mari, contribue la 
rapida lor înflorire economică și culturală, 
la consolidarea independenței și-suveranității 
loc naționale.

Concludente în acest sens sunt relațiile 
frățești stabilite prin Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre R.P.R. 
și R. P. Bulgaria Peste Dunăre, spre Bul
garia sau România trec vagoane cu produse 
de tot felul — mărturie a dezvoltării schim
burilor economice între cele două țări, 
zeci 
sau 
pre

A
prietenie, colaborare și asistență 
găsește popoarele noastre prietene în plin 
progres pe drumul construirii socialismului. 
Această aniversare constitue o puternică 
chemare la întărirea șl pe mai departe, a re
lațiilor frățești dintre popoarele român și 
bulgar, la cimentarea veșnicei alianțe dintre 
cele două state și statul eliberator și prieten 
al an.belor popoare — U.R.S.S., care cheză- 
șuește independența și drumul nostru spre 
socialism.

Cu prilejul celei de a 6-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Populară 
Română și Republica Pcțpuiară Bulgaria, ti
neretul nostru muncitor, alături de întregul 
popor muncitor din R.P.R. trimite poporului 
frate bulgar un călduros salut și-i urează din 
inimă noi succese pe drumul construirii so
cialismului și al apărării păciL
--------------------

iar 
de artiști și oameni de știință bulgari 
români schimbă cunoștințe de preț des- 
valorile culturii populare.
6-a aniversare a semnării Tratatului de 

mutuală

Discursul rostit de Eden
' LONDRA 15 (Agerpres). — TASS 
taite:

In seara de 11 ianuarie, ministrul 
rilor externe al Angliei, Eden a rostit un 
discurs radiodifuzat în care a spus între al
tele că „în anul care , a trecut evenimentul 
cel mai încurajator a fost .încetarea ope
rațiunilor milit-are în Coreea", el a adăugat 
că ,„mai există.,.încă numeroase probleme ne
rezolvate".

Eden și-a exprimât satisfacția în legătură 
cu „forța crescândă a organizației Uniunii 
Atlanticului.de Nord", care după cum a 
declarat el, a creat „utt: vast sistem mili
tar".

Ca și Dulles, în discursurile rostite re
cent, Eden a încercat "să? prezinte blocul A- 
tlantic agresiv drept: o organizație care ar 
fi fost creată, chipurile pentru „a preîntâm
pina o primejdie directă", și care ulterior 
„s’a.r fi transformat întf’o forță internațio
nală vie, dispunând de-posibilități nelimitate 
din punct de vedere al dezvoltării pașnice 
în viitor a relațiilor dintre țările atlantice".

Ocupându-se de reluarea relațiilor diplo
matice dintre Anglia și Iran, Eden și-a ex
primat speranța că în scurt timp vor începe 
tratativele cu privire la problema petrolului.

Referindu-se la apropiata conferință deia 
Berlin a 
celor 
rința

trans-

aface-

miniștrilor afacerilor externe ai 
patru puteri, Eden și-a manifestat do- 
de.a se găsi o...soluție în problema

--------------- «e>

In legătură cu criza
ROMA, 15. (Agerpres) 

anunță că la 14 ianuarie 
consultările, cu șefii grupurilor parlamentare, 
printre care Nicola, președintele grupului 
senatorilor independenți

La 13 i.anuari° Fanfani l-a primit pe Nen- 
ni. Potrivit ziarului „Avânți", după convor
birea cu Fanfani, Nenni a declarat: „Noi 
considerăm că noul guvern trebue să fie în 
state să rezolve următoarele probleme:

1) Democratizarea. ștatului și a aparatului 
6au administrativ, ceeace atrage după sine 
renunțarea la orice fel tde discriminare poli
tică și socială a cetățenilor, promu'garea 
unor legi car.e să complecteze constituția, e- 
fectuarea unei reforme democratice a legis
lației cu pri rire.-., la poliție, reorganizarea 
școlilor de stat și apărarea cu hotărîre a car 
racterului ei laiq;

2) reformele sociale și chestiunile legate 
de intervenția stătuiuf în privința suspen
dării. concedierilor în industrie, ducerii unei 
lupte eficace împotriva șomajului șl a mize
riei. extinderii' reformei agrare asupra în
tregii țări, înfăptuirii Unui vast plan de cons
trucții de locuințe;

3) problemele de politică externă care pot
------------ -------<■ -----

Un ziar burghez englez 
despre renașterea militarismului în Germania occidentală

— Agenția Ansa 
Fanfani a terminat

Contradicțiile anglo-americane
SYDNEY 15 (Agerpres). — Agenția Asso

ciated Press a transmis comunicatul oficial 
elaborat de conferința miniștrilor de finanțe 
a Commonwealthului care a luat sfârșit le 
Sydney.

Potrivit relatărilor presei, conferința s’a 
desfășurat într’o atmosferă vădit ostilă Sta
telor Unite. Politica americană și în special 
repercusiunile acesteia în domeniul comerțu
lui internațional a fost criticată cu asprime.

Ziarul „Financial Times" arată că la acea
stă conferință s’a căzut de acord asupra unor 
probleme cum sunt.: Lărgirea comerțului între 
țările din zona lirei sterline, sporirea rezer
velor de aur și dolari ale zonei lirei sterline ; 
continuarea eforturilor pentru e obține conver
tibilitatea lirei sterline. >

Agențiile de presa și ziarele occidentale 
constată că un loc însemnat l-a ocupat in 
cadrul conferinței probleme extinderii comer
țului cu a.lte zone decât cea a dolarului. 
Astfel, in cadrul ședinței de luni. Buttleț a 
declarat că țările Comrnonwealthului „nu mai 
au nevoie să-și concentreze torțele în zona 
dolarului. în dauna schimbului comercial cu 
restul lumii". Conferința — după cum rela
tează Associated Press — a acceptat punc
tul de vedere al ministrului britanic.

Miniștrii de finanțe ei Comrnonwealthului 
au discutat „despre schimbarea orientării co
merțului acestor țări dela exportul cu zona 
dolarului la exporturi în general".

France Presse sub.iniază că. la Sydney mi
niștrii de finanțe au căzut de acord ca „ce
rerea pentru piețele comuniste să fie energică 
și pusă în aplicare încă anul acesta".

„Un factor hotărîtor in dorința Common- 
wealthurui de a obține piețele comuniste — 
scrie agenția France Presse — este acela că 
Gunnar Myrdal, secretarul executiv al Co
misiei economice O.N.U. pentru Europa, pre
gătește o mare conferință în primăvara acea 
sta cu privire la dezvoltarea comerțului întie 
est si vest".

germană pe baze revendicărilor bice cunos
cute ale politicii americano-eng’.eze. Afir
mând că Cercurile guvernante engleze „au 
considerat întotdeauna că Germania trebue 
unificată, deoarece fără o German e unită 
nu poate exista unitate, și, în consecință, o 
pace adevărată în Europa". Eden nu a vor
bit din motive lesne de înțeles, despre feîu1 
în care doresc e’.e unificarea Germaniei. Eden 
a declarat că „este necesar în primul rând 
să se țină alegeri pe întreaga Germanie" 
El a adăugat în continuare că baza succe
selor tuturor tratativelor internaționale o 
constitue compromisul și și-a exprimat spe
ranța, că la Berlin ambele părți vor fi ani
mate pe această linie.

„Niciun om, și desigur cu atât mal mult 
ministrul afacerilor externe al Angliei, — 
a declarat Eden. — nu trebue să nesoco
tească nici cea mai mică posibilitate reală 
de a asigura reglementarea problemei ger
mane. Totuși, noi nu tiebue să închidem ochii 
în fața primejdiei și a greutăților de care 
ne izbim, și nu trebue să ne așteptăm la 
prea mult. Vreau să lămuresc încă un lucru 
Noi nu putem să nu ținem seama de secu
ritatea noastră proprie tot așa după cum nu 
putem să cerem rușilor să nu țină seama 
de securitatea lor".

Eden s’a exprimat favorabil în legătură cu 
discursul rostit de președintele Eisenhower 
in problema, folosirii . energiei atomice.

de guvern din Italia
fi rezumate după cum urmează: apărarea 
intereselor noastre naționale, dezvoltarea re
lațiilor comerciale cu toate țările lumii, con
tribuția Ia succesul conferinței care se oes- 
chide peste câteva zile la Berlin. Noi con
siderăm necesar ca parlamentul nostru să nu 
treacă la discutarea problemei ratificării a- 
cordului privitor la „comunitatea europeană" 
înainte ca această problemă să fie pusă la 
vot în parlamentul francez".

Ziarul „Unita" a publicat declarația făcută 
de Togliatti după întâlnirea cu Fanfani.

„Noi credem — a spus Togliatti — că 
în momentul de față care se caracterizează 
prtntr’o mare confuzie politică atât in par
tidul democrat-creștin cât și în rândurile 
partizanilor lui fățiși și camuflați n’ar tre
bui format un guvern în care să intre numai 
democrat-creștini Imediat după ce orienta
rea și programul guvernului vor fi fost sta
bilite, considerăm că ar fi just ca din guvern 
să facă parte toți cei care aprobă această o 

‘rientare și acest program. Considerăm că ar 
fi un gest de lealitate care ar duce la cla
rificarea situației. Totodată, această măsură 
ar fi aprobată ce opinia publică care, ne 
bună dreptate nu mai are încredere într’un 
monopol guvernamental democrat-creștin

LONDRA 15 (Agerpres) — Referindu-se 
la renașterea militarismului și a spiritului 
revanșard in Germania occidentală, cores
pondentul dela Bonn al ziarului „Daily He- 
ra'd” Martin, scrie cu vâd'tă neliniște. Adu
nările o’i'erilor și soldaților cin fostele uni
tă:: S S au loc în mod oficial

Ț nâ.Td insă seama de activitatea departa-
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mantelor militare ale guvernului vestger- 
man, te poți convinge că acționează și alți 
factori și mai periculoși Militari cunoscuți 
oare au slujit toți fără nicio excepție în ar
matele hitleriste sunt gata de luptă Ei au 
terminat ceeace au avut de făcut Este sufi
cient să apeși pe un 
vedea peste 500 000 de 
se înroleze în armată

Acești generali văd
garanția faptului că soldați: germani 
deveni din nou lactoru' dominant în Europa

buton și Europa za 
germani gata — să

în viitorul apropiat 
vor

Divergențe în sânul partidelor burgheze 
din Belgia 

in problema ..armatei eurepene**
BRUXELLES 15 (Ageipres). — Presa bel

giană relatează despre divergențele serioase 
dintre conducătorii partidelor burgheze in 
problema ratificării acordului cu privire a 
„comunitatea defensivă europeană" de căire 
senatul belgian. Printre adversarii acestui 
acorel, care, duce inevitabil la reînvierea 
Wehrmachtului german, se pronunță și uni: 
fruntași ai partidului guvernamental socia;- 
creștin.

In ședința din 12 Ianuarie a comisiei se
natoriale care stud’ază acest acord. Strove, 
președintele senatului a declarat că el ră
mâne adversarul acestui acord, din mo:T.e 
expuse anterior După cum se Știe, motiva 
principal este faptul că acest acord nu co
respunde prevederilor Constituției și știr
bește suveranitatea Belgiei.

împotriva ratificării acordului s’a pronun
țat și senatorul Foljen, fost prim ministru.-- •--

Apariția la Moscova a culegerii „P.C.U.S. 
în rezoluțiile și hotărîrile congreselor, conferințelor 

și plensreSor C. C.“
Uniunii Sovietice în rezoluțiile șl hotărîrlle 

•congreselor, conferințetor și plenarelor C.C." 
are o mare importanță pentru ridicarea ni
velului întregii activități ideologico-politîce 
a partidului.

Studierea acestor documente va permite 
comuniștilor să înțeleagă și mai bine că is
toria P C.U.S. este m>arxism-lenini,smul în 
acțiune, să înțeleagă mai adânc politica par
tidului elaborată în decurs de ani îndelun 
gați, va ajuta cadrelor lui să rezolve cu suc
ces sarcinile pe care le pune in fața lor 
partidul.

Documentele publicate prezintă totodată, 
după cum subliniază „Pravda", o imensă 
importanță internațională. Ele vor ajuta par
tidelor comuniste din celelalte țări să stu
dieze și să folosească și mai bine măreața 
experiență de luptă a P.C.U.S. pentru cauza 
poporului, pentru viața lui liberă.

In încheiere, „Pravda" scrie :
— Culegerea „Partidul Comunist al 

Uniunii Sovietice în rezoluțiile și hotărîrile 
congreselor, conferințelor și plenarelor C.C." 
este un tezaur extrem de bogat al gândirii 
teoretice și a unei imense experiențe prac
tice, o armă ideologică puternică în mâinile 
partidului și poporului sovietic în lupta pen
tru comunism.

MOSCOVA 15 (Agerpres). - TASS trans- 
mite :

A apărut culegerea „Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice l-n rezoluțiile și hot.ărî- 
rile congreselor, conferințelor și plenarelor 
C.C.“. Culegerea a apărut sub îngrijirea 
Institutului Marx-Engels-Lenin-Stalin de pe 
lângă C.C. al P.C.U.S. Culegerea cuprinde 
documente de partid din peri ada 1898-1953.

Intr’iin articol apărut in ziarul ,.Pravda" 
din 15 ianuarie se subliniază că documentele 
cuprinse în culegere arată cum genialul Le
nin a creat Partidul Comunist, cum sub 
conducerea lui Lenin, întemeietorul șiînțe 
leptul conducător al partidului, a marelui 
Stalin, discipolul și continuatorul cauzei lui și 
a tovarășilor lor de luptă, partidul a crescut 

intransigentă dusă îm- 
de toate nuanțele și 

forță măreață, revolu-

ș< s’a întărit în lupta 
potriva oportuniștilor 
s’a transformat într’o 
ționară, a societății.

Documentele arată ... __ __
cum Partidul Comunist, călăuzin-du-se con 
secvent după teoria marxistă și dezvoltând-o 
in mod, creator, a elaborat și susținut și a- 
plică cu fermitate politica revoluționară fun
damentată științific care exprimă interesele 
fundamentale ale oamenilor muncii.

Apariția culegerii „Partidul Comunist al

în mod convingător

Cu privire ta problema reluării tratatelor deia Panmunjon

a

festivalul national al tineretului 
din Guatemala

GUATEMALA CITY 15 (Agerpres!. - In 
întreaga Guatemala se desfășoară pregâ’fo 
intense pentru Festivalul na;k>na> al tinere
tului care va avea loc în februarie 1954.

T neretu! din Guatemala va participa de- 
asemenea la primut Festival al tineretului dra 
țările Americii Latine care va avea loc in 
octombrie 1954.

Din inițiativa Frontu’ul universitar demo
crat, Uniunii studenților și a Uniunii ti
neretului democrat din Guatemala a fost con
vocată o șed nță a reprezentanților organiza
țiilor studențești, muncitorești, culturale ș: 
sportive mai importante d:n Guatemala în ca. 
drat căreia a fost ales comitetul de organi
zare a Festivalului.

Cultură fizică și sport

Pe drumul îmbunătățirii 
fotbalului nostru

Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport 
dat o decizie cu privire la îmbunătățirea

KA1SUNG 15 (Agerpres) .— China Nouă 
transmite-

La 14 ianuarie, delegația corceano-chlne- 
ză la tratativele preliminare dintre cele două 
părți cu privire la Conferința politică, 
dat publicității următorul comun cat:

La 14 Ianuarie 1954, ofițerul de legătură 
al părții coreeano-chineze la tratativele 
preliminare s’a întâlnit la Panmunjon cu o- 
fițerul de legătura al părții americane, pen
tru a discuta data reluării tratativelor pre
liminare dintre cele două părți in conform - 
tate cu propunerea părții coreeano-chînez?.

Partea coreeano-cliineză, a declara* ofi
țerul de legătură, consideră ca tratativele 
dintre cele două părți nu trebuiau între
rupte și cu a'ât mai mult, nu trebuiau sus
pendate pe un timp atât de InJe’ungaL In 
scopul convocării grabnice a conferinței po
litice. partea coreeano-chineză ■ proonne ca 
tratativele preliminare să fie reluate ime
diat Partea coreeano-chineză. a declarat 
el, propune ăi mod oficial data de 16 Ianua
rie 1954 pentru reljarea tratative'ior prelimi
nare.

Ofițerul de legătură a! părții americane 
s’a eschivat dela discutarea d3te; propuse de 
partea coreeano-chineză pentru reluarea

tratativelor. In loc de aceasta el a propus, 
ca condiție per.t-u reluarea tratativelor, mo
dificarea anumitor părți din procesele ver
bale ale tratativelor preliminare anterioare.

El a mai propus ca ofițerii de legătură ai 
celor două părți să țină ședințe secrete pen
tru a mod’iica process's verbale ale discuții
lor anterioare și pentru a fixa data reluării 
trrtativelor

Pa'tea coreeano-chineză a subliniat apoi 
că. deoarece tratativele dintre cele două 
părți au fost întrerupte în mod arbitrar, nu 
trebue puse condiții pentru reluarea lor. Mal 
mult, procesele verbale ale tratativelor an- 
t-.rioare nu au nimic de-aface cj reluarea 
tratativelor. Singura chestiune care se pune 
în prezent este de a re cădea de acord a- 
supra datei reluării discuțiilor și acest lu
cru poate fi rezolvat cu ușurință fără să 
fie necesară ținerea de ședințe secrete.

Partea coreeano-chineză a cerut din nou 
ca partea americană sâ-și exprime punctul 
de vedere cu privire la data propusă de par
tea coreeano-chineză. Cu toate acestea, 
partea americană s’a eschivat să dea un răs
puns continuând sâ insiste 
ședințe’or secrete, 
rea ședinței până

asupra ținerii 
și propunând întrerupe- 
la 15 ianuarie.

Scurte
• I ..VHaoMBiiF" relatează el la 14 

roarie a avut loc o e*ev> a nuncitorilor din 
duslria de avioane a FranțeL

• Dopl cuwi tramnate France Pre«<e. foUuî
legat permanent — O ?UU_ CZ-J-
a declarat înainte de a-și părăsi postul că 
mentîîl de fa’.â China na este reprezentată decât 
sfmboî’e Io O X.U.*. El a afirmat că „f 
do»eș«e* că tn cele dfn urmă poporul chi 
■eprezen’at în mod real la ONU. prin 
să» reprezentantL detegati ai Guvernului

Potrivit ar"’*i France P^^se. Glad^yn 
> declara: in altă ordine de uie că ^O.N.U 
cuib a fost concepută in Chari a Națiunilor Unite — 
atribuind fiecăreia dintre cele cinci mari puteri în 
Consiliul de Securitate dreptul de veto — constitue 
cel mai bun ■n>trument de apărare a pârii’*.

e Unitățile Armatei Populare 
Patet-Lao continuă să obțină noi 
rea lor către cele două capitale 
Vientiane și Luang-Prabang.

ore și un ajutor mai

is- 
in-

___ ______ de- 
brtarne h ONU.. G!ad<\n Jebb. 

înainte d* a-și părăsi postul că „In mo 
fa’.ă Ch.na na este

El a afirmat

doctorul"
Știați că ma

joritatea fran
cezilor sunt bol
navi? Nu? Ei 
bine aflați acum 
acest lucru 
încă dela o 
să sigură: 
ter doctor, 
că cel ce 
scrie reț 
ia temperatura, 
tensiunea, în
tr’un cuvânt te 
vindecă. Dar, 
trebue știut că 
doctorul nu e 
născut undeva 
în Franța, ci e 
din Statele Uni
te, de unde de
altfel 
sultă 
E cam 
peste 
dar când 
să faci bine... 
Și apoi mister doctor 
aproape de Franța, peste Rin, pe herr doctor 
împreună se luptă din greu pentru a vindeca 
orice fenomen patologic ce se ivește bolna
vului.

Dar să vedem în ce constă boala, cum se 
manifestă. Pentru aceasta să răsfoim pagi
nile presei reacționare americane care ur
mând ordinele patronilor din Wall-Street, 
insultă, in ultima vreme 
Franța, unde se desvoltă 
pentru independență națională

Să dăm deci cuvântul in primul rând cu
noscutei reviste a cercurilor de afacen ameri
cane „U S News and World Report" care 
a conslatat recent că Franța este „bolnavul 
Europei"

Dar desigur că aceasta nu este deajuns 
Trebue găsită boala, cauzele ei. mijloacele 
de vindecare

Și in sanatoriul american. Franța a găsit 
repede mulți doctori gata să o., ajute Cum 
asta vom vedea mai țos ■

Deci ca într’o f'șă medicală.
DIAGNOSTICUL: „In prezent Franța nu 

mai. este o mare putere de prim ordin” 
(„doctor" Harold Kallender corespondent ta 
Paris a! lui .,New York Times")

STAREA ACTUALA A BOLNAVULUI 
„Catastrofal de aproape de haos" șt ..intr'o 
stare de anarhie pasivă" („doctor" revista 
„U S News and World Report")

COMPORlâREA ACTUALA A BOLN \ 
VULUI : Acest punct a dai naștere la nume
roase contraverse între somitățile „medicale” 
americane Penl'u o deplină obiectivitate s’a 
făcui atunci apel, la ocupanții americani ai 
Franței Doctorii americani i-au pus pe a- 
ceștia să compare Franța cu tipul umerii an 
reprezentativ al europeanului sănătos — re
vanșardul dela Bonn

Și iată relatările lor. întâi despre muncă,

își con- 
bolnavul. 
departe, 
Atlantic, 

vrei

cu grosolănie 
neîncetat lupta

,nu se în 
inez va fi 

devărațîi 
Popular.

de Eliberare din 
victorii în înainta- 
laoțiene — orașele

1 • *știri5

• Deputatul Andre _____  _______ r_______
M.R.P. și cunoscut în Fianța ca adversar al creă
rii faimoasei ,.comunități defensive europene', a 
publicat în săptămânalul „Observ ateur d’Ati- 
jourd'hui* un articol în care se pronunță pentru 
ii ce’are3 războiului din Indochina și împotriva re
învierii militarismului german.
• Presa engleză anunță că începând dela 11 ia- 

r.ua-ie nrețul ceaiului — unul din principalele pro
duse alimentare consumate în Anglia — a crescut 
cu 2—4 penny la livră. Această scumpire va fi re- 
- ’•• ‘ă în mod deosebit de populația nevoiașe. în- 
:-’jcâ: cele m-i ma'i majorări se aplică la ceaiul 
de caii’ te inferioară.
• ..Ke ~ >-■ publică n știre d;n ca-e re- 

•e-e că guve.-nu! S.U.A. a hotărît să sporească în 
I9M—numitul „ajutor- militar pentru iran. 
In c’d'u’ acelui „ajutor-* <e vo»- Evra Iranului 
tanc - . arme antitanc și alt armament modern. 
In ;f;-ră de aceasta va ii tnmis în S.U.A. pentru 
instruire un grup de ofițeri ai armatei iraniene.
• încă la începutul anului 19M, în Uruguay au 

c'escut din nou simțitor prețurile la făină, paste 
făinoase. pUne și o serie de alte produse alimen
tare. Ziarul „Justicia*4 scrie că făina s’a scumpit 
cu 50°,,, iar pastele făinoase cu 60%.

Denis, membru al partidului

a 
activității in domeniul fotbalului.

Decizia subliniază că fotbalul a înregistrat 
un serios progres în țara noastră, în anul 
1953, atât din punct de vedere al activității 
interne, cât și al’întâlnirilor internaționale. 
Astfel, s’a lărgit baza de masă a fotbalului, 
numărul echipelor noi a crescut cu peste 200. 
In Cupa R.P.R. s’au înscris în anul 1953, 
1894 echipe. Iar pentru anul 1954 s’au în
scris 2330 echipe. Numărul jucătorilor a a- 
juns la 115.000. Nivelul tehnic și tactic al 
jucătorilor s’a îmbunătățit. Deasemeni s’a 
îmbunătățit disciplina sportivă.

In jocurile Internaționale din anul 1953 e- 
chipele noastre au obținut 20 victorii, 8 jo
curi la egalitate și au pierdut 5 jocuri.

In anul 1953 s’au construit numeroase te
renuri sportive printre care stadionul „23 
August" cu peste 80.000 de locuri, stadionul 
din Constanța cu 30.000 de locuri, s’a mă
rit capacitatea stadionului „Flamura Ro
șie" din Arad la 25.000 de locuri.

Echipamentul și materialele sportive au 
fost fabricate într’o cantitate satisfăcătoare.

Decizia arată deasemeni o serie de lipsuri 
a căror lichidare trebuie urmărită perseve
rent în anul 1954.

In vederea îmbunătățirii activității în do
meniul fotbalului, decizia stabilește o serie 
de măsuri menite să asigure lărgirea bazei 
de masă a fotbalului, aplicarea principiilor 
tehnicii și tacticii moderne, dezvoltarea teh
nicii individuale a jucătorilor, promovarea 
cadre’.o-r tinere, desfășurarea mal intensă a 
muncii de educație a jucătorilor, arbitrilor și 
antrenorilor, îmbunătățirea bazelor materiale 
șl a inventarului sportiv.

Printre măsurile stabilite prin decizie sunt:
— schimbarea actualelor denumiri ale 

competițiilor după cum urmează : categoria 
A, categoria B, campionate regionale, oră
șenești și raionale. Echipa câștigătoare a ca
tegoriei A va purta titlul de campioană a 
Republicii Populare Române. Se vor deceina 
deasemeni titluri de campion regional, orășe
nesc, raional, precum și cel de campion de 
juniori a-1 R.P.R.

— în anul 1954 și anii următori s« w»r 
construi 76 de stadioane și terenuri noi de 
fc-tbal cu piste de atletism.

— se var organiza o școală centrală de 
antrenori, 18 cursuri regionale de instructori 
voluntari, un curs de perfecționare pentru 
antrenori, 18 cursuri regionale de arbitri și 
un curs central de perfecționare.

— în vederea îmbunătățirii categoriei B 
se crelază 3 serii a 13 echipe pe baze terito
riale.

— d:n categoria A vor face parte 14 e- 
chipe. In această categorie au promovat co
lectivele Flacăra-Ploești și Aletalu'-Hune- 
doara. Alte două echipe care vor participa 
la competițiile din cadrul acestei categorii 
vor fi desemnate din primele două echipe 
clasate :n turneul tur-retur la care vor parti
cipa colectivele Progresu'.-Oradea, Metalul- 
Câmpia Turzii și Spartac-București.

— în anul 1954 se va disputa Cupa R.P.R., 
precum și următoarele noi competiții: cam
pionatul republican de juniori, concursul de 
fotbal din cadrul „Cupei Tineretului Munci
tor" și campionatul școlar de fotbal.

— toate 'colectivele din categoria A și B 
sunt obligate a avea echipe de juniori care 
vor participa in campionatul republican de 
juniori.

— în anul 1954 se va disputa „Cupa Ora
șelor", rezervata echipelor de juniori.

(Agerpres)

american
căci doar șt ofițerii yankei „muncesc" in 
Franța in baruri și hoteluri dubioase: „Fran
cezii, spun G.L (inițiatele unităților militare 
americane), nu muncesc atât de mult și cu 
atâta perseverență ca germanii". Cum e și 
normal băutorii de coca-cola au spus. „Berea 
franceză este proastă". Apoi nemulțumiți de 
găzduirea ce li se dă in Franța au exclamat: 
„Francezii nu știu să construiască case așa 
de bine șt de repede ca germanii". Incețt 
oameni și francezii ăștia ! Dar culmea re
voltei este exprimată de această fruză : „In 
Franța încălzirea centrală șt canalizarea n'a 
progresai mult din Evul Mediu" Este adevă
rat că istoria nu a descoperit incă caloriferul 
cu care se încălzea Carol cel Mare, dar e 
adevărat că francezii sunt cam reci cu oca- 
panții yankei, 
apă și căldură 
sunt murdari" 
rte peste tot" 
orificiul cela’ .
americani care au vizitat Franța numai 
timp de trei luni împreună 
servitori și... secretare, bălăcindu-se in mur
dărie, stând în frig și bând bere proastă. 
Declarațiile ocupanților americani au fost, 
chipurile, culese de un alt .,donor" pe nume 
Dan Cook șt publicate in „New York Herald 
Tribune".

Și „doctorii" americani, plini de groază, au 
fost nevoiți să scrie tot la rubrica „compor
tarea actuală a bolnavului" ca maladia a 
cuprins nu numai pe „oamenii de los" — 
muncitori șt. țărani — ci cluar șt pe unii 
membri ai parlamentului, cunoscuți altădută. 
ca oameni făcând parte din lipul american 
al europeanului sănătos „Actualul parlament 
nu poate oferi nimic altei va decât guverne 
care nu suni stăpâne la ele acasă ci simpli 
paznici O dizolvare a actualului parlament 
nu va oferi nimic In sistemul electivul exis
tent, o nouă Adunare Națională s ar dovedi 
la fel de puțin dispusă să accepte un con
trol (adică un control al „doctorilor" ameri
cani N.N ). ca și precedenta". scriu „docto
rii", dela revista americană „F'eeman"

TRATAMENT : Aci au intervenit compli
cații deoarece bolnavul nu a lăsat pe herr 
doctor — ațutorul. dela Bonn al lui mister 
doctor — să-l trateze Alunii „doctorul" de 
peste ocean a trecut tu amenințări Și s a 
întâmplat un lucru carto-, Doctoriile pre 
scrise suni așa de bune ca și girafa pentru 
un bolnav de gripă

lată câteva doctorii.. „Citim mereu că 
Franța se teme de Germania care 'enaște 
Aceasta arată că Parisul nu înțelege princi
palul șt anume . fie că armata europeană vu 
jt sau nu c eată. Germania va deveni inevi 
labil o ma>e putere Owe francezii. dm 
cauza fricii lor vor respinge singura șansă 
rămasă Franței de a supiavtețui laolaltă cu 
Germania renăscândă ?“ (dm New York 
Times") Cu alte cuvinte se oferă Franței, 
drept „medicament" suprem. înghițirea „ptiu 
lei” amare a reinarmării Germaniei occiden
tale rămânând să „supraviețuiască" ca sa-

Urmarea logică a lipsei de 
este murdăria, deci „francezii 
șt „in Franța găsești murdă- 
E cu adevărat de admirat sa- 
peste 264 oameni politici 

in 
cu soții, copii,

telit al „doctorilor" dela Bonn, urmașii celor 
care au „tratat" Franța cu otravă în 1871, 
1914 și in 1939.

COSTUL TRATAMENTULUI : Cum și me. 
dicina este pentru Wall-Street o operație co
mercială, in fișa bolnavului se găsește și 
această rubrică la care se dau sfaturi Franței 
cum să-și procure bani pentru tratament. 
„Dacă Franța are nevoie de bani, dece n’ar 
vinde Statelor Unite insula Guadelupa 
Mar Unica ? („doctorii" dela ziarul i 
yorkez „Daily News"'), 
tăindu-ți un picior ca 
celălalt.

Dar fișa medicală întocmită Franței 
Wall-Street nu a fost bine primită la Paris. 
Dimpotrivă. Și nu este vorba numai de mili
oanele de francezi cinstiți care luptă de mulți 
ani pentru independența țării lor, ci chiar de 
cunoscute ziare burgheze.

Astfel, cunoscutul ziar burghez parizian 
„Le Monde" răspunzând „doctorilor" ameri
cani care au declarat Franța bolnavă, scrie: 
„bocitoarele nu lipsesc in jurul patului bol
navului... Săracă Franță.. Ce de lacrimi fact 
să se verse... Lasă acești crocodili cu lacri
mile lor N’a sosit încă timpul pentru a te 
îngropa. Trădătorii sunt astăzi in frunte. Eu 
te cunosc : tu ii vei ingropa pe toți".

Precum se vede „Le Monde" nu este de
loc mulțumit de îngrijirile „doctorilor” antv- 
ricani

Fișa medicală, nu le-a făcut bine, de pil
dă, nici redactorilor ziarului burghez frani "Z 
„Paris Presse" care reamintește „doctorilor' 
americani care s’au plâns de jelui cum au 
decurs alegerile prezidențiale in Franța (se 
știe că mei Bidault și nici Delbos, principa.ii 
susținători ai „armatei europene" nu au fost 
aleși) că „noi nu alegem un președinte ia 
lei de repede ca o servitoare.. " și că „in 
Statele Unite alegerile prezidențiale durează 
trei luni, sunt marcate de incidente grotești, 
corupție și miliarde de dolari cart. curg, tra- 
tându-i pe generali de imbecili șt pe politi
cieni de proști, toate acestea intr'o atmos
feră de circ și pe arii de rumbă"

„Medicamentele" prescrise Franței de 
W'dl-Street au jăcut atât rău încât șl prea- 
btne cunoscutul ziar dolartzat „L’Aurore" 
este nevoit să scrie referindu-se la un articol 
insultător la adresa Franței, apărut in ..New 
York Tmies" „Cuvinte violente. am putea 
spune chiar insultătoare... Este de răspuns 
ceva ia aceasta Spectacolul, pe care-l oferă 
viața noastră politică, așa regretabilă cum 
e. nu este mai deplorabilă ca aceea a cam
paniilor electorale americane Acestea sunt 
caracterizate prtn scandaloase jocuri de 
bâlci, de pa’ăztle girls 
năvălești (fără a mai 
de cu'ise) "

Se vede din aceasta, 
se pot alcătui dar ele. 
discurs al lui Dulles, 
francezi să accepte infecțiile cu 
brtcală in laboratoarele „armatei europene".

SERGIU BRAND

Adică te fac 
să șchiopătezi

t și
new- 
bine 

de

in

scandaloase picuri 
și alte e.ichtbițit car- 
vorbi de tranzacțiile

deci că fișe medicale 
cinai când conțin un 
nu pot convinge pe 

ot’avă fa-

Noutăți sportive
I

Joi seara au luat sfârșit pe patinoarul sta
dionului Locomotiva din Cluj întrecerile fa
zei de centru din cadrul campionatului re
publican de hochei pe ghiață. Aproape 3.009 
de spectatori au urmărit desfășurarea jocu
lui dintre echipele Știința Cluj și Dlnamo 
Tg. Mureș, neînvinse dealungul competiției. 
După o partidă spectaculoasă și dârză echipa 
studenților clujeni a repurtat victoria cu 
scorul de 4—1 (0—1; 2—0; 2—0).

In urma acestei victorii echipa Șt ința 
Cluj a ocupat primul loc în clasament, tota
lizând 14 puncte. Pe locul doi s’a clasat Di
namo Tg. Mureș. Aceste două echipe s’au 
calificat pentru turneul final al campionatu
lui, care se va desfășura între ‘21—31 -------
rie la București, pe patinoarul din 
sportiv „Dinamo".

★
CHIEV 15 (Agerpres). — 

mite :
La 14 ianuarie, în cadrul 

XXI-lea campionat de șah al 
jucat partidele întrerupte.

In partida cu Gheller, întreruptă într’o po
ziție tăioasă, Nejmetdinov a găsit o cale si
gură de câștig și după 4 mutări Gheller 
s’a recunoscut învins. Nejmetdinov și _ Tai- 
ma-nov, au căzut de acord asupra remizei.

Furman a realizat cu ușurință avantajul 
material in partida cu Livșin, obținând vic
toria.

După 
tul are 
puncte, 
puncte, 
treruiptă, 5—8 Averbach, Ilivițchi, Lilienthal, 
Taimanov 3 puncte.

lanua-
pa-rcul

TASS trans-

de alcelui
(J.R.S.S. s’au

disputarea a cinci runde clasamen- 
următoarea înfățișare : 1 Furman 4

2—3. Petrosian, Corcionoi 3'/2 
4. Lisițân 3 puncte și o partidă în-

Spectacole
Sâmbătă 16 ianuarie 1954.

TEATRE : Teatrul de Opefă și Balet al 
R.P.R.: Rusalca, Național 1. L. Caragiale 
(Sala Studio) Schimbul de onoare: Național 
I L. Caragiale (Sala Comedia)': Viață Nouă; 
Teatrul de Stat de Operetă: Aculina; Munici
pal: Lumina dela Ulmi; Tineretului: Simeon Al- 
hac, Armatei (B dul G rai Magheru): Cazul 
Bennet; Muncitoresc C.F.R. (Giuiești): Viața 
începe din nou; Ansamblul de Estradă a! 
R.P.R.: ora 16, Festivalul modei, ora 19,45 
Fără mănuși; Teatrul Evreesc de Stat: Cu 
cântec pe buze.

CINEMATOGRAFE-. Patria. I C. Frimu, în
frățirea intre popoare: Corăbiile atacă 
rețele (Amiralul Ușacov, seria II-a): 
blica, Maxim Gorchi: Africa (seria

forță- 
Repu- 

____   ........ .............. . , ... II-a); 
București: Soldatul victoriei (seria li-a): Ele
na Pavel: Vestitorul vremurilor noi (Belinski); 
Lumina: Casa mult visată; Victoria: Sadco: 
Timpuri Noi: Campionatele internaționale de 
atletism; Jurnal sovietic nr 62; Jurnal româ
nesc nr 2 și nn'basm din taiga; Gh. Doja: 
Revizorul; Alex- Popov; Documentul misterios; 
8 Martie: Soldatul victoriei (seria I-a); Vasiie 
Roaită: Partizana, Cultural: Cântărețul stepe 
lor; Grivița: Nu-i pace sub măslini; Constantin 
David: Keto și Knte; Alex. Sahia: Egor Bulî 
ciov și alții, Flacăra: Fiul mării; T. Viadimires- 
cu: Scutierul și Cenușăreasa; Arta: Cadavrul 
viu; Popular: Centenarul Teatrului Național „I 
L. Caragiale", Campionatele mondiale de tenis 
de masă. M Eminescu: Călătorie Îndepărtată. 
Miorița: Zorile deasupra Nienieriului; Moșilor: 
Căpitan la 15 ini, 23 August: Profesorul de 
dans; Donca Simo: Magazin de stat: Volga: 
Volpone, Iile Pintilie: Dincolo de Dunăre; 8 
Mai: Dușmanii: I Mai: O afacere imoortantă; 
l-ibertății: Cu inima tânără: N. Bălcescu:
Barbarii; Rahova: Neastâmpărații; Olga 
Bancic: Trei povestiri.
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