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O măreață pildă
a prieteniei între popoare

De pe cuprinsul patriei noastre
Mâine se împlinesc 300 de ani de cân'd 

prin voința poporului ucrainian, în Rada 
(Sfatul) din Pereiaslav a fost proclamată 
reunirea Ucrainei cu Rusia. Aniversarea 
acestui remarcabil eveniment istoric este 
o mare sărbătoare nu numai pentru po
poarele ucrainian și rus, ci și pentru 
toate popoarele Uniunii Sovietice.

Această dată istorică este sărbătorită 
de popoarele Țării Socialismului în con- 
diițiile unor noi și însemnate succese do
bândite in construirea comunismului. Oa
menii sovietici traduc in viață mărețul 
program trasat de cel de a! XLX-lea Con
gres al P.C.U.S. înfăptuirea hotărîrilor 
Plenarei din Septembrie a C C. al 
P.C.U-S. are ca rezultat ridicarea continuă 
a buneistări a oamenilor muncii. Crește 
necontenit forța statului socialist sovietic. 
Se întărește alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea colhoznică. Prietenia 
popoarelor l R.S.S. — isvor de forță și 
putere a ma- ' Uniuni Sovietice — dev ne 
din zi în zi mai puternică.

Reunirea Ucrainei cu Rusia, — rezultat 
al întreg;: dezvoltări istorice a celor două 
mari popoare slave frățești. a corespuns 
intereselor vitale și năzuințelor lor.

\ remea îndelungată de împilare. grelele 
încercări la care a fost supus poporul 
ucrainian de către ir,robitorii străini, nu 
l-au putut face să uite legaturile care-l 
uneau cu marele popor rus. Lupta sa 
pentru libertate, împotriva jugului străin, 
a fost în acelaș timp o luptă pentru reu
nirea cu poporul rus într’un stat rus unic.

In veacul al XVI-lea cea mai mare 
parte a Ucrainei se afla în stăpânirea 
feudalilor polonezi. Grea și întunecată a 
fost această epocă pentru poporul ucrai
nian care îndura un dublu jug: al cum
plitului regim iobăgisî și al asupririi 
naționale.

In aceste vremiKî de resterire. torte nă
dejdile și năzu:ațele popomlni ocnimaț 
amenințat cu exterminarea, se rsdreptae 
spre puternicul stat centralizat rt

Poporul ucrainian a dus o luptă îndelun
gată pentru e’ berarca s». In ace.să 
luptă l-a insuRețit exemplu! popom'j' 
rus. vctoriî’e obținute de acesta. Un • d n 
cele ma; strălucite pagrii ale istoriei 
ponorul ir ucramian este războiul de eli
berare din 1648—1654.

In fruntea poporului ucrainian care 
pornise războiul de eliberare se af. - Bog
dan Hme'nițch: remarcabil om de st t 
și comandant de oșt:, care a înțeles ne 
cesitatea istorică și asp ra; ; e sec. «.-• 
ale poporului ucrainian spre reunirea cu 
poporul rus.

In lupta sa dreaotă, poporul ocra'n'’" 
a primit uri permanent ajutor și sprijin 
din partea maselor larg populare d o 
Rusia și a statului rus. EI a avut aiâruri 
în această luptă poporul frate b e'oruț 
însuflețit de aceeași năzuințe, ță-a- mea 
din Moldova și s’a bucurat de ș mpafe 
în rândur le țărănimii poloneze care su
ferea sub jugul feudalilor polonezi.

La 8 (18) Ianuarie 1654, Rada din ora
șul Pereiaslav a proclamat reunirea Ucrai
nei cu Rusia. Actul dela Perea-ri. a 
avut o importanță uriașă pentru dezv aî- 
tarea istorică ulterioară a celor două — 
popoare. Unirea cu poporul rus a msem
nat pentru Ucraina salvarea de înrob rea 
străină și posib .itatea de a-și dezvc- ta 
economia și cultura națională. In urma 
reunirii, statul rus s’a întărit, a crescut 
prestigiul său internațional.

Marele popor rus a avut un rol de frun
te în lupta împotriva jugului feudalo-io- 
băgist și a cotropitorilor străini. In 
cursul aceste' lupte s’a dezvoltat și s’a 
întărit prietenia de luptă a oamenilor 
muncii din Ucraina și Rusia.

Poporul ucrainian. care a dus o înde
lungată luptă revoluționară împreună cu 
poporul rus, a fost primul care a urmat 
pe frații săi ruși pe drumul Revoluției 
Socialiste din Octombrie.

înfăptuirea Revoluției a însemnat pen
tru Ucraina începutul unei noi și glorioase 
epoc: în istoria sa. La 25 Decembrie 1917, 
Ucraina a fost proclamată Republică So
vietică Socialistă.

Victoria Revoluției Soc’aliste în Ucrai
na și crearea Statului Ucrainian Sovietic 
au constituit o strălucită confirmare a teo
riei leniniste a revoluție' și a învățăturii 
elaborate de Lenin în problema național- 
colonială. Un rol hotărîtor în repurtarea 
acestei victori l-a jucat marele popor rus, 
națiune înainte-mergătoare între toate 
națiunile Statului Sovietic multinațional.

In anii războiului civil și ai interven
ției militare străine, ani de luptă eroică 
pentru apărarea Patriei Sovietice, s’a în
tărit și s’a călit sub conducerea Partidu
lui Comunist, alianța frățească și prie
tenia dintre popoarele rus, ucrainian și 
celelalte popoare ale U.R.S.S.

Oamenii muncii din Ucraina Sovietică 
eu fost printre primii inițiatori ai con
stituirii Statului unional unitar. In De
cembrie 1922, la primul Congres Unional 
el Sovietelor, republicile sovietice s’au 
unit pe bază de liber consimțământ și 
egalitate în drepturi în Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste. Acesta a 
fost un măreț triumf al politicii naționale 
leninist-staliniste.

Pentru Ucraina, ca și pentru celelalte 
republici sovietice, integrarea în U.R.S.S.

a creat condițiile unei nemaivăzute înflo
riri economice, politice și culturale, trans
formării poporului său, in trecut înapoiat 
și oprimat, in-tr’o națiune socialistă înain
tată. ,

Mare'e Război pentru Apărarea Patriei 
a constituit o grea încercare pentru 
Ucraina, care a suferit îndeosebi cumpli
tele urmări ale invaziei fascismului ger
man. Poporul ucrainian a luptat cu abne
gație, împreună cu celelalte popoare ale 
U.R.S.S., impotriv a cotropitorilor.

Printre nenumărați' eroi pe oare i-a dat 
in această luptă gloriosul tineret soviet e 
s’au aflat mu'.ți comsomoliștj și tineri — 
fii ai poporului ucrainian. Nepier*oare 
este amintirea eroilor „Tinerei Gărzi" din j 
orașul ucrainian Crasnodori, care și-au dat j 
viața pentru libertatea Patriei Socialiste. I

In anii grei ai războiului s’a călit ș; 
mai mult prietenia de nezdruncinat din- , 
tre popoarele Uniunii Sovietice.

Republica Sovietică Socialistă Ucrai- | 
niană a simțit din plin prietenia și aju- ■ 
toru1 frățesc al marelui popor rus și al 
celorlalte popoare sovietice. Numai dato
rită acestui ajutor, Ucrarin a fost elibe
rată de sub jugul fascist St. -..nt.se 
pe acest ajutor, oamenii mane i c n ■ 
Ucraina Sovietică, conduși de C C a 
Partidului Comunist din Ucraina și Gu
vernul R.S.S. Ucrainene ș: au putut re 
face complect economia distrusa de răz
boi, intrecând cu mult nivelul de dina ate 
de război.

In anul 1952. marea industrie a Ucrainei! 
a dat o producție care întrece de 17 or • 
industria Ucrainei dinainte de nevohrțte I 
In această perioadă a crescut de peste 57 | 
ori producția de energie electrică, de a- ' 
proape 69 ori. producțiea metaiarg-X pre- , 
lucratoare. Crește dei-sefiuen. cow drraâd ' 
pr «jncțti beourijor de cw— pnpudar.
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edneative. decari, kh&Jted. palate de | 
cultură.

Succesele R S S Ucrainene — ca parte . 
integrantă a marii Uxuai St» etice — 
se trecură de adânca admirație și aprecere 
a întreg-i omen ri rrtg-es ste Ele de- . 
uuxîstTezză îr»că odată că numa: socă’ts- . 
«eu! as juri o riață 1 Seră și fer e tă. dez- , 
voltaren și rnforîrea tituror popoarelor I 
șî naț'.nn jor.

Un unsa Sr.-etică constitoe un măreț ! 
ș« insufletîtor exr-.o'j de tară unde, pen- 
tru prima dată in istora omenirii, a fost ' 
rezo'vată problema națională.

Aceste realizări care dovedesc forța 
marii Uniuni Sovietice sunt privite cu 
dușmănie de imperialiști. Ei au încercat 
și încearcă să semene vrajba între po
poarele U.R S.S- pentru a submina forța 
statului socialist multinațional, folosind 
rămășițele gntoâ^-’kx dușmănoase zdro
bite șî act'v:zând elementele burghezo- 
nafionaliste. Aceste uneltiri sunt însă 
sortite eșecului, căci ele se izbesc de vigi
lența oamenilor sovietici. Nimic nu poate 
zdruncina pr eten’a care leagă popoarele 
marii Uniuni Sovietice.

Poporul român a întâmpinat cu deose
bită bucuri; aniversarea marelui eveni
ment dri viața Ucrainei, pentrucă pe noi 
ne leagă de popoarele ucrainian și rus o 
puternică prietene închegată dealungul 
veacurilor.

In toate momentele de seamă din is
toria sa, in lupta comună împotriva cotro
pitorilor otomani și cu alte prilejuri, po
porul nostru a primit în lupta sa pentru 
libertate sprijinul popoarelor dela răsărit. 
In secolele XVI și XVII, moldovenii au 
luptat cot la cot cu cazacii ucrainienj îm
potriva turcilor și tătarilor.

Cea mai strălucită manifestare a prie
teniei și ajutorului frățesc al marilor po
poare vecine dela răsărit îl constitue 
eliberarea țării noastre de sub jugul 
fascist. Popoarelor U.R.S.S. le datorăm 
nu numai salvarea de sub robia fascistă, 
ci și mersul nostru pe calea spre o viață 
nouă, succesele noastre în construirea so
cialismului.

Astăzi, când Țana Socialismului sărbă
torește aniversarea unui mare eveniment 
din istoria sa, tineretul muncitor, alături 
de toți oamenii muncii din R.P R. trimite 
un fierbinte salut popoarelor ucrainian și 
rus, ca și celorlalte popoare ale marii 
Uniunii Sovietice, urându-le frățește noi 
succese în munca lor comună pentru con
struirea comunismului.

• Succesele ceferiștilor
Antrenați în întrecerea socialistă pentru 

folosirea ra-.ională a vagoaneter, muncitorii 
și tehnicienii ceferiști din stații pun in va
loare noi și importante resurse locale, menite 
să contrlbue la creșterea capacității de trans
port pe căile ferate.

Măsurile tehnico-organizatorice aplicate, 
ca: crnnome-.rarea operațiursilor de triere a 
trenurilor de marfă, reorganizarea procese
lor tehnologice te stațiile tehnice, urmărirea 
îndeaproape a actlv'tății locxrr»->tlve!or de 
manevră șî altele, au dus la obținerea unor 
frumoa«e realizări In ceeace privește accele
rarea rulajului vagoanelor.

Așa. de pildă, ceferiști din stația Baia- 
Mare au reașt ca. in prima decadă a tanti 
ianuarie să nedacă Impa! de ataHonare a 
vagoanelor la karărcare-descârcare cu 35 
ore de fiecare vagon, iată de nomă.

La roe-a^znea de tranzit cn sanevri. 
tlmpu! normat a kx redss cn 25 on de 
ijecare vag -n -nan-r-rat.

la am acesta- realizări rz test •eorcrr!- 
săe 6.153 ore- egon. care n prtrt fi 
fatesăle Ia ahe transportări ăe -ririnri

f>-«—e ajat nrZ care »n evlăerritt 13 
această •c'me snnt și îrva-ășd P-c:c

șef de sanev-ă

— »a*.
SSjCVÎSI

mac.
Est Xesaeț Aarei — —.ire*

Ca aăaterti ■lis^rtior tei-texniT»-
lorica rxoie V
xierice de loc'K c 4e anrxi

a CLF-R. SiiSa Mar e a o&cîxM. asese*
•:<» socreoe dr sraTKi.

ia ar noe’e o> C-ț lașa
S acea Sta:*? ix
>ae*aeiv la Era^it^Bi « ca M
we de fitu »arsâ. Ur b traazîtol
îârâ oaarex-K <n •_< ore

D» 1j ’-*pera: w e lncir<4'*-des-
rxrane. flecare j i ca X5
anal fată Ikww!

'•"xcmea red~xrrea starijnârli rx-
Coaaesoe a das Ia reaTirerea anei econom:!
se »es*e 5J09 o-e-xegaaae.

Scocteseie obțlaate saat redai reancii Insn-
-Terix. de ixrirg eotectria! stației.
ia frzKe o hri de tineret compasâ din
laarexatte de ■docare Morano Ioan II —
jefai brigăzâ. Fârcaș Vari'e. Ardeleana
Gseorghe U — acari. Varia AagesMa. Oros
Năaoâaa — ia» ■evnațl ft Vocmb Vadle —

Ianuarie 1945—
încleștarea a fost scirtă, dar crânceni 

Inebuniți de groaza înfrângerii, asasinii hit- 
leriști s’au cramponat de fiecare metru de 
oârnânt încercând sâ stăvilească merșul 
victorios al Armatei Sovietice. Zadarnică în
cercare. Oștile soxiet'ce eliberatoare nu pu
teau fi oprite din înaintarea lor.

Timp de cinci zile, pământul a gemut, s’a 
cutremurat sub greutatea proiecti'.el„r, a 
plumbului svârlit din mii și mii de guri 
de tun; cerul părea aprins de para explo
ziilor, mitralierele Iătrau a moarte, fumul 
incendiilor îneca piepturl’e. Pe drumurile 
sfârtecate de obuze, resturile armatei hitle- 
riste se retrăgeau în desordine.

In primele ore ale zilei de 17 ianuarie 
1945, printre ruinele Varșoviei și-au făcut 
apariția cei dintâi tanchiștl sovietici și ei 
armatei poloneze de eliberare. Puținii supra
viețuitori, mame cu prunci în brațe, bătrâni 
în cârje, tine’ri varșovieni ct? figurile supte 
de mizerie trăiau momentele mult așteptate 
ale eliberării. Se împlineau speranțele. Viața 
biruia asupra morții.

17 ianuarie 1945. Ziua eliberării Varșoviei 
s’a săpat adânc în inimile varșovienilor, ale 
tuturor patrioților polonezi, ca o dată me
morabilă, ca o zi în care, prin sângele vărsat 
de ostașii sovietici, poporul polonez a revenit 
la viață.

★
In'ultimele zile a'.e ocupației naziste, săl

băticia hitleriștilor a întrecut orice închipu
ire ; puținele clădiri ale Capitalei rămase în 
picioare, au fost prefăcute in ruine. Mo
numente istorice, clădiri arhitecturale datând 
din secolele XVIII și XIX, teatre, muzee, 
spitale, biblioteci cu sute de mii de volume 
— totul era dat pradă dinamitei, flăcărilor. 
Din fiecare zece clădiri, opt au fost trans
formate în ruine și cenușă. Străzile erau 
acoperite de munți de moloz.

Dintre ruinele fumegânde ieșeau la lumină 
varșovtenii care supraviețuiseră urgiei na
ziste. Doar 22.000 de oameni rămăseseră în 
viață. Din septembrie 1939, când hitleriștii 
invadaseră Polonia, și până la eliberarea 
orașului, a ir fost asasinați în Varșovia peste 
400.000 oameni, iar alți 600.000 au fost de
portați îin lagăre de exterminare. Greu tri
but de sânge plătit fiarei hitlerlste !

In orașul erou — bate inima 
poporului polonez

In Ianuarie 1945 Varșovia părea un oraș 
mort. In realitate însă, Varșovia trăia. Hitle- 
riștil nu reușiseră să smulgă din sufle
tele locuitorilor ej setea de libertate, nu reu
șiseră să distrugă setea de viață, de muncă

Sesiunea de consfitu're
a sfatului popular raional „Grivifa Roșie"

Vineri după amiază a a’"Jt !oc sala de- 
putaților a sfatului popular ra'oaa' „Grlvîța 
Roș e", sesiunea de cons’.itu re a s-'atuta 
popular raional

După alegerea prezMinsui sesanl depu
tatul Constantul Mașala a prezentat rapor
tul oom'.te’uiu- executiv al sfatalni popu^r 
„Grrtța Roșie* în domeniul gospodăre o 
m-jna'e pe anul 1953. Vocbttocsl a arătat 
printre altele că anul trecut sfatul >opv ar a 
asfaltat teoSoaree de pe țoseaup CkS'ueL * 
ameruiat 16 scatii verri ș- ■■ teren de sport 
și a reamenajat parcai JL Bă'xrscs*. De- 
asemerti. s’au eXctr-’cat neeemase steăn. 
printre care s^ăzile Oltului. Praupweri Nxă-

Pregătiri pentru însămânțarea legumelor
Ir p'acrz* de activitate al crritdai poculat 

al Cap ale pe a*rî acesta sunt pres ăzutr 
insemoate xțiasf re—_-z iMbonătătleea apro- 
vizxBâr popz’ate orașeti cu iegjme ii 
zarzavaturi.

Ca a*e a «laspriter Erate (fin timp. în 
ccsuue » subordooate ra caneter Capitale: 
sor fi teși-â-M’e cu legume in primăvara 
aceasta 9000 de hectare. Grija statului popu
lar s: a teha-cer .-r agrcori este In- 
ă-esztată ’■ aceeaș. aizsarâ și spre spori
rea procjcțte- Scr-reîele irigate vor cuprin
de te primăvara teste 3480 ha. In acest 
s< 1. iaca :tu .a-a au fost făcute mari ame- 
r-a ari lu sectorul de stat s’au instalat 58 
stațS da poapare. dabe care 34 stații elec
tr ce eu pompe de 6—10 țoT. Alte pompe 
S - ■ de irigat vor fi Instalate oe canalul 

ceetce va da posibil-tatea extinderii 
s-Tari-,’ - —’gate cu încă 267 ha. îndeosebi 
in gospodăriile individuale ale țăranilor 
amdtori.

Adunări ale propagandiștilor 
cu prilejul comemorării morfii lui V. I. Lenin

In sala Conciliului Central al Sindicatelor 
cin bd. Generai Magheru a avut loc o adu
nare i nropagendiștiior din Capitală. Șe- 

• 1 c^-țiej de propagandă și agitație a C.C. 
•1 P_M.R„ tov. Leonte Râptu. a făcut o <x- 
?:n e in legătură cu comemorarea a 30 
«ie ani dela moartea lui V. 1. Lenin.

★
In sela „Fi'.imon Sârbu" a avut Ioc o adu- 

ra-e la ca_e au participat cursanți fruntași 
ai cursurilor de învățământ politic din Ca

La cea de a 9-a aniversare a eliberării Varșoviei

Orașul celor peste 1.300 de șantiere
creatoare. Aci. în orașul-martir, batea inima 
poporului polonez, a unui popor harnic, in
sa Ieșit de dorința de a-și reface țara, de 
a-și clădi o viață liberă și înfloritoare.

O cauză mare dă naș’ere unei energii 
mari. Cauza refacerii Varșoviei a mobilizat 
energiile a sute și site de mit de oameni, 
tineri și bătrâni, locuitori ai străvechii 
Varșovii și ai altor voevodate ale Poloniei. 
Prin truda acestora, a zidarilor și sudori
lor. a arhitecților și excavatorișt lor. Var
șovia avea sâ renască din cenușă și ruine.

Pe drumurile ce duc spre Capitală, în
cepuseră să se înșire coloane de oameni. Se 
reîntorceau in massă varșovienii pentru a 
începe munca de reconstrucție. Sprijinul de 
frate mai mare ai ponorului sovietic si 
făcea simțit Ia tot locui. Ostașii sovietici 
ajutau la deblocarea străzilor, la desgropa- 
rea zecilor de mii de cadavre de sub dă
râmături. Pionierii sovietici montară în 
numai opt zi'e primul pot peste Vistula. 
Din Marea Țară a Socialismului soseau 
zeci de troteybuse, sute de case demonta- 
bile. materiale de construcție.

La chemarea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, oamenii muncii din R. P. Polonă au 
răspuns cu însuflețire pornind cu dâr
zenie și cântec pe buze la refacerea capi
talei lor dragi. Clocotul muncii pentru refa

Una din noile clădiri construite tn centrul Varșoviei

rt: _ șî altele In anu; 1953. peste 53.580 de 
cetățeni au prestat 115.207 ore de muncă 
voluntară la amenajarea zonelor verzi, pie- 
tru rea străzilor, etc

Pe ma-ginea raportului au luat cuvântul 
er -s t -e au arătat hpsuri'e ve

ri- . eoni et execut v ș! au făcut propu
neri men te să imbjnătățească munca.

După va’, tarea mandatelor deputaților, în 
execu . a ’ sfatulu: popular al 

-a ?-.- .-' ,Gri\;-a Roște" au fost aleși 15 
depotațl- Prntre cel aleși se numără depu- 
t’t - Vas e Popescu. Ion Zamrr. Constantin 
'laS’a. Marla Râdncanu. Maria Stancu și 
NccSee PetrovicL (Agerpres).

In toamna anului 1953 au fost executate 
arături pentn Insămânțări de primăvară șl 
au fost aplicate îngrășăminte pentru fertili
zarea solului pe o suprafață destinată cul- 
tivărli cu legume de peste 4 ori mai mare 
decât cea din toamna anului 1952.

O atenție deosebită a fost acordată pro
ducerii de legume în timpul iernii și în 
primăvară. Sprijiniți de către sfatul popu
lar. grădinarii specialiști in ciltura trufan
dalelor, ca și ceilalți din jurul Capitale: care 
posedă rame de răsadnițe, au încheiat 
contracte pentru cultivarea a 94.370 m.p. cu 
legume și au și început să livreze însemnate 
cantități Aprozar-u'ui. Până acum, unită
țile Aprozar au desfăcut populației circa 
40 tone de diferite legume proaspete.

încă din toamnă, in jirul Capitalei au 
fost însămânțate peste 1300 ha. cu legume 
timpurii, depășindu-se astfel prevederile pla
nului cu aproape 400 lia. (Agerpres).

pitală, Ia' la Cabinetul de partid al Comi
tetului Orășenesc București al P.M.R. o adu
nare a membrilor cercurilor de studiu indi
vidual al operelcr marxism-rininismului. Par- 
ticipanții au ascultat expuneri în legătură cu 
comemorarea morții lui Lenin.

Adunări ale propagandiștilor consacrate 
comemorării morții lui Lenîn au avut loc 
deasemeni în diferite regiuni ale țării.

(Agerpres)

cerea orașultl creștea cu fiecare zl, cu fie
care ceas. Brigăzile de tineret, au fost în 
primele rânduri ale constructorilor, au în
scris minunate pagini de eroism in muncă. 
Din mijlocul lor s’au ridtcat oameni ase
meni Eroului Muncii Socialiste tânăra zi- 
dăriță Stanislava Sarlinskaiă.

Un oraș demn de epoca 
construirii Socialismului

S’au scurs 9 ani dela zilele neuitatului 
ianuarie 1945. Planurile de reconstruire a 
Varșoviei au fost și sunt transpuse în viață. 
Orașul nimără acum peste 1300 de șantiere 
- fiind el însuși un uriaș șantier. Au fost con

struite minunate cartiere de locuințe mun
citorești. au fost puse în funcțiune uzine și 
fabrici, s’au înălțat edificii culturale mont- 
mentale. Cartierul Sta-ro Miasțo — vestit 
prin clădiri de o deosebită valoare Istorică 
— este refăcut cu trudă și migală, redându-se 
poporului polonez una din comorile cele m ii 
de preț ale artei sale naționale.

Grija față de om, legea supremă a regi
mului democrat-popular, călăuzește întreaga 
operă de reconstrucție a Capitalei Poloni»! 
noi. O amploare deosebită o au construc
țiile de locuințe In partea nordică a Varșo-

★

Pentru oamenii muncii
PITEȘTI (dela corespondenta . noastră 

Cârstea Alexandrina).
încă dela Începutul anului, brigăzile de 

producție dela fabrica textilă „11 Iunie““ Pi
tești. fiind antrenate în întrecerea socialistă 
au obținut rezultate însemnate în produc
ție. Astfel, la sectorul țesătorie, brigada 
condusă de tânărul Rizoiu Nicolae, a depă
și' norma cu 37 la sută, iar brigada 7-a 
condusă de tânărul Persan Alexandru, a 
depășit norma cu 23 la sută, dând țesături 
de calitate superioară.

Rezultate frumoase au obținut șl staha- 
noviste’.e utemiste Păun Floarea. Ghtoea 
Ioana și Andrei Domnica care au depășit 
zilnic norma cu 19—40 la sută. Și la sec
torul filatură, brigăzile utemiste aplicând 
metodele de muncă sovietice marșrut și An
tonina Jandarova. au obtinut însemnate rea
lizări In producție. Datorită ap>icărll ini
țiativei stahanovisiei Elena Chișlu, calita
tea produselor a fost îmbunătățită cu 16 la 
sută față de anul trecut.

Utemistele stahanoviste Vintilă Maria și 
Matei Maria care lucrează la câte 5 părți 
de ring și-au depășit normele cu 10 la sută. 
Și alte tinere ca Anton Vasilica și Duican 
E’ena lucrând la câte 3- părți de ring au 
depășit norma cu 6 la sută.

Conferirea 
dela Casa Universității 

din București
Sâmbătă seara, la Casa Universității din 

București, scriitorul A. Philippide, laureat al 
Premiului de Stat, a vorbit despre literatura 
ucrai niană.

Conferențiarul a subliniat valoarea litera
turii ucrainiene, exemplificând din operele 
scriitorilor uorainienl bine cunoscuți în țara 
noastră și în întreaga lume ca Gogol, Coro- 
lencp, Taras Șevcepco, Ivan Franco șî Al. 
Corneicitic.

La sfârșitul conferinței, cel prezenți au vi
zionat filmul „Noapte de mai“.

(Agerpres)

viei s’au ridicat căftiere'e Muranow, Nowe 
Miasto și Staro Miasto, im pariea centrală 
— Mirow, iar in partea, .sudică, cariierul 
Marszal Kowska. In total, din 1945 și până 
în prezent, au fost construite in Varșovia 
aproape 300.000 camere de locuit, iar până 
in 1955 se vor construi incă 100.000.

Industria Varșoviei, distrusă în proporție 
de 90 la sută de către cotropitorii hi'lariști, 
este reconstruită și se dezvoltă într’un ritm 
neasemuit. In cartierele Seuzewice, Vo-ja, 
Kamimek, Zeran și altele, s’au construit 
puternice unități industriale. De pe acum, 
volumul unor construcții industriale a trecut 
de 5.000.000 metri cubi, făcând din Varșovia 
un puternic centru industrial al Poloniei.

Viața culturală a Varșoviei cunoaște și ea 
o puternică înflorire. Străbătând galeriile 
Muzeului Național, - recent refăcut, vizita
torul admiră una din cele mai mari colecții 
de artă gotică din Europa, in capitala 
Poloniei funcționează astăzi 18 teatre. Pe 
băncile școlilor și facultăților varșovlene, 
peste 100.000 de tineri polonezi se pregătesc 
pentru a sluji construcția socialistă a 
patriei.

Minunată, impunătoare se înalță deasu
pra tuturor construcțiilor Varșoviei, silueta 
Palatului de Știință și Cultură „I. V. 
Stalin", darul oferit poporului polonez de 
către popoarele sovietice. G’gantica cons
trucție, care va adăposti numeroase instituții 
științifice^ și culturale, în frunte cu Acade
mia de Științe a R.P. Polone, se ridică, vă
zând cu ochii, sub mâinile vrednicilor con
structori sovietici. In. timpul nop ii, farul 
de pe cel m.ai înalt vârt al construcției, la 
227 metri deasupra pământului, luminează 
până departe, dincolo- de hotarele străvechii 
capitale.

Pe drept cuvânt, polonezii au numit acest 
măreț edificiu „Simbolul frăției și al prie
teniei cu marele popor sovietic".

★
Un minunat drum de lupte și victorii au 

străbătut varșov’enii din zilele eliberării și 
până în prezent. Locuitorii Varșoviei, că și 
toți patrioții polonezi, știu bine că viața 
nouă a poporului lor se datorează eliberării 
de către Armata Sovietică și ajutorului in
ternaționalist pe care Uniunea Soviet’că îl 
acordă în permanență Poloniei democrat- 
popuiare.

Varșovia nouă se dezvoltă ca un oraș al 
epocii mărețe de construire 8 socialismului. 
In eforturile eroice de reconstrucție și dez
voltare a capitalei Poloniei își găsește expre
sia dragostea de muncă, dragostea de pace 
a poporului polonez, hotărîrea sa de ne- 
sdruncinat de a păși mai departe, sub steagul 
de luptă al partidului, pe calea luminoasă a 
socialismului.

MARIUS POP



In legătură cu felul 
în care este deservit 
publicul consumator, 
in magazine ți restau
rante, ziarul nostru a 
întreprins un raid.

PublicSm mai jos li
nele din aspectele sur
prinse ce pot constitui 
exemple de urmat și 
altele, ce arată atitu
dinea învechită a unor 
vânzători, atitudine ce 
trebue să dispară din 
unitățile comerțului de 
stat.

La acest raid, au 
participat reporterii 
noștri: VICTOR CON- 
STANTINESCU și ION 

STOICE5CU.

Cine nu cu
noaște magazi
nul de Stat 
„București** (ie

pe Lipscani? 
Cine nu-i cu
noaște forfota 
obișnuită? De în
cerci de unul 
singur să nu
meri la intrare 
pe cumpărători 

suferi o mică decepție: eșt: cam slab în arit
metică. Pe ușile larg deschise intră deodată 
câte 3—4 cumpărători și șuvoiul fiind une
ori neîntrerupt, mai poftim de numără-i. De 
sar aduna la un loc toate bonurile de plată 
emise într'o singură zi s’a* gas: cifre de sute 
(ceeace. reprezintă numărul cumpărătorilor). 
Lucrurile sunt clare: in magazin vin zilnic 
foarte multi cumpărători și atunci nu te 
muncești să-i numeri, ci să-i servești la timp 
și pe plac.

Când am intrat în magazin pe lângă noi 
e trecut repede un tânăr care apoi S'a oprit 
lângă un raion cu tricotaje.

— Tovarășe, unde găsesc mănuși ?
De notat, pentru a nu cădea vreo vină 

asupra direcțiunii, că lângă scara principală 
există indicatoare ca acestea : „Etaj. I galan
terie bărbătească... Etaj 11 pânzeturi'* etc. 
Dar ce să-i faci ? așa este cumpărătorul, în
treabă. Vânzătoarea, care tocmai complecta 
un bon a ridicat ochii și i-a răspuns repede:

— La galanterie bărbați etaj I și, ca să 
fie sigură că informația îi e complect folosi
toare; de damă găsești aici la parter, la ra
ionul dirt dreapta.

Dar tinerii dele parter pot să-țl dea șl 
altfel de informații.

Unde-1 găsim pe tovarășul secretar al 
comitetului organizației de bază UTM ?

— Pe tovarășul Tudoir ? I! găsiți la etajul 
II la raionul pânzeturi.

L-am găsit ușor pe tovarășul Tudor, căci 
ajungând la raionul de pânzeturi ne-am în
dreptat spre tânărul care servea cu repezi
ciune pe cumpărătorii din fața tejghelei.

Mai târziu, când sosind ora de închidere, 
magazinul s’a golit de cumpărători, la sechil 
organizației i-am cunoscut și pe ceilalți mem
bri ai .comitetului U.T.M.

Tovarășul Tudor, secretarul, ne-a prezentat 
apoi și pe utemista Naciu Ellsabeta.

— Responsabila brigăzii nr. 6 dela ra
ionul cu articole de galanterie bărbătească. 
Nu face parte din comitet dar problema pe 
care vrem s'o discutăm o interesează în mod 
direct.

Ne-a mai informat că scurta consfătuire 
a comitetului, la care tocmai nimerisem, 
era destinată citirii unul articol de ziar a- 
părut în presa noastră, tradus din ziarul 
tineretului sovietic „Comsomo’.scaia Pravoa".

— Pentru buna deservire a cumpărătorii or 
noi am inițiat unele acțiuni, a explicat mai
departe tovarășul Tudor. Dar citind articolul llștilcr, discuția a ceve: .■ ș
„Cum deservim pe cumpărătorii sovietici” 
scris de Valentina Colesova secretar al comi
tetului de comsomol dintr‘un magazin univer. 
sal din Moscova, cred că vom aduce lucruri 
noi în munca noastră.

Din discuții comune am aflat despre pasul 
care s’a făcut spre o mai bună ceservire a 
cumpărătorilor.

Toți, cumpărătorii care vizitează maga
zinul trec întâi pe la parter. Din această 
țiricină aici sunt, cele mai multe întrebări, 
cele mai multe discuții. O altă pricină a

Despre servilism, cinste și altele
Ne-a părut nespus de rău, că 

în seara aceea la magazinul 
Alimentar nr. 6 din strada 
Schitu Măgureanu n’a fost și o 
echipă de cineaști. Ar fi putut 
să prindă cu aparatul — as
pecte din munca tovarășului Ro- 
șianu, un om „excepțional” șl 
responsabilul acestui magazin. E 
excepțional prin calitățile sale 
și responsabil de magazin, nu
mit de O.C.L.-ul raional.

Aceste două titulaturi și le 
scoate mereu în evidență, fă
când ca munca sa să fie cu ade
vărat demnă de filmat șl epoi 
(o sugestie a noastră) de pro
iectat în fața conducerii O.C.L.* 
ului Poete că numai așa tova
rășii dela O C.L., vor aprecia 
și el calitățile tovarășului 
Roșianu și vor lua măsuri.

$i acum iată Ce ar fi putut să 
înregistreze echipa de cineaști. 
La raionul de mezeluri erau mal 
mulți cumpărători ca la celelal
te râloane. Roșianu ședea în do
sul tejghelei șj elibera bonuri. 
Nu se prea grăbea căci „grabă 
strică treaba”, iar el doar e om 
cu calități. După ce eliberă un 
bon întreba : „Cine urmeâză ?“ 
Apoi, ridica ochii .spre cumpără
tori și din când- în când, mal în
treba: „Cu ce să te servesc du
duită?** Iar dacă „întâmplător** se 
auzeau proteste: „Păi noi sun
tem înainte...”, Roșianu cu mult 
calm (une din calități) punea 
capăt discuției. Spunea clar și 
răspicat: „Dacă vorbiți toți, eu 
nu mal dau bonuri!“ In acCsf 
timp In uș3 magazinului a apă
rut un cm într’o haină de piele. 
C scurtă privire între Roșianu 
ș.' »ce~*. em ca-e rămâne apoi 
MMMțret lângă cassă O ca;l- 
•_i*e a ■ Roșianu: i-a hipnoti
ci* >e cel care venise.' După a- 
oeciCa Roșâaoa jis:*** sub tej- 
g-*e» ts-toe areeru» ooeratariJor. 
câ afir ** ri trăia? să *rt_e z. 1 

» riaei rrar*.
ctirsrey»' ar-a, aaargâK-

Prin unele magazine 
și restaurante din Capitală

Ei învață din experiența vânzătorilor comsomoliști
afluenței de cumpărători 'a parter este șl 
faptul că aici se afla cele mai multe raioane.

Este o. zica'.ă veche: Ziua bună de di
mineață se cunoaște !.. care aici se potrivește 
cam așa : dacă cumpărătorul nu este mulțumit 
dela început când intră în magazin apoi îl 
faci să-i piară pofta de cumpărături la maga
zinul de Stat „București". Comitetul UTM 
a sporit numărul brigăzilor de bună deser. 
vire dela parter, iar cu sfatul organizației 
de partid, a creiat apoi „Parteiul tineretului”. 
Obiectivele acestei formațiuni de muncă : 
„bună deservire, atitudine cât mai corectă 
și îndrumarea cumpărătorilor către raiaane’e 
ale cărora mărfuri le doresc”. De atunci lu
crurile au început să meargă și mai bice. 
Scena cu tânărul grăbit, surprinsă de noi. 
oglindește acest fapt.

— Dar nu înseamnă că am făcut totul, a 
întrerupt discuția organizatorul din comitet, 
Kaner Aurel.

A despăturit apoi tăetura de ziar ț! a 
început să citească articolul Valentinei Co
lesova.

Discuția pe marginea articolului a fost 
foarte interesantă.

— Sunt o seamă de vânzători tare au o e- 
titudine urâtă față de cumpărători, e început 
discuția Ștefănescu Petruța, dar noi r.'sm 
discutat despre niciunul din ei in ședințele de 
comitet. Dacă âm discuta cu Pruteanu Eca- 
terina în cadrul comitetului, cred că șl-ar 
îndrepta purtările datorită cărora un cumră- 
rător nu trece niciodată de două ori pe a 
raionul ei.

— Discutarea într’un colectiv d? roede. 
Elena Constantin din brigada dela țe a-:-re 
de damă — a întărit lacob Maria membră 
în comitet — este acum o bură vânzitoî*» 
tocmai datorită faptului, că a fost criticată 
de toate tinerele din brigadă.

Și tot așa a continuat cit'.rea «rtfeclulul 
și discuțiile. Când organizatorul citea Ce-r'e 
o nouă problemă, ceilalți discutau dacă ia ei 
există ace'.aș situație și dacă rss.-'e ’nete 
de comsomoliști aer putea fl ' ș de eL

— Uite, au o-ganizat o eonsfâtaire de ex
periență a vânzătorilor tineri Ia care au in
vitat un vârstnic dintre vânzătorii fruntași. 
Așa ceva putem face și noi.

— Comsomoliștii au sesizat 
unele nereguli. Așa ceva am fâctt st noi. Vă 
aduceți «minte că odată la rcicrxx de pân
zeturi, noi vânzătorii, ne-am oprit din lucra 
până când casiera a reușit să încaseze ~t- 
rele număr de bonuri emise. Era foarte ne
plăcut să stai să privești a cutr r i*ca- 
re-ți cer pânză și să le soci: „'tat aș?ept*ț: 
până se termină aglomerație dela cassi. câți 
acum tot nu puteți achita cestul —ăr i". Am 
sesizat direcțiunea ș: de afund In z’.'.eta 
când avem multi cumpărători, ni se reparti
zează două casiere.

Iar când s‘a citit desrce raidul comsoroo 
mei aprrssă.

— Este drept că a’.’em „Parterul tinere"»- 
lui", că în «xidica de reclamațti « sogest-i 
de acolo, cumpărătorii acria lucruri de Laudă 
La adresa tinerilor noștri. Pe A «star Arta. „n 
lăcătuș dela „21 Decembrie" a Lăudat-o pe 
o pegină întreagă. Dar la era: —a'. «sn: l-ca 
mulți vânzători tineri care aa a ltudni ură* 
te. Și chiar și la carter mai există dm aceș
tia. Pruteanu Ecaterina taxează doar acolo. 
Cu toate acestea, postul uter* st de contrei 
încă nu-și trăiește viața. Pentru o bună in
struire a membrilor postului -utem st de 

fează un bon și grav, majestoe 
chiar, părăsește tejgheaua. Sub 
braț ferită de privirile indiscrete 
ele curioșilor cumpărători, poar
tă o pungă. Lasă punga pe tej
gheaua de lângă cassa de care 
ședea rezemat omul în haina de 
piele și se duce să inspecteze 
vânzarea la celelalte raioane. 
Avea tot dreptul s'o facă, este 
doar „responsabil”. Trec câteva 
minute șl punga dispare în ser
vieta omului în haina de piele 
după care întinde casierului, pe 
deasupra cumpărătorilor ce aș
teptau la rând, bonul găsit lân
gă pungă. Se aude pe ton mie
ros un : „Ah dumneavoastră !” 
și un puternic „selve”. Roșianu, 
trecând din nou pe lângă cassă 
întinde surâzând mâna, omului 
în haină de piele ce tocmai se 
pregătea să plece.

Mai târziu doi tineri, martori 
ca și noi la aceste scene i-au 
pus câteva întrebări tovarășului 
Roșianu.

— Ce părere ai despre servi
lism, favoritism și despre 
Cinste ?

— într’un magazin de stat 
pot există numai vânzători cinS. 
tiți, ce deservesc în cele mai 
bune condițiunl și deopotrivă 
pe toți cumpărătorii.

Cei doi tineri s’au arătat și 
mai curioși.

— Dar dece l-ai servit înain
tea celorlalți cumpărători pe 
omul în haină de piele?

Roșianu înghiți în sec și 
abia după zeci de secunde 
îngână :

— Aii-a fost milă, l-am vă
zut așteptând prea mult. $i e 
client vechi al magazinului..

După aceasta noi am plecat 
șj credem că — dacă ar fi exis- 
tat — ți echipa de cineaști s’ar 
fi oprit din filmat deoarece sce
nele priase până acum ar fi fost 
«uu:ie-te pentru e determina 
c>*facerea DCL ahri sl rearâ
a »*7

Plecând dela responsabilul 
magazinului Alimentar nr. 6 
am făcut cunoștință.cu tovarășul 
Dumitru Ion un alt responsabil, 
dar la berăria „Bulevard” de 
pe b-dul 6 Martie. Ce-i drept, 
tovarășul Dumitru, nu are „ca
litățile” tovarășului Roșianu. 
Dar nepăsare fată de publicul 
consumator tot are. Și nepăsa
rea lui, o boală molipsitoare, 
s’a întins șl la personalul 
berăriei; în special la unii 
ospătari, lată despre ce e 
vorba: pardoseala de mozaic 
e localului era plină cu apă și 
noroi, intrarea neavând un gră
tar de fier. In afara noroiului, pe 
pardoseală, domneau și dopurile 
de metal dela sticlele de bere. 
Mai toate fețele de mese erau 
„geografice”. Pe suprafețele lor 
cenușii, resturile de mâncare 
desenaseră adevărate continen
te. Iar deasupra fețelor de mese, 
se aflau geamurile unse cu gră
simea tuturor mârcărurilor ser
vite. A'inovați de această proas
tă gospodărire: responsabilul 
berăriei șl ospătarii, care fie
care La raionul lor, răspund de 
curățenie.

— Dece Bn bureți rumeguș 
;• pardoeea'.i — l-am totrebai

control avem nevoie de sprijinul activiștilor 
comitetului raional U.T.M. De 3—4 ori a 
fost anunțat de aceasta raionul șl tot de 
atâtea ori s’a promis că va veni cineva să 
instruiască membrii postului. Dar nu s’a. 
ținut de cuvânt și din pricina asta, postul 
utemist nu și-a început activitatea.

Aici em pus și noi o întrebare.
— Tovarășe Tudor, știi care activist tre

buia să vină ?
— Tovarășul Dobre Ștefan, instructor al . 

comitetului raional U-M.T. „Tudcr VlaJimi- 
rescu", reoartizat pentru organizația noas ra.

Mai apoi s’a citit din articol, despre o 
comsomol istă, care este caa mai bună vân- * 
zătoare a magazinului.

— Și noi — a adus v*rba responsabila 
brigăzii dela galanterie bărbați — avem în 
brigadă o Linsea. Să vă spun cum muncește , 
Abcamovicl Lola și să vedeți dacă nu-i așa. 
Cele mai frumoase vitrine ea le aranjează. 
Un cumpărător care eumpă'ă o cămașă dela 
vitrina Lolei, nu se poate să nu facă bon și 
pentru o cravată sau o pereche de mănuși 
Fetele mal no: în brigadă primesc ajutorat 
ei, când au lângă vitrină un număr mai ma- j 
re de cumpărători. ȘL Ia fe! ea și Llusea, 
Lola nu uită niciodată înainte de a-i înmâ
na recipîsa de plată cumpărătorului care a 
aks o cămașe sau o cravată, să-i spună cu 
căldură: „S'o purta*! sânătr*!*

Șl Nada EirsabeSa continuă fcî vor
bească despre brigada et

— Va da Ana area un obicei nu prea lăsa 
pe cumpărător să-și a cegă obiectul după 
gust Numai că o auzea": .Tovarășe, ai vă- 
zut până acura 3 cămăși Hai spore, pe care 
o cumperi că nu pot s*< numai după dum
neata". Cuvintele. toocl șl uitătura cocrin- 
geats. în ghilimele. pe ccmcărător. care pleca 
ecasi cu on oblecj care poate l-*r " 
dorit Dar erxn ■■ mai este asa, s'a schim
bat. A® criilcat-o Într'o consfătuire de bri
gadă. iar Lola a stat mu'te rle pe lângă ee 
Ii brigada noastră, pe raza unui plan, fiecare 
fată răspăr de de câte c sarcină precisă. De 
pildă, de aranjarea tejghelelor. <•• curățenie.
de evidenta boncrijoe etc. $1 tot pentru bu
na deservire a cumpârărorikr, înainte de a 

conducerii gț duce la magazie pentru aprov'zionare, ne
consultam toatei ca privire la mărfurile care 
sort cerate mai incit.

— Dac despre ca.if>*eâ mărfurilor ? — am 
Întrebat ncL

— Aici «na ascultat obiecțiile cumpărăto
rilor șl ape: am sesizat conducerea. Așa s'a 
făcut că numai primim nicl-o cămașă de c 
cu'-care și cu guler de aftă culoare.

Tot in iegătură eu cai tatea mărfurilor am 
aflat ceva asemăsător și dela tovarășul Ka
ner. Vânzătorii dela raionul ce pânzeturi eu 
sesizat conduceri! magazinului, că adesea 
cuotr toătocd resping olandins produsă de ' 
'africa „Constantin Ivănoș" și preiei pro- 
desu uzinelor Textile Timișoara spunând: 
_D»-—h te rog oier dină de Timișoara!“ Se
sizarea a avat urmări bune.

Am mai stat in mijlocul aceste utemiști . 
dela magazinul de Stat „București" și am 1 
fl a'IaC cu siguranță, încă multe lucruri po- I 
zitlve. Dar_ disecția noastră era despre bu
na deservire a cumpărătorilor și acum, când 
mal era puțin timp până la ora 16,00, ora 
eârtd se descinde magazinul, nu mai puteam 
sâ-î reținem cela pregătirile necesare unei 
bune deserviri.

La magic’r jl ..Confecția' de pe Calea Vie- 
to-:e c * Cap '.ală. la raionul confecții de 
damă, se vând ragla-e. taioare etc., complect 
ț.forare. Aceasta, deși la etaj magazinul are 
un atelier pentru confecții și deci, și mașini 
electrice pentru călcat.

Lipsă de spirit gospodăresc
noi pe tovarășul Dumitru, res
ponsabilul. Ceva mai jos de be
rărie, la restaurantul „Construe, 
torul” pardoseala este întreținu
tă curat cu rumeguș, iar fețele 
de mese sunt albe

— Hm 1, de unde să iau ru
meguș ? Cât despre lețele de 
mese, ele nu pot fi schimbate 
chiar... așa de des.

— Sau cel puțin un grătar de 
fier la intrare — am încercat 
să-i sugerăm noi

- Dar ce credeți tovarăși că 
eu sunt patron aici? „E ade
vărat tovarășe Dumitru, dum
neata nu ești patronul berăriei 
dar tocmai deacera trebue să ai 
o atitudine atentă față de deser
virea publicului consumator, 
tocmai deaceea tovarășii ospă
tari ar trebui să se "intereseze 
mal mult de curățenia localu
lui”. Aceste cuvinte cu siguran
ță că. le-ar Ji spus orice con
sumator care ar fi auzit răspun
surile date de tovarășul Du
mitru. Rămâne de constatat în 
ce măsură aceste cuvinte vor 
determina o schimbare în ati
tudinea responsabilului berăriei 
.Bulevard”,

Scrisori dîntr’un S. M. T.
w *

Am prelungit viața mașinii
Eram la începutul campaniei 

agrioole din anul trecut Visco
lul încetase. Șfichiurile crivă
țului nu-ti mai biciuiau obrajii, 
într’o asemenea zi, de față cu 
Ciurea loan, responsabilul meu 
de brigadă, mi 6'a încredințat 
de către șeful mecanic, tracto
rul tin K.B. 35. plugul, suri- 
rătcri.e și diferite maștoi cupla
te M'am simțit atunci nes<pus 
de emoționat M'am gândit câtă 
răspundere trebue să am fată de 
buna lor păstrare ți fol o ire. 
Sunt doar bunuri de preț ale 
rttregului pepor, menite să con- 

tribue ia îndestularea vieții 
oamenilor muncit.

încă din primele zi'.e de mun
că —'am călăuzit după catu
rile tovarășului Inginer agro- 
r ■— ți a’.e tovarășilo- din sec
ția politică: „Succesele hi cam
paniile agricole — spuneau ei— 
dep:-d de folosirea justă a ma
șinilor ți de îngrijirea tor a- 
tentă".

De cum se făcea ziuă mă șl 
apucam să cercetez care este 
starea tractorului ți a agrega
telor. Nu-nrt plăcea să le văd 
murdare sau nereglate. Pentru 
a le feri de uzări premature țl 
avarii le țtergeam bine de no
roi țî praf, strângeam șurubu
rile. La tractor, controlam țl 
complectam uleiul în ba^ mo
torului și în celelalte corpuri, 
inclusiv cutia de viteze țl car
terul grupului conic. In timpul 
lucrului controlam cu atenție 
presiunea combustibilului, tem
peratura uleiului, ambreiajul, 
dispozitivele de schimb, dacă 
a» se scurge apa, uleiul, țl ața 
mal departe, pentru a prelntâm- 
pina opririle în brazdă. Curăți
rea, amenajarea și fixarea agre- 
gateior. folosirea lor ținând sea
mă de gel șl tracțiune, era dee- 
semeni o grije de căpetenie a 
mea, atât în a'zra <ât ți în tim
pul lucrului.

Periodic, după 100 ore de lu
cru, executam o îngrijire gene
rală, complexă. Desigur, este o 
muncă migăloasă, cere mare a- 
tec;ie și pricepere, dar e strict 
necesară. Numai astfțl am izbu
ti*. să folosesc ra’.ii-oal forța de 
lucru a tractorului ți agregate
lor. Ca urmare. în cele 3 cam
panii am realizat o p-oductivi- 
tate de 105,75 la sută, iar In
dicii de producție i-am depășit 
c*j 1,60 la sută. Tot ca rezultat 
al îngrijirii și folosirii în mod 
chibzuit a utilajului încredințat 
am reușit să scutesc tractorul 
de o reparație curentă prelun-

glndu-1 timoul de funcționare, 
corespunzător efectuării în plus 
a 360 hantri și economisind 
printre alte piese, segmențl, ci
lindri, garnituri etc. Prelungirea 
vieții mașinii mi-a dat posibi
litatea să consolidez succesul 
brigăzii a IV-a, în care lucram, 
câștigând întrecerea socialistă. 
Deasemeni. aceasta m'a ajutat 
să ^fectuez la timp și în bune 
condiții lucrările pe tarialrie 
gaspodăriei colective „Hristo 
Botev” d'n Ciocârlia de Sus, 
raionul Negru Vodă-Constința. 
Ca rezultat, gospodăria s’a si
tuat printre primele pe raion 
in toate cele 3 campanii, spo
rind recoltele. Numai la grâu 
e3 a obținut o producție de 
20iX) kg. la hectar, pe când în 
g spodârtile individuale, unde 
lucrul nt^ s'a făcut cu tractorul, 
media producției de grâu a a- 
juns* deabia la 1200 kg.

Paralel cu aceasta, nivelul 
meu de trai a crescut simțitor. 
Salariul meu s’a mărit In pri
măvară, numai într'o lună, am 
câștigat 1290 lei. In vară, pe 
luna iulie am câștigat 1400 let. 
Iar în octombrie 1000 lei. Piețe 
salariu am primit și un premiu 
de 1.300 lei și 350 kg. grâu, re
prezentând numai 50 la sută din 
cantitatea totală de cereale care 
trebue să o primesc.

Acum suntem în toiul repara
țiilor. Tractorul meu. deși ar fi 
putut funcționa șl pe mal de
parte cu mici reparații, totuși, 
conform normelor tehnice, dato
rită depășirii bentrajuhil a fost 
trimis în repara-* ie capitală. Sunt 
mulțumit că mi-am Îndeplinit 
cu el sarcinile Încredințate.

Cât de prețioasă este Îngriji
rea pieselor pentru funcționa
rea din plin a tractorului ț: pre
lungirea vieții Iul. cred că to
varășii tractoriști știu prea bine. 
Deaceea sfătuesc pe toți tova
rășii mei de muncă să acorde o 
deosebită importanță respe.tării 
cu strictețe a reguiilor îngriji
rilor tehnice zilnice șl periodice 
a mașinilor agricole, iar în 
campania de reparații să dea 
toată atenția calității acestora. 
In ceeace mă privește, până în 
prezent, împreună cu brigada 
mea, am reușit să repar 3 trac
toare. Sper ca și de data aceas
ta să câștigăm întrecerea, atât 
în ceeace privește calitatea re
parațiilor. cât ți efectuarea lor 
la timp.

GRECU CONSTANTIN
tractorist din brigada a l\-a 

dela fe.M.T. Cobadin 
regiunea Constanța

însemnări din caetul unei grupe studențești
Priveam caetul din fața mea și gândurile 

mj se întorceau cu îndărătnicie la cei câțiva 
studenți pe care cu câteva zile în urmă îi 
cunoscusem.

Aceeași viață bogată, Interesantă, ace
leași visuri și frământări îndrăsnețe, tine
rești. Im: stăruia în minte mai ates figura 
secretarului — un tânăr înalt, blond, care 
emoționat îmi spusese: „Să-ți vorbesc des
pre fruntașii noștri la învățătură nu-mi vine 
deloc ușor; ar însemna de fapt să-țl vor
besc despre toți”.

Așa mi-a făcut Răican Gheorghe secreta
rul organizației U.T.M. din anul II, cuno
ștință cu studenții grupei 1401 dela Faculta
tea Agrotehnică din București. Oameni noi, 
preocupați de probleme din ce în ce mai 
interesante, mai îndrăznețe. Studentul 
care-mi povestea mi-a vorbit cu însuflețire 
despre mulți dintre colegii lui, despre suc
cesele muncii lor. Dela el am cunoscut pe 
cel mai bun student al grupei, Popa Andrei, 
din a cărui muncă perseverentă studenții 
învață în fiecare zi.

Popa Andrei studiază din timp fiecare ma
terie, astfel că pentru el Colocviile și exame
nele nu sunt un motiv de neliniște. Am mai 
făcut cunoștință apoi cu caetele de conspec
te și p’anșele tovarășului Barbu Gheorghe, 
responsabilul profesional al grupei, cu pasiu
nea pentru Biochimie a tovarășei Lăza 
Teofila și cu succesele Ia învățătură a'.C to
varășului Pădureanu Marian. Ce băiat! de 
când este în Facultate nu are nici o absență 
și nici o întârziere la cursuri. ■

Am deschis caetul la întâmplare.
5 Octombrie. Azi am avut seminar la 

Pedologie cu tovarășul asistent Canarache. 
Deși, este o materie nouă și grea au obți
nut „foarte bine” studenții: Călin, Popa, 
Răican, Miles, Laza, Frânculescu. Desigur 
că ei vor fi printre primii și la colocvii.

16 Octombrie. La seminarul de marxism
leninism, David a răspuns astăzi mai bine 
ca niciodată. Tovarășul asistent Top.iceanu 
l-a evidențiat în fața grupei lăudându-i cons
pectele bine întocmite. „E uimitor Ce-mult 
te poate ajuta colectivul” scr:sese cineva mai 
departe.

28 Octombrie ! Azi a fost vreme frumoasă. 
Am venit mai devreme ca de obicei la facul
tate deoarece ara avut consfătuire de grupă. 
Apoi am avut seminar la Chimie. Pădurea
nu Maripn a răspuns foarte bine; în răs
punsurile lui clare, precise a răsunat cald 
parcă, glasul colectivului nostru care l-a a- 
jutat. Mâine seară avem reuniune la cămin.

Răsfoind mai departe caetul, am dat de o 
filă albă îndoită. într’un chenar frumos 
scria: „Se apropie colocviile”.

26 Noembrie. După lucrările practice dela 
Mecanizarea agriculturii am ținut consfă
tuirea de grupă pentru fixarea lor. 
Fiecare dintre noi s’a gândit bine mai dina
inte, ce colocviu și când să-l propună, cum 
să țină seamă de interesele întregii grupe. 
Călin a propus colocviul la Fiziologia plan
telor, El a mai propus deasemeni ca ultim 
colocviu pe cel dela Pedologie; pe 23 
Decembrie. E cel mai greu. Tovarășul Răi
can care a condus ședința l-a propus pe cel 
dela „Mecanizarea agriculturii”.

28 Noembrie. Ne apropiem de colocvii I
Azi am fost cu toții Ia Institutul de cer

cetări agronomice în cadrul pregătirii coloc
viului de Pedologie — am văzut sol din di
ferite regiuni ale țării, hărți eu fertilitatea

„Mici neatenții"
Se miră unii tractoriști din 

S.M.T. Cobadin, dece au rămas 
codați în campaniile agricole. 
Vă rog să mă credeți insă că 
niciodată un om nu rămâne In 
urmă la noi întâmplător. Ce-i 
drept în timpul desprimăvă- 
rării, când ploile se țineâu lanț, 
In toiul verii, când soarefo do
gorea, sau Jn toamnă, când vân
tul sufla puternic, erau și ei . 
cu tractoarele pe câmp. Dar cft 
folos? O zlcătoâre din p por 
spune: „Dacă muncești fără
cap. e văi de picioare”. Șl 
într’adevăr, âșa âsie. Au mun
cit ei cu a'enție ? Au chibzuit 
cum și în ce chip ar putea fo
losi ia maximum tractorul și 
agregatele pentru îndeplinirea 
normativelor?

Mă îndoiesc, șl să vedeți 
dece:

Am în brigada mea pe tână
rul Bidoaie Dumitru, care se 
numără printre cei codași. Este 
o pată pentru brigada noastră, 
dar asta e realitatea.

Ca fiecare tractorist, Bidoaie 
a primit în bună stare de func
ționare și tractorul și batoza și 
alte agregate. I-am explicat nu 
odată, ci de zece ori, care sunt 
sarcinile ș; atribuțiile tractoris
tului, cum se fac îngrijirile teh
nice zilnice și periodice, cum 
se folosesc agregatele, etc. Dar 
M vede treaba că era distrat 
In timpul acela, ca de obicei, 
căci sfaturile mele și âle celor
lalți tovarăși pe o ureche i-au 
intrat și pe cealaltă l-au ieșit.

Altfel nu-mi pot explica dece 
tn repetate rânduri, noi, tova
rășii săi, i-am găsit în mijlocul 
tarlalei frământându-se: „Ce 
mâ fac ? Iar a stat! Cu ce mai 
sunt eu șl de data asta vino
vat ?”

Când colo, ce credeți ? Ori re
zervoarele și filtrele nu fuseseră 
spălate, ori nu fusese greiat 
ambreiajul sau fuzeta osiei din 
față, ori motorul fusese alimen
tat cu motorină nelimpezită și 
neflltrâtă. Din cauza unor „mici 
neatenții” tractorul Stătea ore 
întregi fără să lucreze, ba mai 
mult, piesele se uzau înainte de 
timpul de funcționare prevăzut. 
Mi-aduc aminte cum la tracto
rul tovarășului Bidoaie s’a fă
cut o reparație neprevăzută în 
timpul lucrului, în urma unei 
asemenea neatenții. Tractoriștii 
îl întrebau: „Ce te plimbi cu 
mâinile în șold, parca ăi fl un 
pașă ? Ți-ai îngrijit Cum scrie 
ia carie tractorul ?“

Dar ți-ai găsit cine să-i prl-

lui, apoi a rulat filmul documentar „Asola- 
mentele cu ierburi perene — mijloc de refa
cere a structurii solului”. întorși la facul
tate am fixat împreună cu tovarășii asistenți 
recapitularea materiei, revederea amănunțită 
a unor capitole,

împreună cu tovarășul asistent Flprescti 
și Dan A'.ex. dela Mecanizarea agriculturii 
.rie-am propus să repetăm îndeosebi capito
lul „Mașini de recoltat cereale”, iar lâ Pe
dologie capitolul: „Alterarea chimică a 
rocilor”.

Nicolau șira luat angajamentul să se pre
gătească bine pentru colocvii. In curând el 
va fl primit în U. T. M. Nu știe când 
dar un gând fl frământă din zi în zi mai 
mult. Poate rezultatele dela colocvii șl exa
mene ii vor grăbi primirea ’n U.T.M,

întorceam nerăbdătoare filă după filă. Fle
care îmi aducea ceva nou, ma făcea să cu
nosc mai îndeaproape viața grupei, pC fie
care student și rezultatele obținute de ei.

7 Decembrie. Victorie 1 (subliniat cu tret 
linii). Am avut primul colocviu lă Mecani
zarea agriculturii. Totul a mers bine șl a- 
sistentul nostru a rămas foarte rtiulțuriit. 
Deși cunoșteam bine materia, am avut niște 
emoții... mă gândeam: dacă totuși am să 
mă încurc, ce vor spune ceilalți colegi, ce 
va zice grupa? Pe sală l-am rugat pe Popă 
sâ-mi mai pună și el Întrebări, poate s’o ivi 
vreo problemă necunoscută — dar am știit. 
Cu mine în serie au răspuns și CojoCaru și 
Greta Galici. într’adevăr grupa noastră se 
poate mândri cu asemenea studenți — no
tase cineva ca pentru el pe un colț al caie
tului. Eram curioasă Să știu cine a scris 
acele rânduri — E. Milea „electricianul" 
nostru imf explică Răican — vine dela Elec
tromagnetica. învăță foarte bine.

4 Ianuarie. Sunt fericit, da ! și-aș vrea ca 
să-l îmbrățișez așa, pe toți deodat^, toată 
grupa! Ce mândru sunt că mă aflu printre 
ei. Am avut azi examen la „Fiziologia 
plantelor”. S’a știut foarte bine, toți au răs
puns cu însuflețire șt siguranță la toate în
trebările. Ce bine că am revăzut din timp 
materia, lucrările practice.

Călin a răspuns șl azi ca șl în âlte dățl 
la seminarii calm, liniștit.

Studiul temeinic in bibliotecă la cămin a 
adus după ăine roade bune.

După examen am fost cu toții și arii vă
zut la cinematograf „Magazin de Stat”.

Aseară, la cămin, în bibliotecă a fost foarte 
plăcut. Ne-am strâns laolaltă toată gru
pa și am început să revizuim notițele, 
Să revedem materialul bibliografic conspec
tat. Ne-am complectat notițele cu cele din 
Pedologia lui Viliams, la Chimia fizicala din 
Necrasov apoi am mers la cantină împreună. 
La întoarcere am râs de Cojooaru Nicolae 
care mușcând cu poftă dintr’un măr și-a â- 
mintit că la pomicultură .luase cândva în 
anul I „insuficient” — acum avea „foarte 
bine”. Am fost cu toții foarte fericiți.

într’un târziu am închis cu părere de rătl 
caetul. Afară se întunecase deabinelea. Dar 
mie parcă nu-mi venea să mă despart de filele 
dragi. Erau cuvinte, cifre, nume Scrise la 
întâmplare? Nu! Era o frântură din însăși 
viața acestui colectiv, din frământările sale 
pentru ca fiecare âxamen să-1 ia cu „foarte 
bine*.

V. MANTA

*
— urmări grave

ceapă. Dumitru Bidoaie le îtto 
torcea spatele.

Și bietul tractor, cu praf și 
norcl pe ei, negresat cu aten
ție, neaiimentaf cum se cuve
nea, sau supraforțat din cauza 
agregatelor necurățate și prost 
reglate, a rămas într’o bună 
zi pe brazdă. Cilindri, pistoane, 
segmenți și alte piese de preț 
cu care s’ar fi putut efectua 
peste 250 hantri „au încetat din 
viață”.

Tot din „m:c; neatenții", trac
toristul nostru nu a știut în 
vară să-și amenajeze batoza. 
Deaceea, în loc să tredre cum 
eră normal 13.000 kg. zilnic, 
treera abia 7—8.000 kg., și în 
plus se mai risipeau și boabe 
de grâu în paie sau pieavă, de
oarece nu controla cum func
ționează vălul sau ciurul.

In toamnă, „micile neatenții” 
i-au pricinuit din nou mari 
greutăți. Bunăoară, uitând să 
ungă bucșele roților și.nestrân
gând bine șuruburile, s’a pome
nit la un moment dat că buc
șele s’au uzat înainte cu o săp
tămână. Așa a rămas fără șuru
buri Ia plug și culmea, chiar 
fără un fier de plug.

Iată unde duc în mod prac
tic „micile neatenții” :

Din cei 439 hantri planificați 
ânual, tovarășul nostru a reali
zat abia 152 hantri. Indicii de 
producție și productivitatea 
muncii n’au putut crește, iar 
despre economii de piese sau 
combustibil nici nu poate fi 
vorba. Nu întâmplător, tovară
șul Bidoaie câștigă mai puțin 
decât ceilalți tractoriști. După 
faptă și răsplată. Sunt tracto
riști care în iuna octombrie au 
luat peste 1000 lei, pe când sa
lariul lui a ajuns doar la 390 
lei.

Tovarășul Bidoaie șl alți câți
va tractoriști ce merg pe ur
mele Iul, au capacitate de 
muncă. In campania de repara
ții, ei și-au lichidat unele me
tehne vechi. Tovarășii trebue 
însă să lupte cu perseverență 
pentru a-și lichida lipsurile, să 
acorde mai mare atenție sfatu
rilor tovarășilor mai experimen
tați, să-și îmbogățească cuno
ștințele profesionale și să înțe
leagă că de buna îngrijire și 
folosire a utilajului agricol de
pinde succesul în campaniile 
agricole, perspectiva de a de
veni fruntași.

BECU VAS1LE 
responsabilul brigăzii ă Vl-a 

dela S.M.T. Cobadin 
regiunea Constanța

Tipărirea lucrdri'or 
lui V. I. Lenin

Le 21 ianuarie, oamenii muncii din fora 
noastră, alături de întreaga Omenire pCOgre 
sistă, vor comOmoră împlinirea â 30 de âni 
dela moartea lui Vladimir Ilici Lenin, înte
meietorul Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și făuritorul Statului Sovietic.

In vederea acestei comemorări, Editura 
pentru Literatură Politică pregătește tipări
rea de noi lucrări ale marelui geniu al ome
nirii, nemuritorul Lenin. Astfel se va ediia 
volumul I din Opere alese într’un tiraj de 
40.000 de exemplare Și volumul 24 din-Ope
rele lui Lenin, într’un tiraj de 100.000 n».
exemplare. Vor mai apare „Două tactici ale 
social-democrației în revoluția democratică” 
într’un tiraj de 40.000 de exemplare, „Arti
cole din anul 1923“ într’un tiraj de 40.000 
de exemplare și altele.

Lucrările lui V. I. Lenin au fost publicate 
în țâra noastră in numeroase ediții și în ti
raje însemnate. Până acum au apărut volu
mele 1,2,3,4,5,6 și 20,24,22,23 din Operele lui 
V. I. Lenin într’un tiraj de câte 100.000 de C- 
xemplare fiecare. Lucrarea iul V. I. Lenin 
„Despre impozitul in natură” a apă
rut în patru ediții, într’un tiraj total de 
195.000 de exemplare, „Stângismul, boala 
copilăriei comunismului”, în patru ediții, în- 
tr'un tiraj total de 190.000 de exemplare. 
„Imperialismul, stadiul cel mai înalt 01 ca
pitalismului”, în două ediții, într’un tiraj 
total de 180.000 de exemplare, „Despre coo
perație”, în două ediții, într’un tiraj de 
170.000 de exemplare. „Ce-i de făcut ?“, în 
două ediții, Într’un tiraj de 100.000 de 
exemplare. „Mărea Inițiativă” în două 
ediții, într’un tiraj de 200.000 de exem
plare.

Tirajul total al lucrărilor lui V. I. Lenin, 
apărut în prezent în Editura pentru Litera
tură Politică, este de 3.613.000 de exemplare.

(Agerpres)



300 de ani dela reunirea Ucrainei cu Rusia

In capitala R.S.S. Ucrainiene — Chiev — se înalță monw- 
mentul Iul Bogdan Hmclnițchl, remarcabil om de atat șl co
mandant de oști care a condus poporul ucrainian In lupta u 
pentru eliberarea de sub Jugul străin, pentru reunirea cu marele 
popor rus.

Pe ei îi leagă o prietenie de nezdruncinat
• Colectivul fabricii de țesă

tori* a combinatului de textile 
„Triohgornafa manufactura F. 
E. Dzerjlnschi” din Moscova 
este tn întrecere cu textl- 
llștil din Cernăuți. Țesătoarele 
ți maiștrii, șefii de schimburi 
ți de secții dela „Triohgorriaia 
manufactura" corespondează cu 
tovarășii lor ucrainieni, fac 
schimb de experiență tn muncă, 
tșl împărtășesc succesele :n lup
ta pentru îndeplinirea și depă- 
țirea planului de producție și 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Cea mai bună țesă
toare a fabricii, comsomolîsta 
Lldia Fochina, primește adesea 
scrisori din Cernăuți deia Pollna 
Ghindina. Feteie s’au împriete
nit atât de bine încât scrisorile 
lor pline de căldură eu devenit 
pentru ambele țesătoare o nece
sitate.

Colectivul fabricii „Triohgor- 
naia manufactura" a întâmpinat 
cu bucurie hotărfrea adoptată de 
Comitetul Central al P.C.U.S.. 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la cea de 
a 300-a aniversare a reunirii U- 
crăinei cu Rusia. Cu prilejul ci
tirii în colectiv a acestei hotă- 
riri, ajutorul de maistru Se- 
rioghin a spus printre altele:

— Colaborarea în muncă din
tre ruși și ucrairrieni se in
tensifică în permanență. Acea
stă colaborare se manifestă șl în 
Întrecerea colectivului fabricii

noastre ee textîlișHl din Cer
năuți.

Zeci de arancitorl d*W noi se 
trecut la metoda de deservire a 
mai multor războaie deodati. 
Noi ajutăm prin toate mijloa
cele pe prietenii noștri «rai
nier:! sfcș! însoțească această 
experierrță. Să întărim ți ma' 
mult prietenia noastră!

• Populația din Rosfov-pe- 
Don a întâmpinat cu căldură pe 
artiștii Ansamblului subcarpatic 
de cântece șl dansuri, precum 
și colectivele teatrale din Her- 
son, Sumt, Cernăuți, care au 
dat aci reprezentații.

Spectacolele teatrului ucral
nlan de dramă muzicală din 
Cernăuți s’au bucurat de mult 
succes. O deosebită impresie a 
produs punerea în scenă a po
vestirii .,Pământul” de scriitoa
rea ucra'.niană Olga Cobâlians- 
cala, piese „Neînfrânta fată din 
Poltava" de P. Lubenschi și al
tele.

La rândul lor, teatrul de dra
mă „M. Gorchi" din Rostov ți 
teatrul de dramă din Novocer- 
eassc au dat Spectacole la Har 
cov, Cercassî, Uman, Jitomlr, 
programele lor cuprinzând ope>re 
ale clasicilor ruși șl ale dra
maturgilor sovietici. Nu de
mult, populația stanițelor col
hoznice din 'apropierea Donului 
a vizionat spectacolele prezenta, 
te de teatrul de drșmă rus din 
Vocoșllovgrad.

Legatara trainică dintre culturile celor două popoare
Au trecut 300 de ard deîa reunirea 

Ucrainei cu Rusia Această dată me
mora bl. â este sărbătorită de popoare e 

U.R.S.S. ca un e er.ime.— •-t-'ric de seamă, 
ca o mare sărbătoare națkna > a nopoare- 
lor ucrainian «1 rus șl a taturtr popoarelor 
Uniunii Sovietice.

In decurs de multe veacuri, popors* ucrai
nian, amenințat cu extermîvarea, ■ des bpts 
împotriva jugului Înrobitorilor s'râint încu
nunarea acestei lupte a întregului pop'-r a 
fost hotărirea dri 8 (18) ianuarie 165* a 
Radei deia Pereiaslav cu privire la reu_:rea 
Ucrainei cu Rusia. Acest act măreț a consti
tuit o puternică manifestare a voinței 
poporului ucrainian iubitor de libertate, o 
expresie a năzuinței sale fierbinți srre unirea 
cu poporul-frate rus, în care ei a văzut în
totdeauna un apărător și un aliat de nă
dejde.

Prietenia frăteescă dintre poporul ras ș! 
cei ucrainian s’a manifestat In decursul în
tregii l:r : steri L Poporal ucrainian , înfie
rat cu ură Aprinsă ți cu disoreț pe țâșnirii 
trădători care au încercat să rupă Ucraina 
de Rusia. Zadarnic a așteptat sprijinul 
poporului Mazepa. când a încheiat o înțele
gere trădătoare cu cotro? tom| suedez Ca
rol a! Xll-lea: el eu a primit acest sprîjix 
Atitudinea pctnr-: ui față de trădătorii dis
prețuiri s’a oglindit viu In creația p.polară: 
iu folclorul ucrainian, de pf fă. nu se gă
sește nlcio lucrare în care sa estete mica- 
ei singur semn de simpatie față de Marepa. 
E.’ este zugravi: pretutindeni ca un trăiătcr. 
numele ’.ui este însoțit întotdeauna de epi
tetul „blestema:”. —

Poporul rus e: cei ucrahrfan au îndărăt 
împreună asaprirea socială din periea 
aatccrației țariste Prietenia ceior două 

pc poare a crescut și s’a întărit conti
nuu. Pentru eliberarea lor, rușii ți ucrai- 
r.jesrii au dus o luptă axnună tmjrriva 
tuturor dașmanlhr dinafară. Împotriva asu- 

• comuni — fenda’lî ți bsrgferia. 
Împotriva tartsmsiBi șl robiei capitaliste.

In anal 1917. când casa mjtsritoa'e 'c‘ă. 
In alianță ca țărănime» săracă a râstvnat 
țarismul și a ină’țat steagul Puterfl Sovte- 
telor, exem? ul său a fost urmat de oamenii 
muncii din Ucraina Maree popor rus a ds 
ajutor frățesc Ucrainei în iurta «a împotriva 
lntervențjoniș’iîor «Tătnl and războia’vi 
civiL împreună umăr la umăr, aces*e 
popoare au făurit o nouă orânduire «rân
duirea socialis’d. împreună cu <eie»alte 
popoare a!e Uniunii Sovietice ele au respins 
șl au Infrăr; pe ro -opit vrii fascif! ’■> a—;I 
Marelui Război pentru Apărarea Paîriei. In 
munca de re-’acere de dură război, poporal 
rus a acordat un uriaș ajutor uKral șl ma
terial Ucrainei Însângerate și ruinate 
Pc porul ucrainian nu va uita aceas’a nici 
odată.

Acum, poporul rus ți ee! ucrainian. ca 
și cetelai.e pnpoa-e din Țara Socialis
mului. sunt cuprinse de patosul nobil 

a! construirii comunismului.
Unlta’ea cultura’! a pop rolul lui Pușchin 

și Necrasov, Glinca și Ceoicovschi. cu 
poporu! lui Șevcenco și Franco, Lîsenco și 
Leontovici are rădăcini în adâncul veacurilor 
Uriașă și binefăcătoare a fost influența știin
ței, literaturii și artei ruse asupra științei, 
literaturii și artei ucrainfene. Vom aminti 
numai câteva fapte.

Ivan Cotlearevschi. de numele căruia le 
găm primii pași ai literaturii ucrainiene mo
derne, s’a format ia școala culturii ruse și 
renumita lui „Eneidă” burfescă a fost scrisă 
sub influența nemijlocită a ..Eneidei" scrii
torului rus Osipov. In concepțiile sociale ale 
lui Cotlearevschi pot fl descoperite anumite 
influențe ale oamenilor înaintați ai Rusiei 
din acea epocă.

O prietenie creatoare l-a legat pe Cct’ea- 
revschi de genialul actor rus Șcepchin care 
a jucat de mal multe ori în piesele lui 
Cotlearevschi. Trebue să subliniem că au-

Maxim Rilschl 
poc* - academician 

■- -o--------

?e 4.

or — ..primii ves’itori r'jM

Mare’e pori ucrainian a nutrit •-<* adânc res
pect lață de A. I. Herțen. pe caro L numea 
îs a-reîaș jurnal ^posixsl no-tru. exilatul 
rscsta singura'Ic”. După propria Iul expre
sie. el 11 ..venera” pe Saităcov-Șcedrm. Există 
muie mărturii cp privire la dragostea fier- 
Mnte a iu! Șevcenc pentru creat a lui Ppș- 
chi-i și Lermoatev. Este caracteristic fapta! 
câ una din poeziile p*eferate ale lui Șev- 
ceneo era pcezia lai PoșcMa, tochîna-ă in!

— EI i trâft ir •iot’*. c?*• 
voHm <f€spre sc-t.tî Isi

ca» 2 prîeSesieî între despre îim-
pnrfe:

„CI*1! popoarele, arf’lnd dtse-'-'dlOe, 
In trio mare familie se vor

Ultimi ani ai vfețr! tui Taras Șercencors 
fost țpm'mați de preSee a ea Cern i se-.-schi. 
Sut influenta u! Cercâțes-scid F Oabnxtp- 
bcv s’a cris a izat concepția re.oi:țș->n*ră 
despre lume a lui Șercersca. la persnada 
aceea, nemal marii rev> morari — demo- 
crațl ruși as explicat jus: importaața M 
Șevcenco *a poet popular. Aariatirtl «le l-a 
!nc’*’*nat Necrasov o emx!-'*na"tâ poezie.

Ma-e-e pirve rus IKa Pep'n s’a rtspi-r!
îi rânduri fri <-*»a*îa sa <£□ tem>-
ties lui loî H apartfae saul
ceie »tî î ftrete poetului, la

■ loi Reutn Au I Septet*. !r ca-e
e<:e îM rea anei rerclațlc-ia*

vede și Inirus d’u deportare, se
Ou

Una din Ideile de bazî ale »c*i. tățli M
Ivan Franco a fost ideii prietene! cp 
poporal rus. pe care el nu t identifice 

niciodată cu guvernul țarist rus. Franco a 
fcst tip neobosit propagandist al literatorii 
rase înaintate nu numai In mijlocul socîe- 
lăț t din Ucraina de vest, ci și în rândul so
cietăți’ ? «loneze. Spre sfârșitul vieții sale, 
grav b'luav. Franco continuă să traducă 
operei? iui Pușchin. El a fost unul dintre cei 
care dincob de hotarele Rusiei și-au ridicat 
glasul plin de mânie împotriva persecutării 
lui Gorchi de către guvernu1 țarist.

P rta ucrainian! Lesia Ucrainoa ă cu
noscut la perfecție și a îndrăgit literatura 
rusă. Poemele sale dramatice au o, strânsă 
legătură cu „micile tragedii" ale lui Puș
chin.

Nu poate fi pusă la îndoială influența în
semnată exercitată de peredvljnicii*) ruși, în 
special de Repin, asupra pictorilor înaintați 
uorainieni Sub influența peredvijnicilor ruși 
s'a închegat la artiștii noștri plastici con
cepția democratică despre lume, s'a făurit 
metoda realistă de înfățișare a realității.

Un fenomen analog cu cel al peredvijnici
lor in arta p'astică, a fost în muzică activi
tatea compozitorilor reuniți în grupul celor 
cinci. Unuia din membrii de seamă ai a- 
cestui grup, lui Rimschi-Corsacov, i s’a 
adresat ca unui învățător. întemeietorul mu
zicii clasice ucrainiene, N, Lîsenco pe care 
Conservatorul din Leipzig, cu concepția lui 
mărginită despre muzică și cu rutina meto-

d^’.cr <5^ predare, nu-I setisficose. Per?orva*i- 
tdea artistica a drap-^t^a hil

toca! „Eneidei” șî aî operetei ..Natalca Pcl- 
tavca* — Cotlearevschi a participat activ la 
răscumpărarea cin Iobăgie a lui Șcepchin

ita peniLru câ rrtecui pcpulIar s’aunețârmur
dezvoltat sub inf jența ’ □I R'mSchi-Oorsacov.
Borodin ș: Aiuss rgschi (j.incî covschl. j
Rimschi-Cor sac-? ■If 2U K mai
tovarăși eî automj'ui o .Taris Bulba*
In viața si de creatte. () vie ncarturie 2 res* j
oțetului adânc al lui Nicoia i Vitalievici
Lîsenco față de Mîhall Iv«-vviei Gilinca a ,

in rnem-rsa acesî’ji gen:u al muzicii ruse. ‘ 
Unu! din orimil care au cunosnr <r*era iui i 
Lisecno ..Taras Butba* a lost Pîotr Ilfci ' 
Cealco'.’schi, care mârtwla unor con- I
temporanl. 1-» îmbrățișat re Nxo'a! Vitalie- , 
viei și l-a felicitat pentru opera sa plină de ' 
talent

Teatru! ucrainian a avut și Înainte de 
revo'uție legătnri strânse cu ‘.eatreie 
înaintate nise.

Vorbind de ’impui de dinainte de revoluție. | 
nu se poate să nu amintim de c minunată i 
pagină din viața lui .M'hail Coțiubînscht — | 
prietenie rodnică dintre el și Alexri Maximo- 
vici Gorcht A. M. Gorchi a închinat amin- ; 
tizii prietenului sâu ucrainian, pegini pline i 
de câidu'ă și dragoste.

*
Snb soarele Puteri! S'vîe-rice. când în fosl I 

înlăturate t-oete piedicile pe care le punea 
țarismul !n calea uniri! frățești a Pcooare- 
Joc. prietenia dintre maree popor ras șl ce» • 
•.■■crairian. legătura frățească dintre culturile j 
iir au ajuns la o dezroltare nemaivăzută. 
Att! treb-je să amintim în primul rând. încă 
odată, de fetteme!eterni •tteratjrTÎ sovie- I 
tire — Matim Gortrix. de atenția lui perma
nent față de lite-a’tira ucrainianâ so. ietică. | 
care deabia se născuse Este cunoscută seri- , 
snaree sa plină de căldură adresată poetu- I 
lari, pe a’uuei tânăr Pav’o Tîcina. în care i 
eertlalul jeririor ras a sub'blat cu pătran- } 
derra ce ! era stec-Tcă eiementui bou din 1 
creația Ici Trcinx

$! Vladimir Maiaccnrach? a avut legături 
strluse cu il'rjtn ucrain!a-.â. Influența tai , 
aspra xeziri noastre ucrainiene e~te foarte I 
*ore Fabofistui nB sovietic — satiricul I 
Dwtun Belnt! a scris el -sjși câteva Iu- | 
crărl de agitație In tîmba ucrainianâ.

Scrlîsorii sovietici Dcrainie-'l fși închină 
reperele ior urîe’eniri secu'xre dint’e —-'-'-'—ui 
ros și cri ucralnlan Dramele istorice ..Big- i 
dan Hmeînițchi” de A. Comei cioc șt „Pe I 
veci împreună* de L Dmuerco. ciclul de I 
versari a’ tai M. Bajan „Lângă tumul 
Spa‘«cM”, r-'-nanu! „Rada d:n Perelas’av de i 
N Riboc. «nstltae o minunată mărturie a 
frăției de nezdruncinat dintre cele două 
pct>oare Aceeași mărturie o putem găsi și 
ta creația lui Pavto Ticlna, Andrei Malîșco, 
Andrei Golovco. lari SmolicI, Nicola! Nagni- 
beda. Iuri (anovschi. Oles Gonceetr, Mihail 
Stelmah. Ivan Cocerga și a multor alți ma 
eștrt aî cuvântului din R.S S. Ucrainian! 
A*ta ucrainian! sovietică se dezvoltă în 
strânsă șl directă legătură cu arta rusă 
sovietică, cea mai înaintată din tume.

Națională în formă șl socialistă în con
ținut, puternică prin originalitatea sa, 
cultura uprainiană este iluminată de 

geniul poporului rus.
O importanță deosebit de mare pentru dez

voltarea culturii popoarelor sovietice, în spe
cial a celui, ucrainian, o,au manifestările ca 
decadele naționale de literatură și artă din 
capitala Uniunii Sovietice, schimbul de va
lori culturale sub formă de expoziții de artă, 
traduceri reciproce, tu-rneuri ale teatrelor 
ruse și ale teatrelor altor republici frățești.

Pentru totdeauna împreună cu poporul 
rus — aceasta a fost, timp de veacuri, nă
zuința poporului ucrainian. Acum cele două 
popoare pășesc împreună pe drumul spre 
comunism.

Orașul Chiev este unul din cele mal mari centre Industriala, 
culturale șl științifice din Uniunea Sovietică. Datorită grijii 
Partidului Comunist și Guvernului Sovietic orașul Chiev creșta 
șl se Înfrumusețează necontenit.

-rri’ci noastră reprezintă un aspect din orașul Chiev.

Pe ei îi leagă o prietenie de nezdruncinat

*) Peredvijnici — pictori realiști din sec 
XIX cu idei înaintate care își expuneau 
operele la așa numitele „expozifii volante"

• O prietenie care durează 
de mul»! eni leagă ce colhoz
nicii din raionul Borodiarwa, 
'eg-unea Chiev, cu colhoznicii 
ci- raionul Lubovlț, regiunea 
Moscovei. Colhoznicii din îm- 
p'ej'jri'nile Moscovei au vizitat 
cu câtva timp In urmă pe prie
tenii lor ucrainlenl. Ei au vi
zitat fe'mele. au examinat gos- 
?odă-ia colhozului, s’au intere
sat de felul în care au fost în
deplinite angajamentele sncia- 
b-te. Colhoznicii de lângă Moa
ce a și-au împărtășit experiența, 
au arătat de p ldă, ce trebuie 
făcut centru a mări cantitatea 
de lapte la fieca-e vacă.

Mu’gâ’oarea Capcova, Erou 
al Muncii Socialiste din col
ți zul „Stalin’4, raionul Lu- 
hoviț, a hotărt să cheme la 
întrecere pe tinerele mulgătoare 
din colhozul ucrainian „Viață 
Nouă”, comsomolisteie Nadejda 
Tișcenco, Alexandra Grjșcenco 
și Anastasia Alexandrova.

• Multe rezultate bune dă în
trecerea între colhoznicii din ra
ionul Chievo-Sviatoșln și cei din 
rai nul Ramensc, regiunea Mos
cova.

In scrisoarea către tinerii prie
teni ruși, comsomoliștii scriu:

„Noi arp aflat cu mare sa
tisfacție desnre noile succese 
ale colhozurilor fruntașe din ra
ionul Ramensc cu care suntem 
în întrecere. Avem bucuria să 
vă comunicăm și despre succe
sele noastre. Mulgătoa-rea com- 
somolistă GaFtw Borisenco, din 
colhozul „Șevcenco”, care este 
în întrecere cu vestita mulgă
toare din colhozul „Secera și 
ciocanul” djn raionul Ramensc, 
Alexandra Frolova, a obținut 
câte 5.500 litri de lapte'deia fie
care vacă pe care o are In 
grijă.

Îngrijitoarea de porci Oxana 
Barbara din colhozul „Hruș-

ciov”, a crescut câte 18 purcel 
dela fiecare 6cro-afă. Brigada 
comso.țpolistei. Stepanida Nosar. 
ciuc din colhozul „Partizanul 
roșu” a strâns câte 140’chintale 
de legume de pe fiecare hec
tar”.

In tn<țheerea scrisorii, comso- 
m-liștii din raionul Chievo- 
Sviatoșin au invitat la ei pen
tru sărbătorirea celei de a 300-a 
aniversări a reunirii. Ucrainei cu 
Rusia tineri colhoznici din îm
prejurimile Moscovei.

t» Multe colective din școlile 
din Ucraina Subcarpatică și 
R.S.F.S.R., sunt legate printr’o 
prietenie strânsă. Profesorii, 
comsomoliștii și organizațiile 
pionierești din școlile ucrti- 
niene primesc scrisori din 200 
de crășe șî sate rusești. Pro
fesorii -șcdlii feroviare Nr. 19 
din orașul Mucacevo corespon
dează.cu Institutul de cercetări 
științifice în domeniul pedago
giei din Leningrad de pe lângă 
Academia de șt’ințe pedagogice 
a RSFSR Oamenii de ști
ință dela acest institut, trimit 
în Ucraina Subcarpatică nou
tăți ale literaturii pedagogice, 
transmit experiența înaintată a 
profesorilor din Leningrad.

DC curând, tin grup de pro
fesori din Ucraina Subcarpa
tică au vizitat Moscova. Ei au 
vizitat cele mai bube școli me
dii -din Moscova, au făcut 
schimb de experiență cu profe
sorii școlilor din împrejurimile 
Moșgovei. ’

CpTedt’îvuT șeblir medii din 
satul ucrâirfiân Poroșcovo, ra
ionul Perecin, corespondează cu 

‘ conisdmdliștil șl pionierii școlii 
de 7 ani’’diri satul Gavrilovca, 
regiunea Cicalov.

Paste 300 de profesori ucraî- 
nleni au vizitat numeroase ora* 
șe din K.S.F.S R.

Poporul ucrainian.sărbătorește Împreună cu 
toate popoarele Uniunii Sovietice marea săr
bătoare națională — împlinirea a 300 de ani 
de la reunirea Ucrainei cu Rusia într’un stat 
rus unic.

Această aniversare măreață e fost Întâm
pinată de poporul ucrainian cu succese mi
nunate.

Mărețele victorii ale Ucrainei Sovietice în 
xriața politică, economică și culturală au fost 
dobândite datorită colaborării tuturor popoare
lor Uniunii Sovietice, datorită ajutorului a- 
cordat poporului ucrainian din partea mafelui 
popee rus, cu care el este legat printr’o fră
ție de sânge și o prietenie multiseculară. Ală
turi de celelalte republici sovietice, Ucraina 
Sovietică a înflorit ca o parte componentă 
indisolubilă a Statului 6ovietic.

înainte de revoluția socialistă, economie 
Ucrainei era înapoiată. Capitaliștii străini 
erau aproape stăpâni cu puteri depline în 
principalele ramuri ale industriei ucrairtie- 
ne. Lor le aparțineau 80 la sută din furnale, 
90 la sută din întreprinderile cocsochimice, 80 
la sută din mineie dela Crivoi-Rog, 70 la sută 
■din extracția manganului și o mare parte din 
minele de cărbuni. Bogățiile Ucrainei erau ex
ploatate cu cruzime. Peste 52 la sută d:n în
tregul pământ arabil aparținea moșierilor, bi
sericii, mănăstirilor și chiaburilor. In acelaș 
timp 32,5 la sută din numărul total al țăra
nilor nu aveau pământ sau aveau cel mult 
Un hectar. 45,5 ia sută din gospodăriile ță
rănești nu aveau animale de tracțiune, a- 
proape 45 la sută nu aveau inventar agri
col.

Sprijinindu-se pe cuceririle revoluției so
cialiste, poporul ucrainian a transformat ra
dical în anii puterii sovietice economia re
publicii sale. Industrializarea socialistă a ță
rii și colectivizarea agriculturii au fost înfăp
tuite într’un timp scurt. In viața economică 
a Ucrainei a învins definitiv și Irevocabil 
sistemul socialist. A înflorit o nouă cultură 
ucrainiană, socialistă în conținut și națională 
în formă.

In anul 1940 producția globală numai a ma
rii industrii a Ucrainei a sporit în compara
ție cu anul 1913 de 11 ori, iar producția unei 
ramuri atât de însemnate a Industriei socia
liste cum este construcția de mașini, a spo
rit de 50 de ori.

Au fost reconstruite vechile uzine meta
lurgice și de construcții de mașini și au fqst 
construite altele noi. Asemenea uzine ca cea 
metalurgică de la Macheevca, „Azovstal”, 
„Zaporojstal”, uzina de tractoare din Harcov, 
uzină de construcții de mașini grele din Cra
ma terse, prin puterea șl utilarea lor tehnică 
sunt giganți ai industriei moderne. Uzinele 
metalurgice ale Ucrainei produceau în anul 
1940 mult mai mult metal decât uzinele An
gliei sau/Franței. Numai uzina dela Ma
cheevca producea o cantitate mult mal mare 
de metal decât toate uzinele Poloniei burghe- 
zo-moșiereștl, Iar regiunea Stalin din 
R.S.S. Ucralniană producea cu odată și jumă
tate mai multă fontă decât Japonia șl Belgia.

Înflorirea economiei Ucrainei Sovietice
O importanță deosebită pentru dezvo’tarea 

Industriei a avut-o construirea hidrocentralei 
„Lenin" de pe Nioru (Dneprog’nes), cea 
mai mare hidrocentrală din Europa, care a ju
cat un rol însemnat în dezvoltarea forțelor de 
producție ale republicii. Datorită creerii 
hidrocentralei „Lenin", a centralelor electrice 
de pe Donețul de Nord, dela Ciuguevo, dela 
Crivoi-Rog, Dneprodzerjinsc, Chiev, Odessa, 
Nicolaev și a altor mari centrale electrice, 
producția de energie electrică a sporit in 
Ucraina spre anul 1940 de 24 de ori in com
parație cu anul 1913.

Mari succese au lost obținute in anii an- 
tebel ci în vechiul bazin carbonifer al țării— 
Donbassul, Industria carboniferă a fost recon
struită, utilată cu tehnica cea m-ai modern! 
ceeace a ușurat munca muncitorilor, sporin- 
du-le productivitatea. încă în anul 1940 ex
tracția de cărbune din minele Donbassului 
era mecanizată în proporție de 93,7 la sută.

, De câteva ori s’a mărit salariul muncito
rilor, și li s’au îmbunătățit condițiile de 
muncă și condițiile de trai.

In ajunul Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei în Ucraina existau 28.000 de colho
zuri deservite de 1.225 de stațiuni de mașini 
și tractoare. Parcul de tractoare al R.S.S. 
Ucrainiene depășea, de pildă, parcul de trac
toare al Germaniei, Italiei, Franței, luate 
împreună, iar parcul de combine — depășea 
de câteva ori parcul de combine a! tuturor ță
rilor Europei occidentale luate împreună. Toa
te aceste tractoare, combine și un mare nu
măr de alte mașini agricole au fost create 
de industria națională.

Aportul adus de R.S.S. Ucrainiană la înflo
rirea economiei Uniunii Sovietice este unul 
dirtfre cele mai însemnate, deoarece eco
nomia Ucrainei este multilateral dezvol
tată. Importanța R.S.S. Ucrainiene în econo
mia națională a Uniunii Sovietice poate fi 
lesne văzută de pildă, prin faptul că din în
treaga cantitate de cărbune extrasă în 
U.R.S.S. înainte de marele Război pentru 
Apărarea Patriei. Ucrainei Sovietice îi reve
nea 50 la sută, 50 la sută din extracția mine
reului de fier și 35 la sută, din extracția mi
nereului de mangan. Tot atunci Ucraina pro
ducea peste 60 la sută tnn fonta și 49 la 
sută din oțelul obținute tn U.R.S.S. 
Greutatea specifică a R.S.S. Ucrainiene îr» 
industria de construcții de mașini a Uniunii 
Sovietice a atins o cincime, pe teritoriul ei 
se producea peste o pătrime din întreaga 
energie electrică produsă în U.R.S.S. Ucrai
na dădea o pătrime din cantitatea totală de 
culturi de cereale din U.R.S.S., ei îi reve
neau peste două treimi din întreaga produc
ție de zahăr a U.R.S.S.

In anii celui de al doilea război mondial 
cotropitorii hitlariști au pricinuit economiei

naționale a Ucrainei 
pagube în valoare de 
285 de miliarde ruble.

După terminarea vic
torioasă a Marelui

I. Romanenco
doctor in științe economice

Război pentru Apă
rarea Patriei, poporul ucrainian, cu ajuto
rul tuturor popoarelor. Uniunii Sovietice 
și în primul rând al marelui popor rus, 
a pășit la refacerea și la dezvoltarea conti
nuă a economiei și culturii sale naționale șl 
a obținut în această privință succese remar
cabile într’un termen scurt.

Reunindu-și în anii 1939—1945 toate teri
toriile ucrainiene. Ucraina Sovietică este as
tăzi, prin suprafața sa de 577.000 de kilo
metri pătrați, prin populația sa de peste 40

In anii Puterii Sovietice, în R.S.S. Ucrainian! au fost crelate și utilate cu teh
nica modernă înaintată industria metalelor neferoase, de construcții de mașini, de 
tractoare, industria chimică și alte ramuri foarte importante ale industriei. Printre’alțf 
giganți industriali, in anii industrializării socialiste, a fost construit combinatul 
metalurgic „Zaporojstal”.

O expresie grăitoare a înaltei teh nici cu care sunt înzestrate uzinele sovie
tice este laminorul pe care-1 vedeți în fotografia noastră dela combinatul metalurgic 

„Zaporolstal" din orașul Zaporojle — R. S.S. Ucraina. El este — după cum se vede — 
automatizat

de milioane de oameni 
și prin puterea sa e- 
conomică unul din 
cele mai mari state 
din Europa, 

întreprinderile meta
lurgice ale republicii, oare dau acum mal 
mult metal decât înainte de război au 
fost reconstruite pe o nouă bază teh
nică modernă. Mari succese a obținut in
dustria. de construcții de mașini; producția el 
a depășit de peste 2 ori nivelul de dinainte 
de război, în special, producția de tractoare 
depășește «cum de 2,5 cri nivelul anului 
1940, cea a plugurilor de tractoare — de peste 
2 ori, a semănătoarelor — de aproape 7 ori. 
Se produc în serie puternice locomotive Die

sel, combine miniere, escavatoâre pășitoare 
și alte multe mașini.

Donbassul renăscut a fost din nou transfor
mat în cel măi mare și mal mecanizat bazin 
carbonifer ai țării. Astăzi Donbassu,' dă o can
titate mult mal mare de cărbune decât înainte 
de război.

Se înfăptuiește cu succes construcția ma
rii hidrocentrale electrice dela Cahovca de 
pe Nipru.

In comparație cu nivelul de dinainte de răz
boi, producția multor importante articole de 
produse ale industriei ușoare și alimentare a 
crescut simțitor.

Ingrijindu-se permanent de ridicarea bunel 
stări materiale a poporului, guvernul sovietic 
a adoptat în anul 1953 o serie de importante 
hotărîri, care au drept scop avântul conside
rabil al producției articolelor de larg consum.

fn Ucraina Sovietică, ca și pretutindeni în 
U.R.S.S., se desfășoară mari lucrări de con
strucție a unor noi întreprinderi pentru indus
tria ușoară și alimentară. Astfel, în Herson 
se construiește unul din cele mai mari com
binate textile din lume, cu o producție de 
peste 100 milioane metri de țesături pe an 
— mai mult decât .produc în prezent toate 
întreprinderile textile ale Ucrainei; 7.500.000 
bucăți articole de tricotaj pe an va produce 
noua fabrică de tricotaje din Poltava. Zeci de 
milioane de metri de țesături de lână de cali
tate superioară va produce combinatul de 
lână pieptănată care se construește la Cer- 
nigov; un milion de metri de mătase va pro
duce combinatul de mătase din Darnița. Trei 
noi combinate de pielărie și încălțăminte vor 
produce 13.560.000 perechi de încălțăminte pe 
an. In curând vor intra în funcțiune zeci de 
întreprinderi ale industriei alimentare a re
publicii.

Mari succese a obținut agricultura repu
blicii. Ucraina Sovietică deține unul din pri
mele locuri din lume în privința woducției 
de cereale și de sfeclă de zahăr. 'Realizări 
considerabile s’au obținut și în domeniul creș
terii vitelor. In perioada dintre anii 1945— 
1953 numărul de vite cornute mari a sporit 
în R.S.S. Ucrainiană cu peste 4.700.000, de ca
pete, al oilor și caprelor — cu aproape 
5.600.000 de capete, al porcilor — cu 7.200.000 
de capete. Muncitorii din colhozurile, sovho
zurile și S.M.T.-uriie Ucrainei împreună cu 
întreaga țărănime sovietică luptă activ pentru 
traducerea cu succes în viață a hotărîrilor 
Plenarei din septembrie a C.C. al P.C.U.S., 
care prevăd avântul puternic al tuturor ra
murilor agriculturii și în viitorii doi-trei ani 
să fie satisfăcute din belșug nevoile crescânde 
ale întregii populații a țării cu produse ali
mentare, și ale industriei cu materie primă. 
Pentru aceasta există toate condițiile. Agri
cultura Ucrainei este utilată cu o tehnică 

perfecționată. In această- republică există 
1347 de stațiuni de mașini și tractoare pre
cum șl stațiuni specializate, cpre au cu 
69 ia sută mai multe tractoare șî cu 65 la 
sută mai multe combine decât înainte de 
război, fapt care contribuie la ridicarea nive
lului mecanizării principalelor lucrări agri
cole. Se lărgește electrificarea producției col
hoznice și sovhoznice. In decursul ultimilor 
ani au fost reconstruite și construite peste 
4.000 de centrale electrice la sate, a că
ror putere depășește de 9 ori pe cea de dina
inte de război.

Creșterea rapidă a producției socialiste este 
însoțită de ridicarea neîncetată a buneistărl 
materiale și a nivelului cultural al oamenilor 
Sovietici. Din an în an în. U.R.S.S. șe reduo 
prețurile la mărfurile alimentare și indus
triale cu amănuntul. In anul trecut a fost sim
țitor redus impozitul agricol și au fost majo
rate prețurile de achiziționare pentru produ
sele achiziționate deia colhoznici. Toate 
acestea contribuie la sporirea puterii de cum
părare a populației orășenești și sătești. In a- 
nul 1953 s'a mărit în Ucraina vânzarea că
tre populație a cărnii cu 53 la sută față de 
anul 1950, e untului cu 34 la sută, a zahă
rului cu 28 la sută, a .țesăturilor de mătase 
cu 56 la sută, a încălțămintei cu 31 la sută, 
a îmbrăcămintei cu 30 la sută, a materiale
lor de construcție cu 50 la sută.

Sporesc alocațiile pentru învățământ, ocro
tirea sănătății, construcțiile de locuințe etc. 
Astfel, din anul 1945 până în anul 1953 alo
cațiile pentru învățământ au sporit în repu
blică aproape de 2,5 ori, pentru ocrotirea să
nătății — de 2,6 ori, pentru.asigurările socia
le — de aproape 3.,ori. După răzhoi au.fost 
reconstruite și construite în Ucraina aproape 
10 milioane de metri pătfați de suprafață de 
locuit în orașele și cartierele muncitorești ; 
au fost construite peste 300.000 de case de 
locuit la sate.

In prezent în Ucraina funcționează cu 830 
școli medii mai multe decât înainte de răz
boi, există peste. 30.000 de biblioteci popu
lare, aproape 28.000 de cămine culturale și 
cluburi, sute de teatre, cinematografe și alte 
instituții cufturale. Numai în anul 1953 insti
tuțiile de învățământ superior și școlile me
dii tehnice ale republicii au dat pentru eco
nomia națională 76.000 de tineri specialiști.

Poporul ucrainian sărbătorește marea 
sărbătoare națională — 300 de ani dela 
reunirea Ucrainei cu’Rusia — în Condițiile 
prieteniei de nezdruncinat cu marele popor 
rus, cu toate popoarele sovietice. Această prie
tenie strânsă, indisolubilă constituie chezășia 
independenței naționale și libertății poporului 
ucrainian, garanția succeselor sale continue 
a noii înfloriri a forțelor sale materiale și 
spirituale.
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Scrisoarea lui A. I. Vîșinschi 
către secretarul general al O. N. U.

NEW YORK 16 (Agerpres) — TASS trans
mite :

A. I. Vîșinschi, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. în Organizația Națiunilor Unite, a 
adresat la 14 ianuarie 1954, secretarului ge
neral al O.N.U., dl. Hafnm-arskjold o scri
soare cu următorul conținut :

Stimate domnule sjcrMar general 1
In legătură cu scrisoarea dvs. din 11 ia

nuarie a.c. cu n-r. S. G. 25/01 și cu comu
nicarea d-nei Pandit, președintele Adunării 
Generale, anexată la aceasta, din însărcina
rea Guvernului Sovietic, am onoarea a vă

----------- --------------
Conferințele raionale de partid din Moscova
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS trans

mite :
După cum relatează „Pravda“, t-n toate 

raioanele din Moscova au avut loc conferin
țe raionale ale P.C.U.S

Conferințele de partid s’au desfășurat la 
un înalt nivel politico-ideologic, î-ntr'o at
mosferă de critică și autocritică larg desfă
șurate. Ele au dovedit creșterea avântului 
politic și a inițiativei comuniștilor, hotărî-rea 
lor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii 
indicațiilor Partidului Comunist și ale Guver
nului Sovietic, întăririi puterii statului so
cialist. In cursul discutării rapoartelor de ac
tivitate ale comitetelor raionale de partid, de
legații la conferințe și-au concentrat atenția 
asupra principalelor sarcini aie construcției 
economice și culturale.

Moscova este ce! mei puternic centru In
dustrial al U.R.S.S., serie „Pravda”. Indus
tria acestui oraș a îndeplinit cu succes pla
nul de stat pe anul 1953. Constructorii din 
Moscova au obținut succese considerabile. 
Delegații la conferințele raionale de partid 
au discutat în amănunt sarcinile privind fo
losirea și mai comipletă a rezervelor de care 
dispun întreprinderile, în vederea sporirii 
producției de pe fiecare metru de suprafață 
de producție, pentru îmbunătățirea calității 
produselor. La lucrările conferinței de partid 
din raionul Krasnogvardoisk din capitala 
U.R.S.S. au luat parte G. M. Malenkov, N. S.

---------------- . ...

Sesiunea Sovietului Suprem al R. S. S, Ucrainiene
KIEV 16 (Agerpres). — TASS transmite:
La 15 ianuarie e avut loc oea -de a 4-a se

siune a Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai- 
niene. Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainiene 
a examinat problemele organizatorice . și a 
aorobat decretele Prezidiului Sovietului Su
prem a! R.S.S. Ucrainiene.

Sovietul Suprem ai R.S.S. Ucrainiene a eli
berat pe M. S. Greciuha din funcția de pre
ședinte a! Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainiene în legătură cu trecerea sa 
in altă muncă.

In amintirea eroilor
KRASNODON 16 (Agerpres). - TASS 

transmite:
Ia 15 ianuarie, în parcul orășenesc ..Tâ

năra gardă" din Krasnodon a avut loc pu
nerea pietrei fundamentale a monumentului 
ce se înalță in cinstea eroilor din „Tânăra 
gardă”.

La un mare meeting, care a avut loc cu 
acest prilej, in nuimele rudelor eroilor din 
„Tânăra gardă" a luat cuvântul E. N. Koșe- 
vaia, care a spus intre altele: Mulțumim 
scumpului partid comunist pentrucă ne-a

Cronica evenimentelor internaționale
ln<re speranfele popoarelor 

și proorocirile sumbre 
ale unor ziare occidentale

Ne mai despart puține zile de deschide
rea conferinței miniștrilor de externe ai ce
lor patru puteri — Uniunea Sovietică, Fran
ța, Anglia și S.U.A. Cum este și firesc pro
blema conferinței ocupă un loc însemnat in 
preocupările opiniei publice mondiale și în 
comentariile presei din diferite țări. Acest 
eveniment are o importanță covârșitoare. 
După ani de zile în care „războiul rece”, 
deslăntuit și alimentat , de cercurile agresive 
din Occident a dus la încordarea continuă a 
relațiilor internaționale, reprezentanții ma
rilor puteri iau Ioc la. masa comună a trata
tivelor. Faptul acesta nu este deloc întâm
plător, ci constituie un rezultat direct al 
evoluției situației internaționale în ultima 
perioadă, evoluție a cărei trăsătură specifică 
o constituie creșterea intr’o măsură nemai
întâlnită in trecut a participării maselor 
largi la rrrșcarea pentru pace. Ziarul bri
tanic „Economist”, care reflectă interesele 
marilor cercuri de afaceri a scris încă tn 
urmă cu o lună înainte de convocarea con
ferinței dela Berlin : „Invitația la Berlin va 
trebui s’o acceptăm... Guvernele occidentale 
nu vor îndrăzni s’o refuze, chiar dacă toate 
cele trei guverne ar dori aceasta... Vina o 
poartă nu diplomații de profesie ai țărilor 
occidentale, ci opinia publică..."

Mărturisirea ziarului londonez reflectă o 
situație care a pus in grea încurcătură cercu
rile agresive occidentale și în primul rână 
pe cee din S.U.A. Este vorba de faptul că 
opinia publică mondială nu numai că nu 
subscrie planurilor de pregăti.e a unui nou 
război, dar dimpotrivă, este profund ostilă 
unor asemenea planuri șj dorește continua 
slăbire a încordării internaționale, punân- 
du-șl în acest sens, serioase nădejdi în 
conferința de'a Berlin. Presa occidentală nu 
ascunde faptul că anumite cercuri din 
Occident au socotit că, din prudentă, aceas
tă poziție a opiniei publice nu trebue neso
cotită, Dar, așa cum se subliniază în nu
meroase din comentariile presei occidentale, 
acceptarea <le a participa la conferința dela 
Berlin a fost socotită de către unele cercuri 
conducătoare din S.U.A., Anglia și Franța 
dreot o-manevră, menită -pe deoparte să dea 
„satisfacție" popoarelor dornice de pace, hi 
pe de altă parte să zădărnicească pe viitoi 
realizarea unei înțelegeri. Organizarea unor

„Scânteia tineretului"
Pag. 4-a 17 ianuarie 1954 

comunica prin prezenta că Guvernul 
U.R.S.S, este de acord cu propunerea preșe
dintelui Adunării Generale referitoare la re
luarea lucrărilor celei de a 8-a sesiuni a 
Adunării Generale la 9 februarie a. c.

Totodată, având in vedere situația creată 
la Panmunjon, Guvernul U.R.S.S. consideră 
necesar să sublimeze că este de dorit ca 
Adunarea Generală să fie convocată mai de
vreme, și anume la 22 ianuarie a. c.

Cu stimă,
A. 1. VÎȘINSCHI

Hrușciov, P. K. Ponomarenko, P. N. Pospe
lov și N. N. Șatalin.

La lucrările conferinței de partid din raio
nul Kiev au participat V. M. Molotov și N. A. 
Bulganin, iar la lucrările conferinței de 
partid din raionul Lenin a participat K. E. 
Voroșilov.

Ziarul arată în continuare că la conferințe 
un loc de seamă a fost rezervat deasemenea 
problemelor ajutorării regiunilor rurale, col
hozurilor și S.M.T.-urilor. Delegații la con
ferința de partid din raionul Kirov au subli
niat că organizațiile de partid dela cele mai 
multe întreprinderi și instituții mențin legă
turi strânse cu colhozurile și S.M.T.-urlle din 
regiunea Moscovei, acordă ajutor practic col. 
Lozurilor la repararea inventarului agricol, 
clădirilor gospodărești șl la construirea de 
răsadnițe și sere. Conferința a trasat orga
nizațiilor de partid ale raionului sarcina de 
a face tot ce este necesar pentru a îndeplini 
cu succes hotărîrile Plenarej din septembrie 
a C.C. al P.C.U.S.

La lucrărjle conferinței din raionul Klrov 
a luat parte L. M. Kaganovicl. iar la lucrările 
conferinței din raionul Molotov au luat parte 
A. I. Mikoian, și M. G. Pervuhin.

Conferințele raionale de partid din Mosco. 
va au dovedit strângerea rândurilor comu
niștilor în jurul Comitetului Central al 
P.C.U.S. și al Guvernului Sovietic, sublinia
ză în încheiere ziarul „Pravda”.

Președinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainiene a fost ales D. S. 
Korotcenko, care a fost eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului de miniștri el 
R.S.S. Ucrainiene.

Președinte al Consiliului de miniștri cl 
R.S.S. Ucrainiene e fost confirmat N. T. Kal- 
cenko.

M. S. Greciuha a fost confirmat in funcția 
de prim vicepreședinte al Consiliului de mi
niștri al R.S.S. Ucrainiene.

din „Tânăra gardă“
ajutat să educăm pe copiii noștri în spirit 
patriotic. Vom întări printr’o muncă neobo
sită cauza păcii in întreaga lume

In acordurile imnului Uniunii Sovietice. 
Klimenko, secretar al Comitetului regional 
al partidului, a pus piatra fundamentală a 
monumentului, care va fi înălțat a.ături de 
mormântul eroilor din „Tânăra gardă".

După încheie-ea meetingului, reprezen
tanți ai oamenilor muncii au deous nume
roase coroane de flori ue mormântul eroi
lor din „Tânăra gardă".

tratative diplomatice separate la Paris, numai 
cu participarea S.U.A., Angliei și Franței 
precum și a 'trimisului Iui Adenauer, înain
tea conferinței dela Berlin este un indiciu 
în această direcție. Din relatările presei 
burgheze străine reiese că unii diplomat! 
pleacă la Berlin cu intenția precisă de a 
torpila conferința. Ziarul „Tagesspiegel” din 
Berlinul occidental scrie : „Rare au fost 
cazurile in care, din capul locului, să se 
sublinieze inutilitatea unei conferințe, ca a- 
cum... Persoane cu prestigiu din Occident nu 
așteaptă nici un fel de rezultate dela aceste 
tratative fără întărirea forței militare în 
spate ; deaceea conferința nu va fi decât o 
încercare de a băga mințile in cap incorigi
bililor din propriul lagăr..."

Pesimismul afișat cu atâta insistență de 
ziarele occidentale urmărește desigur un scop 
bine precizat : să micșoreze însemnătatea 
conferinței dela Berlin, să destrame speran
țele pe care oamenii simpli din diferite țări 
și le pun în această conferință. Ziarele a- 
me-icane, în special, d<au tonul în această 
privință. „Nimic nu ne îndreptățește să ve
dem în roz această conferință" — preves
tește „New York Times". Vn general, comen
tariile americane merg pe această linie. 
Chiar discursul rostit zilele acestea de secre
tarul de stat al S.U.A., Dulles în fața „Con
siliului pentru relațiile externe” al S.U.A. 
nu a fost de natură să inspire mult opti
mism in ceeace privește dorința cercurilor 
conducătoare americane de a aiunge la o re
glementara pașnică a croblemebr interna
ționale litigioase. Trebue remarcat insă că 
limbajul folosit de ministrul britanic de ex
terne, Eden, în recentul' său discurs radio
difuzat, a fost altul, oarecum mai realist 
decât cel al colegului său american. Des
fășurarea ulterioară « evenimentelor va arăta 
în ce măsură declarația lui Eden este con
firmată de lapte.

Trebue reținut ca un fenomen semnificativ 
acțiunile guvernului de'.a Bonn. Precum 
se știe politica lui Adenauer este o 
politică de inspirație americană. Acum în 
preajma conferinței dela Berlin pe agenda 
căreia se află discutarea problemei germane, 
guvernanții vest-germani vor să treacă p'in 
Bundestag o lege potrivit căreia. Constituția 
să fie modificată, adaptând-o planurilor de 
renaștere a Wehrmachtului hitlerist.' Este 
vorba de introducerea în Constitute a unor 
articole care să prevadă, printre altele, obli
gativitatea serviciului militar. O serie de 
fruntaș: -politici vestgerma.ni inclusiv membri 
ai fracțiunii parlamentare creștin-democnate, 
au cerut, pe considerente tactice, amânarea 
dezbaterilor din Bundestag. Adenauer a re
fuzat amânarea dezbaterilor declarând că 
pentru el „modificarea Constituției este mai 
importantă decât conferința celor patru 
mari puteri".

Desigur că esența tuturor acestor tapte nu 
poate să. nu fie sesizată de către opinia pu
blică mondială. Oamenii simpli înțeleg că

Sesiunea extraordinară 
a Adunării Populare 

a R. P. Bulgaria

SOFIA 16 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite:

La 15 ianuarie, sesiunea extraordinară a 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria și-a con
tinuat lucrările. După ce deputății au depus 
jurământul prevăzut de Constituție, sesiunea 
a ascultat și aprobat raportul prezentat de 
Ivan Raicov, președintele Comisiei de vali
dare, care a comunicat că alegerile pentru 
Adunarea Populară au fost efectuate în de
plină conformitate cu legea electorală și că 
toți deputății aleși sunt investiți cu împuter
nicirile necesare.

Sesiunea a ales Prezidiul Adunării Popu
lare format dintr’un președinte, doi vicepreșe
dinți, un secretar și 15 membri. Președintele 
Prezidiului Adunării Populare a fost ales în 
unanimitate Gheorghe Damianov, vicepreșe
dinți — Gheorghi Kulișev și Kiril Klisurski, 
secretar — Mincio Mincev.

Sesiunea a ales deasemenea comisiile le
gislativă §i bugetară, precum și comisia 
pentru afacerile externe.

Sesiunea a trecut apoi la examinarea pro
blemei alegerii președintelui Consiliului de 
miniștri. In numele grupului de deputați ai 
Partidului Comunist Bulgar și ai Uniunii 
populare agrare din Bulgaria, Gheorghi Trai- 
kov a propus pentru funcția de președinte al 
Consiliului de miniștri pe deputatul Vîlko 
Cervenkov, care să fie însărcinat cu forma
rea guvernului republicii. Deputății Adunării 
Populare au aprobat in unanimitate această 
propunere. -- •--

Scurte știri
• La 15 ianuarie tn prezenta a numeroși repre

zentanți ai opinia democrate franceze. în saia 
...Mutualite** a avut loc solemnitatea Inmânării pre
miilor inie-naționale ale păcii pe anul 1952 decer
nate de către Consiliu! Mondial al Păcii militan-

I tiior piogresițti francezi.
• RevMa ..Tehrane Mossavar*' anunță că în le- 

_• gâlură cu campania electorală in diferite centre ale 
I Iranului au avut Ijc turburiri și ciocniri între 
I diferite grupuri politice. In urmi ciocnirilor, la 
j Mebeliate au fost omor he sau rănite 30 de per- 
I soane.

• In ședința din 14 ianuarie a secretarilor Co- 
I misiei militare de armistițiu, colonelul Ju Yon. se- 
I cretar al părții coreeano-chineze. a declarat că in

decurs de îl) z Ie — intre 2 și 11 ianuarie — avia
ția militară americană a violat de 13 ori acordul

■ de armistițiu.
B La Sesiunea Consiliului păcii din întreaga In

die care are lt< intre 15 ș» 17 ianuarie, la Naflpur 
vor fi discutate alianța militară dintre S.U_A. și 
Pakistan și situația din Coreea.

Un alt punct important de oe ordinea de zi a 
sesiunii va fi tinerea de conferințe ale partizani
lor păcii din diferile state și a unei conierinte 
a partizanilor păcii din întreaga Indie.

a Ziarele egiptene au publicat hotărîrea ..Con.-i- 
I liului revoluționar de conducere" cin Eciot cu pri- 
I vire la dizolvarea Asociației .Frăția musulmană".

Se anunță câ in țară sun: operate «restări în mj=a 
i printre membrii acestei Asociații.

• După cum anunță ziarul ..Haagsche Courant** 
I zilele t-ecute Gustav Heinemann, fost min.stru de

interne din guvernul dela Bonn, care a sosit tn 
Olanda în urma invitației câtorva organizații ce 
luptă împotriva m.litarismului german, a ținut o 
prelegere la Amsterdam.

Heinemann, care s’a retras din guvernul de!a 
Bonn în semn de piotest împotriva politicii externe 
a lui Adenauer, a declarat că orientarea politică a 
Germaniei occidentale, constitue o maie primejdie 
pentru pace.

B Premierul Pakistanului, Mohammed Aii. a «- 
cordat revistei americane „United States News and 
World Report" un interview în care recunoaște 
deschis că Pakistanul va primi „ajutor" militar 
din partea Statelor Unite.

Declarațiile premierului Pakistanului sunt deza
probate de întreaga presă indiană.

B Potrivit unor date oficiale. în anul 1353 Ma
laya a expqrt'H cu ^9.000 tone de cauciuc mai 

I puțin decât In anul 1951.
B După cum transmite postul de radio Djakarta, 

toate păturile populație: indoneziene, printre care 
și o ser e de activiști politici de seamă m; nifestă 
un mare interes pentru primul Congres national 
pentru Apărarea Păcii, convocat la Djakarta la 
sfârșitul lunii ianuarie.

Pe ordinea de zi a congresului vor figura două 
probleme principale :

1) Eforturi pentru slăbirea încordării Internatio
nale ;

2) Atitudinea Indoneziei față de problema răz
boiului și a păcii.

dușmanii păcii doresc să împiedece succesul 
Conferinței dela Berlin. Dar situația inter
națională actuaiă se caracterizează prin a- 
ce»a că guvernanții țărilor capitaliste nu 
mai pot să nu asculte glasul popoarelor. 
Opinia publică a impus organizarea Confe
rinței dela Berlin. Opinia publică așteaptă 
dela această Conferință noi pași pe drumul 
către lezolvarea problemei germane și spre 
creiarea premizelor necesare in vederea unei 
Conferințe a celor 5 mari puteri cu partici
parea R.P. Chineze, conferință care să dis
cute probleme e destinderii internaționale. 
Aceste năzuinți se reflectă în comentariile 
a numeroase ziare. Ziarul vastgerman „Pas
sau,er Neue Presse” scria că „Conferința ce
lor patru mari puteri ne permite să sperăm 
într’o reunificare cu frații noștri din răsă
rit", iar un alt ziar din Ge-mania occiden
tală „Die Welt” scria că „la Berlin se va 
hotărî scart.a poporului german".

Speranțele popoarelor nu sunt simple iluzb 
clădite pe nisip. Speranțele popoarelor în 
posibilitatea realizării unor noi pași in direc
ția destinderii internaționale se bazează îți 
primul rând pe consecventa politicii de pace 
și prietenie între popoare a Țării Socialis
mului. Uniunea Sovietică apără cu toată 
energia cauza păcii, iar politica ei găsește 
aprobarea tuturor oamenilor de bună cre
dință care doresc pacea.

In ciuda pesim’smului multor ziare bur
gheze, oamenii simoli privesc cu încredere 
către conferința dela . Berlin pentrucă suni 
conștienți că o înțelegere este pe d'plin 
posibilă atunci când se are î.n vedere inte
resele păcii in lumea întreagă.

Semnificația crizei de guvern 
din Itaua

De 12 zile Italia cunoaște o acută cri
ză de guvern. Cu toate eforturile depuse atât 
de președintele Republicii Einaudi cât și de 
diferiți oameni politici italieni nu s’a 
reușit să se ajungă la formarea unui nou 
guvern.

Și desigur, o criză de guvern care durează 
de atâta vreme nu mai poate fi socotită dea- 
cum ca o simplă schimbare de pe-soane — 
așa cum se încerca la început să se prezinte 
situația din Italia.

In fapt este vorba de o nouă izbucnire a 
crizei de regim din Italia, a impasului în 
care a ajuns partidul demcKnat-creștin în ur
ina politicii sale antipopulare.

Este știut, câ sub guvernarea democrat- 
creștinilor, ca urmare a militarizării țării, 
a intraruperii legăturilor comerciale cu 
U.R.S.S. și țările de democrație populară și 
a po’it’cii de favorizare a marilor monopo
luri indigene și străine mizeria populației 
a atins proporții nemaiîntâlnite. Democrat- 
creștinii, cu toate că se află de mulți ani la

In legătură cu tratativele preliminare din Coreea
PEKIN 16 (Agerpres). — CHINA NOUA 

transmite:
Delegația coreeano-chineză la tratativele 

preliminare cu privire la Conferința politică 
a dat publicității următorul comunicat:

La 15 ianuarie a avut loc cea de a doua 
ședință a ofițerilor de legătură ai celor două 
părți. Din nou nu s’a ajuns la niciun rezultat 
întrucât partea americană continuă să adop
te tactica tergiversărilor și nu acceptă relua
rea necondiționată a tratativelor preliminare 
între cele două părți.

Ofițerul părții coreeano-chineze a prezentat 
din nou propunerea părții coreeano-chineze 
cu privire la reluarea imediată și necondi
ționată a tratativelor. El a, subliniat că gu
vernul Republicii Populare Democrate Co
reene și al Republicii Populare Chineze sunt 
pentru reluarea imediată a tratativelor in ve
derea unei cât mai grabnice convocări a 
conferinței politice pentru a satisface astfel 
dorința fierbinte a oamenilor din întreaga 
lume, care cer slăbirea încordării internațio
nale. Reprezentanții părții coreeano-chineze. 
a subliniat el, în cele trei cote adresate re
prezentantului american. Kennet Young, au 
arătat limpede că ofițerii de legătură ai celor 
două părți trebue să discute și să fixeze data 
reluării cât mai grabnice a tratativelor. Par
tea coreeano-chineză. a adăugat el, consideră 
că divergențe’e de aăreri ivite între cele două 
părți la tratativele precedente nu ar trebui să 
împiedice reluarea tratativelor, deoarece ele 
sunt mult mai puțin importante decât convo
carea conferinței politice. Ofițerul de legă
tură al părții ccreear.o-chineze a propus 
din nou data de 16 ianuarie pentru reluarea 
tratativelor preliminare. Dacă cealaltă parte 
nu este de acord cu această data, a spus el, 
ea poate să propună o altă zi nentru reluarea 
tratativelor ; partea coreeano-chineză așteaptă 
ca oartea americană s -și expună punctul de 
vedere in această chestiune.

Ofițerul de legătură al pârtii americane a

Manevrele social-democrajilor de dreapta 
din Germania occidental

BONN 16 (Agerpres). —
In iyma presiunii și protes'e’.or vii ale 

membriio’r de rând ai partidului social-de
mocrat împotriva sprijinului acordat guver
nului dela Bonn de leaderii social-democrați 
de dreapta, serviciul de presă al partidului 
socioi-democrat din Germania occidentală a 
dat publicității o declarație in care con
damnă intenția lui Adenauer de a obține mo
dificarea Constituției in ajunul Conferinței 
celor patru mari puteri pentru a grăbi nes
tingherit reinarmarea Germanie: occidentale.

In declarația serviciului de oresă social- 
democrat se arata câ aceste planuri con.-ti- 
tue „ o sabotare a conferinței dela Berlin". 
„Nimic nu ar fi mai plin de consecințe din 
cele mai greve decât traducerea in practică 
a acestui plan, al cărui autor este cancela
rul Adenauer. Graba suspectă a cancelaru
lui și « partidelor guvernamentale nu poate 
avea altă explica.:e decât câ se urmărește 
subminarea conferinței cvadriparlite”.

In acelaș timp, fracțiunea parlamentară 
spcial-democrată din Bundestag a dat pu
blicității un memoriu in care subliniază că 
„guvernul dela Bonn nu ere dreptul să ia

O declarație a subsecretarului de stat 
al afacerilor externe al Angliei despre admiterea 

R P. Chineze in O. N. U.
NEW YORK 16 (Agerpres). -
Intr'un interview acord3t revistei ameri

cane „Newseek", Selwyn Lloyd, subsecreta
rul de stat a! afacerilor externe al Angl'îei, s’a 
referit la poziția Angliei și S.U.A. fața de 
Republica Populară Chineză declarând că 
este necesară recunoașterea Republicii Popu
lare Chineze și admiterea ei în Organizația 
Națiunilor Unite.

cârma țării, n’au făcut nimic pentru a rezol
va problema agrară, de pildă. Și aceasta 
intr’o țară în care există 4—5 milioane ță
ran: fără pământ și cu pământ puțin, în 
timp ce un pumn de latifundiari stăpânesc 
pământuri întinse, pământuri lăsate adesea 
in paragină.

In politica externă democrat-creștinii au 
înhămat țara la carul blocului agr-siv al 
Atlanticului de Nord, lichidând independența 
Italiei care a devenit în fapt o colonie ame
ricană.

Rezultatele acestei politici urîtă profund de 
masele largi populare nu au întârziat să se 
vadă; ia alegerile municipale din 1951—1952 
democrat-creștinii au pierdut 30 la sută din 
voturi, in raport cu alegerile din 1948, iar 
la alegerile parlamentare dela 7 iunie 1953 
au pierdut peste 3 milioane de voturi. A- 
ceasta, în ciuda unei legi electorale fraudu
loase, anti-democratice menită să servească 
— după planurile reacțiunii — la înfrângerea 
forțelor patriotice șț la obținerea unei vic
torii categorice a partidelor reacționare.

Aiegerile de anul trecut din Italia au o- 
glindit tocmai faptul că masele largi popu
lare resping politica mizeriei și a războiului 
și au constituit totodată o dovadă a eșecu
lui democrat-creștinilor legați de politica a- 
gresivă arnericanp. Rezultatul alegerilor a 
arătat deasemeni că nu numai păturile 
muncitoare italiene luptă pentru o politică 
de pace și independență, ci și anumite pă
turi ale burgheziei mici și mijlocii, care lo
vite în interesele lor economice, au votat 
împotriva democrat-creștinilor pentru schim
barea orientării politicii italiene. Nu este de 
mirare deci că 7 iunie 1953 a însemnat o zi 
neagră atât pentru politicienii democrat-creș- 
tini cât și pentru stăpânii lor americani. De 
atunci partidele burgheze italiene sunt în 
continuă frământare căutând, prin diferite 
combinații și manevre, să găsească ieșirea 
din impasul în oare se afiă.

Crizele de guvern, prima, cea din august 
1953 care a durat aproape o lună ca și cea 
de acum reflectă tocmai teama partidelor 
reacționare, și în primul rând a ceiui demo- 
crat-creștin, în fața maselor care cer o po
litică externă independentă și rezolvarea 
unor probleme interne.

Actuala luptă pentru putere dintre diferi
tele fracțiuni din partidul democrat-creștin 
nu este decât o dovadă a contradicțiilor e- 
xistente în sânul acestui partid. Și nu întâm
plător a fost însărcinat cu formarea noului 
guvern, dernocrat-creștinul Fanfani, cunoscut 
demagoț pe teme sociale. După vechiul 
prim-minist"u Pella, oare a dus și el o po- 
l’tică mai abilă decât de Gasperi, camuflân- 
du-și astfel. întrucâtva, orientarea reacțio
nară se încearcă acum aducerea la puterea 
unui om și mai versat în ale pangj căriei.

Desigur că toate frământările din sânul 
partidului democrat-creștin nu puteau să nu 
producă îngrijorare la Washington. Nu în
tâmplător ambasadoarea S.U.A. în Italia, 
Luce, s’a grăbit să se reîntoarcă din America 
la Roma la aflarea știrii despre criza de 
guvern Cunoscutul ziar reacționar american 
..New York Times" a fost nevoit să mărtu
risească dealtfel că... „oficialitățile america

continuat să stărue asupra modificării proce- 
selor-verbale ale ședințelor tratativelor preli
minare anterioare drept condiție pentru re
luarea tratativelor, precum și asupra propu
nerii ca ofițerii de legătură ai ambelor părți 
să țină ședințe secrete. El a mers atât de de
parte încât a afirmat că partea coreeano-clil- 
neză nu ar fi depus eforturi constructive și ca 
din această cauză tratativele dintre cele două 
părți nu au dat niciun rezultat.

Reprezentantul părții coreeano-chineze a 
subliniat că încă dela începutul tratativelor 
partea coreeano-chineză a dovedit dorința 
sinceră de a duce tratative și de nenumărate 
ori a făcut propuneri constructive în scopul 
convocării cât mai grabnice a conferinței po
litice. întreaga desfășurare a tratativelor 
până la întreruperea lor a arătat limpede care 
este partea care poartă serioasa răspundere 
a 'Întreruperii tratativelor și creării obstaco
lelor în problema convocării conferinței po
litice și, care parte tinde sincer spre convo
carea cât mai grabnica a conferinței oolitice.

Totuși, ofițerul de legătură al părții ameri
canca insistat cu încăpățânare ca tratativele 
să fie reluate numai cu anumite condiții șt 
a refuzat să indice o dată pentru reluarea tra
tativelor arătând prin aceasta că partea a- 
mcricană nu vrea să colaboreze cu partea co
reeano-chineză pentru a stabili data tratati
velor și reluarea lor cât mai grabnică, ci vrea 
să înceapă din nou vechile discuții pentru a 
împiedica reluarea tratativelor preliminare.

In cele din urmă ofițerul părții coreeano- 
chineze a fost nevoit să declare că dacă cra- 
ialtă parte continuă să se mențină pe aceas
tă poziție, atunci ședințele ofițerilor de legă
tură ale celor două părți vor fi infructoase. 
Pentru a da posibilitate părții americane să 
s’udieze serios propunerea părții coreeano- 
chineze. el a propus ca ședințele să fie între
rupte până luni 18 ianuarie. Partea america
nă a fost de acord cu această propunere.

angajamente în numele întregii Germani<“. 
„Republica federală, se arată în acest me
moriu, nu reprezintă decât o parte a Ger
maniei și guvernul federal nu poete fi re
cunoscut ca guvernul întregii Germanii, așa 
cum pretinde cancelarul Adenauer".

Declarațiile serviciului de presă au fost 
însă desmimțite de leaderii social-democrați.

Astfel, la cererea lui Adenauer, președin
tele partidului social-demoxat. Ollenhauer, 
s’a desolidarizat de declarațiile serviciului 
de presă el partidului său, ca'.ificându-Ie 
drept „regretabile".

In acelaș timp el a dat instrucțiuni or
ganizațiilor sa saboteze orice fel de acțiuni 
in legătură cu pregătirea conferinței celor 
patru mari puteri.

Dând urmare acestor instrucțiuni, în ce
drul unei întruniri a activiștilor social-de- 
mocrați din Berlinul occidental, Herbert 
Wehner, conducător social-democrat, fost 
agent al gestapoului, a „sfătuit" pe partlci- 
penții la întrunire să împiedice orice fel de 
meetinguri și adunari în legătură cu confe
rința dela Berlin și să evite discuțiile in 
public asupra acestei probleme.

Selwyn Lloyd a declarat printre allele că 
fi o greș a a să se nesocotească faptul câ 

Guvernul Central Popular este adevăratul gu
vern al Chinei" și că „cu timpul. China co
munistă va trebui admisă în O.N.U.". Consi
derăm, a spus el în continuare, că Organiza
ția Națiunilor Unite nu poate fi o organizație 
mondială dacă veți exclude pentru totdeauna 
din ea un guvern care se află in fruntea a 
câteva sute de milioane de oameni.

ne urmăresc cu neliniște dezvoltarea crizei 
de guvern din Italia". Și această „neliniște" 
devine mai gravă cu cât, nu peste multă vre
me, în fața parlamentului italian va fi adus 
spre ratificare tratatul „comunității defensi
ve europene". Ori, imperialiștii americani nu 
uită că nu de mult, atât camera deputațiloc 
cât și senatul italian au amânat alegerea re
prezentanților italie»ii in „Consiliul euro
pean" — una din creațiile politicii agresive 
americane — și în „Comunitatea europeană 

•a cărbunelui și oțelului”. Această amânare 
a fost obținută și cu ajutorul voturilor unor 
deputați democrat-creștini, ceeace face ca 
Washingtonul să-și sporească presiuni.epen
tru formarea unui guvern în stare să poto
lească divergențele din sânul partidelor bur
gheze.

Criza poiitică din Italia vine după ce și în 
Franța cercurile agresive din S.U.A. au su
ferit câteva înfrângeri. Aceasta dovedește 
că în Europa occidentală se desfășoară un 
proces de clarificare a opiniei .publice care 
cere o politică independentă, o politică me
nită să ducă la destinderea încordării inter
naționale. Și partidele care se pun în slujba 
politicii agresive americane își pierd mereu 
aderenții și sunt frământate de divergențe 
interne. Semnificativ este că acest lucru se 
oglindește nu numai prin criza partidului 
democrat-creștin italian ci și prin frământă
rile din sânul altor două partide clericale din 
Europa de Vest — partidul M.R.P. din Fran
ța și partidul creștin-soc:al clin Belgia.

In contrast cu dezorientarea care domnește 
în partidul democrat-creștin, Partidul Comu
nist Italian și-a lărgit influența sa în mase 
și la alegerile parțiale municipale ce au a- 
vut loc de curând a înregistrat noi succese. 
Lărgirea influenței Partidului Comunist Ita
lian in rândul maselor largi populare este 
legată și de politica de unitate cu toate for
jele democratice — și în special cu Partidul 
Socialist Italian conclus de Pictro Nenni — 
dusă cu consecvență de către comuniști. Ș: 
probabil nu degeaba doar cu câteva zile în 
urmă, doamna Luce, ambasadoarea S.U.A. 
la Roma, s’a tânguit declarând că este po
sibilă „o nouă expansiune a comunismului 
în Italia”.

La orice combinații vor recurge însă po
liticieni reacționari italieni pentru a ieși din 
criza de guvern, un lucru este clar : guver
nul care nu va schimba actuala politică ex
ternă și internă a Italiei nu va avea spri
jinul maselor.

In privința crizei actuale de guvern, comu
niștii au cerut aducerea acestei probleme în 
fața parlamentului pentru a se pune capăt 
târguielilor de culise și pentru a cunoaște 
programul pe baza căruia democrat-crești
nii vor să formeze noul guvern. Așa cum a 
arătat într’o declarație Palmiro Togliatti, în 
actualele condiții țara este interesată ca gu
vernul să nu fie format exclusiv din deino- 
crați-creștini; este necesară — a spus To
gliatti—formarea u.nui guvern în care toate 
partidele care își asumă răspunderaa pentru 
o orientare politică și are un program deter
minat să aibe reprezentanți.

EDGARD OBERST 
SERGIU BRAND

Cultură fizică și sport

Noutăți spostlve
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite:
Au fost stabilite etapele celei de a VII-« 

ediții a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii", Varșovia-Berlin-Praga. orga
nizată în fiecare an de ziarele „Tribuna 
Ludu", „Neues Deutschland” și „Rude Pra- 
vo”. Startul întrecerii se va da la 2 mai 
din Capitala R.P. Polone când c’cl'știi își 
vor disputa victoria în prima etapă pe un 
traseu :n lungime de 110 km. care Va trece 
prin’ cartierele înconjurătoare ale Varșoviei. 
Etapa a doua va aveadoe la 3 mai pe dis
tanța Vacșovia-Lcdz (125 km.), i-ar cea de a 
treia in ziua următoare pe traseul Lodz- 
Stalinogcod (185 km.).

Etapa a IV-a se va alerga la 5 mai, ca
ravana ciclistă parcurgând distanța Stalino- 
grod-Wroclaw (180 km.). Ziua de.6 mai este 
rezervată pentru odihnă. Etapa a V-a a 
competiției, ultima de pe teritoriul polonez, 
se va disputa la 7 mai. urmând ruta Wro- 
claw-Goerlitz (150 km.). Intre Kottbus și 
Berlin pe o distanță de 180 km se va des
fășura la 8 mai caa de a Vl-a etapă. Dela 
Berlin, cicliștii se vor îndrepta l-a 9 mai 
spre orașul Leipzig capătul celei de a VlI-a 
etape care măsoară 180 km. In aces-t oraș, 
cicliștii -își vor petrece la 10 mai cea de a 
doua zi de odihnă. După aceasta, ei se vor 
alinia la startul etapei a VllI-a, pe distan
ța Leipzi-g-Karl Miarxstadt (139 km.). Etapa 
următoare dela 12 mai a IX-a, va purta pe 
cicliști ne traseul Ka-rl Marxstadt-Bad Schan- 
dau (117 km.). La 13 mai partlcipan-ții la 
cursă se vor întrece. în cfta de a X-a etapă, 
Decin-Pardubice (186 km.). La 14 mai se va 
desfășura etapa a Xl-a Pardubice-Brno (136 
km.), la 15 mai este o zi de repaus la Brno, 
Iar Ia 16 mai, etapa a Xll-a, Brno-Tabor 
(180 km.).

Competiția se va încheia la 17 mai odată 
cu desfășurarea ultimei etape pe distanta, 
Țabor-Pr.aga (160 km.). Lungiimeia totală a 
traseului „Cursa Păcii” Varșovia-BecHn- 
Praga este de peste 2000 km.★

SVERDLOVSC 16 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In ultima zi a concursului internațional 
de schi la care au participat sportivi din 
Cehoslovacia, Polonia, Finlanda și Uniunea 
Sovietică s’a disputat proba de fond pe dis
tanța de 50 km. câștigată de schiorul fin- 
J.mde.z Veikko Ilakulînen, care a parcurs 50 
km. in timpul de 211.59’21”.

In cele 4 zile de întreceri, schiorii sovie
tici au cucerit -primul loc în proba de fond 
pe 30 km. și la ștafeta 4x10 km. Sportivii 
finlandezi au obținut victoria î-n probele de 
fond de 15 și 50 km.-- •--
„Olimpiada tinerilor fizicieni"

Pentru dezvoltarea la pionieri și școlari 
a dragostei pentru fizică, pentru adâncirea 
cunoștințelor pe care le capătă in școală, 
„Scânteia pionierului” orgari’zaază

„OLIMPIADA TINERILOR FIZICIENI"
Olimpiada este condusă de Acad. Ștefan 

Vencov, prim secretar al Academiei R.P.R. 
șl Vaier Novacu membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

Poate participa 'a Olimpiadă orice elev 
și școlar din clasele a VI--a și a VIIra.

Olimpiada se va desfășura in două etape: 
eiapa l-a dela 16 ianuarie la 1 martie, etapa 
II-a dela 1 martie la 15 mai.

Problemele și întrebările primei etape 
sunt publicate în nr. 5 (257) al „Scânteii 
pionierului” iar răspunsurile se trimit cel 
mai târziu până la 1 martie.

Plecarea unui grup de artiști 
în U.R.S.S.

La. invitația Ministerului Culturii al 
U.R.S.S., sâmbătă 16 ianuarie, un gru-p de 
artiști din Ca-pitală a părăsit țara, plecând 
în Uniunea Sovietică.

Din delegația artiștilor români fac parte: 
Constantin Silvestri, maestru emerit al ar
tei din R.P.R., director general al Teatrului 
de Stat de Operă și Balet al R.P.R., ton 
Voicu, violonist, artist emerit al R.P.R.; 
Mândru Katz, pianist, artist emerit ai R.P.R.; 
Magda Ianculescu, soprană la Teatrul de Stat 
de Operă și Balet al R.P.R., laureată al celui 
de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru Pace și Prietenie dela 
București; Dagobert Buchholtz, pianist la Tea
trul de Stat de Operă și Balet al R.P.R.; I. 
Goia, director adjunct în Ministerul CuLu-rii.

La plecare, pe peronul Gării de Nord au 
fo-st prezenți reprezentanți ai Ministerului 
Culturii din R-P.R., precum și reprezentanți 
ai Ambasadei U.R.S.S. (Agerpres).

Spectacole
DUMINICA 17 IANUARIE 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și balet al 
R.P.R.: Copellia; Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio) ora 10: Martin Rogers desco
peră America, ora 19,30 : Schimbul de onoa
re ; Național „I. L. Caragiale' (sala Come
dia) : orele 10: și 15 : Floarea purpurie, 
ora 19,30 : O scrisoare pierdută ; Teatrul de 
Stat de Operetă: ora 10,30: Vânt de liber
tate, ora 19,30 : Casa cu trei fete; Municipal: 
ora 10: Afaceriștii, ora 19,30: Vassa Jelez- 
nova; Tineretului orele 10 și 19,30: Simeon 
Albac ; Armatei (B-dul G-ral Magheru) ora 
10 : Jucătorii de cărți și Căsătoria, ora 19,30: 
Cazul Bennet ; Muncitoresc C.F.R. (Ciulești) 
ora 15 : Titanic Vals, ora 19,30 : Voi trăi me
reu (Julius Fucik) ; Studioul actorului de 
film „C. Nottara” : Nepoții gornistului ; An
samblul de Estradă al R.P.R. ora 10 : Fes
tivalul Modei, orele 15,30 și 19,45: Fără mă
nuși ; Teatrul Evreesc de Stat orele 15 și 20 : 
Cu cântec pe buze.

CINEMA! OGRAEE: Patria, I. C. Frimu, 
înfrățirea intre popoare: Corăbiile atacă for
tărețele (Amiralul Ușacov, seria II-a) ; Re
publica, Maxim Gorchi : Africa (seria II-a) ; 
București: Soldatul victoriei (seria II-a);
Elena Pavel: Vestitorul vremurilor noi (Be- 
linski) : Lumina: Casa mult visată; Victo
ria : Sadco ; Timpuri Noi : Campionatele in
ternaționale de atletism, Jurnal sovietic nr. 
62, Jurnal românesc nr 2, și un basm din 
taiga ; Gh. Doja: Revizorul ; Alex. Popov : 
Pagini istorice , 8 Martie : Soldatul victoriei 
(seria l-a) ; Vasilg Roaită: Partizana; Cul
tural: Cântărețul stepelor; Glivița: Nu-i 
pace sub măslini ; Constantin David : Keto și 
Kote ; Alex. Sabia : Egor Buliciov și alții : 
Flacăra: Fiul mării ; T. Vladimirescu : Seu 
tierul și Cenușăreasa ; Arta : Cadavrul viu : 
Popular: Centenarul Teatrului Național „I. 
L. Caragiale", Campionatele mondiale d< 
tenis de masă ■ M. Eminescu : Că'ă.orie în 
depărtată ; Miorița : Zorile deasupra Nieme 
nului , Moșilor : Căpitan la 15 ani ; 23 Au
gust : Profesorul de dans ; Donca Simo : Ma
gazin de stat ; Volga : Volpo-ie ; iiie Pin.i- 
lie: Dincolo de Dunăte ; 8 Mai: Dușmanii : 
I Mai : O afacere importantă; Libertății: Cu 
inima tânără ; N. Bălcescu : Barbarii ; Raho
va: Neastâmpărațiî; Oiga Bancic: Trei po
vestiri.
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