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Leninismul este
La 21 ianuarie, Întreaga omenire munci

toare a comemorat împlinirea a 30 de ani 
dela încetarea din viată a marelui creator al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în
temeietorul Statului Sovietic, geniul revolu
ției — nemuritorul Vladimir Ilici Lenin. In 
multe țări. în nenumărate orașe de pe toate 
continentele globului, au avut loc adunări co
memorative, au fost ținute expuneri asupra 
vieții și operei lui Lenin, au fost tipărite noi 
ediții ale operelor sale. Pretutindeni, membrii 
uriașei armate care astăzi luptă sub flamura 
purpurie a leninismului — revoluționari în
cercați în multe bătălii de clasă, ca și tinerii 
comuniști abea avântați în iureșul luptei — 
înarmați cu ideile leninismului, înflăcărați 
peste ani de măreața pildă a lui Ilici — au 
simțit mai bine în această zi, la 30 de ani 
dela 21 ianuarie 1924, sensul profund al cu
vintelor lui Maiacovschi :

„Și azi
Lenin e

cel mal viu dintre vil.
E’n noi

tot: știință, 
putere 
șl armă 1“

Cele trei decenii care au trecut dela moar
tea lui Vladimir Ilici Lenin, au constituit o 
perioadă in care ideile sale au rodit cel mai 
minunat rod din câte cunoaște istoria ome
nirii — Țara socialistă a sovietelor, acum 
în drum spre comunism ; au constituit peri
oada în care teoria leninistă a primit cea 
mai înaltă confirmare posibilă — confirma
rea istoriei, a vieții vii.

Raportul prezentat la ședința solemnă de 
doliu dela Moscova de P. N. Pospelov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., a făcut un amplu 
bilanț al biruinței pe plan mondial a ideilor 
leninismului, ca șl al principalelor rezultate 
obținute de Uniunea Sovietică, în timpul 
scurs dela moartea lui V. I. Lenin, pe calea 
luminată de strălucirea învățăturii marxist- 
leniniste. Construirea — pentru prima oară 
în lume—a socialismului în U.R.S.S., marile 
succese dobândite în ultimii ani pe drumul 
comunismului, sunt rezultatul îndeplinirii în
țeleptelor porunci ale lui Lenin, bilanțul 
măreț al giganticei activități organizatorice 
conducătoare a P.C.U.S., rodul muncii crea
toare, eroice, a muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor sovietici. In ultimile trei decenii, 
producția industrială globală a U.R.S.S. a 
crescut de 29 ori 1 In aceeași perioadă agri
cultura sovietică a înregistrat un salt uriaș: 
dela forma înapoiată a micii producții țără
nești la agricultura colhoznică, cea mai îna
intată din lume. In toate acestea se reflectă 
marea contribuție adusa de geniul lui Lenin, 
— prin elaborarea teoriei științifice a con
strucției socialiste, ca și prin lupta sa prac
tică neobosită — la prima izbândă a orân
duirii noi, muncitorești-țărănești, asupra 
capitalismului intrat în descompunere.

Transformarea revoluționară a societății 
s’a înfăptuit în Uniunea Sovietică sub că
lăuzirea înțeleaptă a gloriosului Partid Co
munist, conducătorul și îndrumătorul oame
nilor sovietici în lupta împotriva forțelor lumi* 
vechi. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a învins și învinge pentrucă a fost și rămâne 
credincios leninismului, înaintează cu fermi
tate pe drumul leninist, își construește viața 
internă pe principiile și normele vieții de par
tid, elaborate de Lenin. Politica P C.U.S., în
temeiată pe fundamentul de granit al mar- 
xism-leninismului, pe cunoașterea și folosirea 
legilor științifice obiective ale dezvoltării so
cietății, descoperite de Marx și Lenin, cores
punde intereselor vitale ale oamenilor sovie
tici, se bucură de nelimitată încredere și de 
sprijinul lor unanim.

Nemuritoarele idei leniniste, constitue o 
comoară de bogate învățăminte, după care se 
călăuzește poporul sovietic în trecerea trep
tată dela socialism la comunism. Elaborând 
Indicațiile teoretice principiale, fundamentale, 
cu privire la construirea orânduirii comu
niste, Lenin considera că dezvoltarea prin 
toate mijloacele a forțelor de producție ale 
societății socialiste, perfecționarea neîntre
ruptă a bazei tehnico-materiale a socialis
mului, creșterea productivității muncii și cre
area unui belșug de produse alimentare și 
de obiecte de consum popular, constitue con
diția principală și hotărîtoare pentru trecerea 
treptată dela socialism la comunism. Hotă- 
rîrile Congresului al XlX-lea al P.C.U.S., 
măsurile adoptate de a 5-a sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., ca și istoriclle 
hotăriri ale Plenarei din septembrie a C.C. 
al P.C.U.S., constitue un program grandios, 
multilateral, pentru asigurarea trecerii spre 
comunism, un program de luptă pentru dez
voltarea în ritm forțat a industriei bunurilor 
de larg consum, pentru înflorirea agricul
turii socialiste, pentru ridicarea bunei stări a 
oamenilor muncii. In toate acestea simțim în
făptuirea poruncilor și previziunilor lui Lenin, 
simțim leninismul care trăiește puternic și 
se manifestă în deplinătatea uriașei sale 
forțe creatoare.

Imensă este influența exercitată de succe
sele U R.S.S. asupra situației internaționale; 
deosebit de puternică este influența ideilor 
leniniste asupra întregului mers al istoriei 
mondiale. Actuala situație internațională, 
evoluția ei, adeverește previziunile făcute de 
Lenin încă acum câțiva zeci de ani.

Analizând în profunzime stadiul imperia
list al capitalismului, Lenin a dat indicații 
clasice care, în esență, scot la iveală princi
piile de bază ale legii economice fundamen
tale a imperialismului — și anume, tendința 
proprie monopolurilor de a obține profituri 
înal.te, maxime, de monopol. Aceasta însă 
duce în mod inevitabil la intensificarea ex
ploatării și pauperizării maselor muncitoare, 
la intensificarea reacțiunii și fascizării, pre
cum și la înăsprirea jugului imperialist, în
dreptat împotriva independenței popoarelor. 
Ca urmare, se vădește creșterea puternică și
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viu, triumfător
accelerată a împotrivirii maselor populare 
din țările capitaliste și coloniale față de 
politica imperialistă, față de asuprirea impe
rialistă. Tocmai aici este „călcâiul lui Achile", 
punctul slab, vulnerabil, al imperialismului. 
Așa cum în mod genial a prevăzut Lenin, 
desfășurarea evenimentelor din lumea capi
talistă și din țările coloniale arată că însuși 
imperialismul șl contradicțiile sale crescân
de, învață și educă pentru luptă majoritatea 
populației globului pământesc; " astăzi, 
această majoritate este atrasă cu o repezi
ciune neobișnuită în lupta pentru elibe
rarea sa.

Viabilitatea leninismului, a arătat P. N. 
Pospelov în raportul ținut la Moscova, este 
dovedită de actualitatea arzătoare a tezelor 
cu privire la posibilitatea coexistenței paș
nice îndelungate a țărilor socialiste cu cele 
capitaliste. Indicațiile lui Lenin constitue 
baza principială a politicii externe duse de 
Statul Sovietic, în vederea consolidării păcii 
șl a destinderii situației internaționale. Da
torită luptei perseverente a Uniunii Sovie
tice, au fost obținute o serie de succese pe 
calea micșorării încordării internaționale. 
Peste două z le, 6e va deschide la Berlin 
conferința miniștrilor de externe a celor 4 
mări puteri. Opinia publică mondială așteaptă 
dela această conferință, rezolvarea justă, 
echitabilă, a problemei unificării și demo
cratizării Germaniei pentru a se înlătura 
pericolul renașterii militarismului revanșard 
german care primejduește pacea Europei 
Evoluția situației pe arena internaționala in 
ultima vreme a scos la iveală, ca rod al po
liticii U.R.S.S., noi și semnificat ve simptome 
ale slăbirii tensiunii in relațiile interna
ționale.

încă după încheerea primului război mon
dial, Lenin sublinia dorința Statului Sovietic 
de a stabili relații diplomatice ș: ec n< ~ ce 
normale cu S.U.A., Anglia, Franța șl alte 
state capitaliste. In legătură cu țo'.abcra.'ez 
Rusiei Sovietice cu Anglia și Franța, Lenta 
spunea încă în 1922: „Considerăm că reia,:: 
pe deplin prietenești cu cele două puteri, sunt 
întru totul posibile și ele constitue țelul 
nostru... Suntem de părere că interesele An
gliei și Franței înțelese în mod just vor 
acționa și ele in această direcție*. Și tocmai 
acum, mal mult ca oricând, interesele aces
tor țări, a căror independență este amenin
țată și a căror economie este lovitâ de po
litica economică a S.U.A., cer cu tărie sta
bilirea unor largi reia ț i de colaborare cu 
U.R.S.S. și țările lagărului socialismului.

In zilele noastre, leninismul a devenit 
steagul luptei întregii omeniri progres:ste 
împotriva imperialismului, pentru pace, pen
tru relații de prietenie și colaborare între 
popoare, pentru un viitor mai bun întregii 
omeniri.

Poporul nostru a comemorat împlinirea a 
30 de ani dela moartea Iui Lenin, cu adâncă 
venerație pentru marele conducător și în
vățător al oamenilor muncii din lumea în
treagă. In întreaga țară, la orașe și sate, 
în întreprinderi și Instituții au avut loc a- 
dunări comemorative în cadrul cărora s’a 
vorbit despre viața și opera nemuritoare a 
lui Vladimir Ilici Lenin, despre forța vie a 
leninismului, care ne arată calea fericirii și 
a buneistări. Cuvântarea rostită în cadrul a- 
dunării solemne comemorative din Capitală 
de tov. C. Pârvulescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., evocând personali
tatea marelui Lenin, a arătat că ideile 
marxism-leninismului au călăuzit zi de zi 
partidul nostru, dela întemeerea sa șl până 
acum. Fidelitatea față de învățătura nemu
ritoare a lui Lenin, însușirea și aplicarea 
creatoare a bogatei experiențe a P.C.U.S., a 
ajutat Partidului clasei muncitoare să con
ducă întregul popor muncitor la victoria îm
potriva exploatatorilor, la desăvârșirea vic
torioasă a revoluției burghezo-democratice și 
la transformarea ei în revoluție socialistă. 
Făurirea regimului nostru democrat-popular, 
în care puterea politică aparține pe de-a’n- 
tregul poporului muncitor, a însemnat un 
triumf istoric al leninismului în țara noastră.

Partidul clasei muncitoare a găsit și gă
sește în neprețuitul tezaur al învățăturii le
niniste și în experiența vastă a P.C.U.S. răs
punsul limpede la toate problemele pe care 
le ridică construirea socialismului în Re
publica noastră populară. Călăuzindu-se 
după învățătura leninistă, partidul pune 
în centrul activității sale problema consoli
dării continue a alianței dintre clasa mun- 
cToare și țărănimea muncitoare din țara 
noastră, temelia regimului democrat-popular, 
chezășia înaintării ou succes pe calea socia
lismului. La baza politicii dusă de guvern 
șl partid pentru întărirea alianței, stă geniala 
lozincă leninistă: Ne sprijinim pe țărăni
mea săracă, strângem alianța cu țărănimea 
mijlocașă, ducem o luptă neîntreruptă împo
triva chiaburimii.

Desfășurând cu consecvență politica de 
ridicare a nivelului de trai al maselor mun
citoare, partidul și guvernul se călăuzesc 
după principiul formulat de Lenin, al 
cointeresării materiale a oamenilor muncii 
în rezultatele activității lor. Partidul nostru 
îmbină entuziasmul oamenilor muncii cu 
principiul cointeresării lor economice, cu 
interesul personal și calculul economic, mo
bilizând larg masele populare la desfășu
rarea inițiativei lor creatoare, Ia ridicarea 
productivității muncii, la dezvoltarea con
tinuă a economiei noastre naționale.

Tineretul muncitor al patriei noastre, co
memorând alături de întregul popor 30 de 
ani dela moartea lui V. 1. Lenin, și-a întărit 
legământul sfânt de a se strădui neîncetat 
să-și însușească leninismul, de a învăța, de 
a cuceri pas cu pas știința și tehnica.

Tineretul muncitor al patriei noastre își în
tărește legământul de a-și dărui toate for
țele, întreaga energie creatoare, luptei dusă 
de întregul popor, sub conducerea partidului, 
pentru a grăbi mersul înainte al scumpei 
noastre patrii pe calea leninistă a construirii 
socialismului.

Sporește capacitatea 
de transport a vagoanelor
Accelerarea rulajului vagoanelor, indicati

vul de bază în exploatarea vagoanelor, a fost 
și este in centrul atenției muncitorilor și teh- j 
nicienilor din stațiile de cale ferată.

In scopul continue: sporiri a rulajului va- , 
goanelor ceferiștii folosesc cu succes meto- | 
dele înaintate de muncă sovietice.

Metoda marșrutizării trenurilor capătâ Ir. 
fiecare lună o extindere tot mai mare.

Colaborând intens cu întreprinderile expe- . 
ditoarc de mărfur.. colectivele stațiTor de pe 
raza Serviciului de Exploatare a Căilor Fe- I 
rate Oradea au format și expediat în cursul I 
anului trecut, un număr de 345 trenuri marș- I 
rute peste plan.

Cantitatea de mărfuri transportate peste 
plan în aceste trenuri a sporit foarte mult

In urma acestor rezultate s"a realizat o 
importantă economie de vagoane, cu care se 
pot transporta sute de trenuri de marfă

Ca și în anul trecut, ceferiștii de pe cu
prinsul acestui S E.C.F. au reușit ca. în pri
mele 12 zi’.e ale lunii ianuarie, să formeze 
și să expedieze peste plan un număr de 10 
trenuri marșrute.

Colectivele de muncitori și tehnicieni din 
stațiile Sărmășag, Satu Mare, Șteht, Șoi
mii, Valea lui Mihai și Oradea-Est. au con
tribuit in cea mai mare măsură la ooț nerea j 
acestor realizări.

Metoda „cale liberă*, de remorca re a tre
nurilor cu tonaje sporite este folosită cu i 
mult interes de mecan ei: de locomotivă de-pe | 
cuprinsul Serviciului de Exploatare a Căi- ' 
lor Ferate Oradea.

Pe baza celor 999 contracte încheiate cu 
operatorii de circulație. In cursul anului tre- I 
cut mecanicii de locomotivă au transpor'at | 
peste normă, cantități însemnate de di. e- ' 
rite mărfuri. Pentru transportul acestor - 
mărfuri ar fi fost necesare încă 1-50 trenuri. î 
cu locomotivele și partizile de Însoțire nece- j 
sare.

Tinerii obțin noi succese
Muncitorii fabricii de bomboane „Desro- 

birea" din orașul Stalin desfășoară larg în
trecerea socialistă în scopul de a da tot mai 
multe produse zaharoase populației In luna 
decembrie a anului 1953, muncitorii acestei 
fabrici au dat 46 tone produse zaharoase 
peste plan. Paralel cu aceasta, în toate sec
țiile se duce o intensă luptă pentru reali
zarea de economii. Numai în două secții 
ale fabricii în cursul lunii decembrie au 
fost realizate economii in vxloare de peste 
6.800 lei. îndrumați de comitetul organiza
ției de bază U.T.M. tinerii din fabrică, se 
luptă să fie în permanență în primele rân
duri ale întrecerii socialiste. La secția unde 
se prepară materia primă pentru bomboane, 
lucrează cu multă însuflețire utemiștii: Vel- 
man Ion, Schimdt Ion, Bunea Constantin șt 
alții. Rezultatele însemnate ce le-au obținut 
zilnic dovedește acest lucru pe deplin.

O contribuție de seamă la lupta pentru în
deplinirea planului pe fabrică o dau munci
torii secției caramelaj. La una din mașinile 
secției lucrează șl utemista Drăghici Elena. 
Ea folosește din plin cele 8 ore de muncă. 
Acest lucru îi permite ca să-șl depășească 
zilnic norma cu 30 la sută. Acelaș lucru se 
poate spune și despre tinerii Băîbu Ștefar.ia, 
Lache Zaharia șl alții.

Bomboanele fabricate în secția caramelaj 
șl fondante trec prin mâinile îndemânatice 
ale muncitorilor din secția ambalaj. Și eci 
în jurul meselor încărcate cu diferite feluri 
de bomboane, pot fi văzute în halate albe cu 
câtă dragoste muncesc, stahanovistele șl 
fruntașele în producție. Stahanovistele din 
această secție, printre care și tovarășele 
Vili Maria și Pop Emilia sunt exemple de 
urmat pentru toți muncitorii. Ele își depă
șesc norma lunar cu 60-70 în medie Comu
nista Best Maria și tânăra Lotko Ellsabeta 
au reușit în ultima lună să împacheteze cu 
peste 3.000 kg. bomboane mai mult decât le 
este planul.

La baza succeselor obținute de tinerii din 
această secție stă aplicarea metodei staha- 
novistului sovietic Voroșin de organizare a 
locului de muncă. Cu ajutorul acestei me
tode utemista Roztein Rozalia șl celelalte 
tinere din fabrică reușesc zilnic să dea tot 
mai multe produse peste plan.

A apărut în limbile : rusă, română, fran
ceză, germană, engleză șl spaniolă 

„Pentru pace trainică,
pentru democrație populară!”

București Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești
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Articol de-fond: „Măreața forță a ideilor 
leninismului".

Despre a XXX-a comemorare a morții lui 
V. I. Lenin. Raport prezentat de tov. 
P. N. Pospelov la ședința solemnă de 
doliu dela Moscova.

Dun Bi-u : Leninismul — steagul atotbi
ruitor al eiberării oamenilor muncii.

Jacques Duclos: Leninismul și mișcarea 
muncitorească franceză.

Erno Gero : Ideile lui Lenin triumfă.
D. S. Korotcenko : Triumful măreței prie

tenii a popoarelor din U.R.S.S.
Juan Miranda : „Un stat înăuntrul unei 
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Jan Marek : Note politice „Fanfarele pru

sace".
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De vânzare la toate librăriile, chioșcu
rile șl debitele O.C.L.
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Tinerele din brigadh «ienfetă itian alltl candnsi de tovarășa Maria Roșu dela uzinele textile „Moldova" — Botoșani cons-
• treite și pase ia tancțiaae la ana patera popalare discutând intr'o scurtă consfătuire despre rezultatele obținute în muncă până 

in prezent
Foto: EUGEN CZICOȘ

UTEMIȘTII—MUNCITORI DE FRUNTE
In adunările crjjentațiri U.T.M. de secție 

dela fabrica „Electrrejtere* dîa Craicva s'a 
discutat de neniauns'e ori desere atitudi
nea tinerilor ia procesa! de r'adac'e. Aceste 
adunări au consiitact «a ncjloc eficace 

depășirea sarcini or de plan.
In adunarei organizați" U.T.M. dta secția 

t'ans-'omMlori — de pildă — tovarășul 
Vatan Constantin. secretatul orgeniiațîeă 
de bară U.TJ4. a prezentat un referat, in 
care a vorbit c-^pre antrenarea tinerilor în 
întrecerea socalista Referatul T'ezentat e 
stârnit discuțS vii în rât» _I tinerilor. Ltâ^d 
cuvântul ntemistal Angt»l Constantin a cri
ticat a-pru atitudinea neșuscă a unor tineri 
față de muncă. Astfe". au :o»t criticați tinerii 
Badea Gabriel. Mlîtaru Tonta. Sandu Petre 
și alții. care -u se străduiau să-și îndepli
nească sarcinile de p.xn zilnice și nz acor
dați atenția cuvenită luptei pentru realizarea 
de economiL

Tinerii criticați și-au schimbat In scurt 
timp atitudinea față de muncă, iar mulți 
dintre ei au devenit fruntași io producție și 
chiar stahanoviștt

Adunările organizației VT-M. de secție, 
au contribuit ca tinerii să-și organizeze 
tot mal bine munca. Acum in număr în
semnat de tineri sunt organizați în peste 
30 de brigăzi de producție și economii.

însemnate succese au putut fi înregis
trate de brigăzi'e utemiste. Brigada condusă 
de utemistul Popescu Vasile, de pildă, reu
șește lunar să-și realizeze sarcinile de plan 
în proporție de 130—150 la sută. Stccese 
asemănătoare obțin și brigăzile conduse de 
utemiștii Gâscă Aurel, Avramescu Gavril și 
alții. Succesele tinerilor brigadieri se dâto- 
resc în mare parte, aplicării metodelor sta- 
hanoviștilor sovietici Valentina Hrisanova, 
Voroșin, Colesov, Bâcov și Bortchevici. Suc
cese deosebite în muncă a obținut și brigada

Pentru îndeplinirea la timp 
a reparațiilor la tractoare și mașini agricole

Angajamentele colectivului de muncitori dela 
in vederea terminării la timp și în cele mai

Noi, muncitorii, tehnicienii. Inginerii și funcționarii Centului 
Mecanic nr. 1 București (Otopeni), conștiențl de Importanța ce o 
reprezintă îndeplinirea la timp a reparațiilor la tractoare și mașini 
agricole ha vederea asigurării unei recolte sporite în acest an, am 
analizat în cadrul consfătuirilor de producție posibilitățile ce 
există în întreprinderea noastră pentru îndeplinirea șl depășirea 
planului de producție la piese de schimb și la reparatul motoarelor 
de tractor. Suntem hotărîți să desfășurăm larg întrecerea socialistă 
pentru a termina la timp reparațiile, dând astfel un puternic spri
jin stațiunilor de mașini și tractoare în realizarea planului lor de 
lucrări agricole.

In acest scop, ne luăm următoarele angajamente:
— Să îndeplinim planul de reparații și de recondițlonare a pie

selor de schimb pentru t-actoare până la 25 februarie 1954, respec
tând termenul de livrare stabilit prin contractele Încheiate cu sta
țiunile de mașini și tractoare.

— Să depășim pianul de fabricație a pieselor de schimb pe 
repere cu 15 la sută șl să livrăm la termenul stabilit

— Să reducem prețul de cost la fiecare motor reparat cu 5 la sută.
— Să respectăm toți indicii tehnici de calitate Ia executarea 

reparațiilor, la recondi;5onări și la confecționarea pieselor de schimb 
pentru tractoare șl mașini agricole

— Să recuperăm cantitatea de 1.500 kg. ulei folosit la rodarea 
motoarelor și să-l sortăm In vederea regenerării.

In veferea realizării acestor angajamente vom lua următoarele 
măsuri tehnico-organizatorice:

------------------------------------------------------- -----  *

In scopul stimulări! colectivelor de mun-- 
citorl, tehnicieni și ingineri din unitățile 
care repară tractoare pentru sectorul agri
col, Plenara Consiliului Central al Sindica
telor din 13—14 ianuarie 1954 a hotărît ins
truirea unui Steag Roșu de Producție al 
Consiliului Central, al Sindicatelor și al Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii. Stea
gul se va decerna definitiv unității câști
gătoare a întrecerii socialiste, prin acțiunea 
de reparare e tractoarelor, necesare efectu
ării lucrărilor agricole din primăvara anu
lui 1954.

Câștigătoare va fi acea unitate care ob
ține cele mal bune rezultate In:

— Realizarea planului de reparații îna
inte de termenul stabilit;

— Efectuarea reparațiilor de buni ca
litate ;

— Reducerea prețului de cost;
— Confecționarea a cât mai multe piese 

necesare reparării tractoarelor ca : brezoa- 
ne, piulițe, șuruburi, bucși, etc. cu mijloa
ce proprii.

• Rezultatul adunărilor generale
U. T. M.

• Brigăzile iși croiesc drum
• L'n transformator care nu costă

nimic
• Dar ceilalți tineri, de ce nu sunt

antrenați ?

fe'' condusă de utemista Cazan 
Ma-gareta. Dând multă atenție calită'il pro
f.-tar ș: --ibțlnând rezultate însemnate ea a 
primit titlul de brigadă de calitate.

O deosebită atenție au dat membrii brigă- 
zi or dela fabrica „Eleciroputere“-Cralova'și 
luptei pentru realizarea economiilor de ma- 
tertale.-Numai in ultimile luni ale anului 
trecut ei au adus fabricii 140.000 lei eco
nomii. Br gada stahanovlstâ condusă de 
ue~ sta Oiiciu Nico’ița, din atelierul de 
boblnaj. este fnntașă in această privință. 
Ea a reușit prin sudarea capetelor de cupru, 
sâ obțină in anul trecut economii de ma
teriale egale cu prețul de cost al unui trans- 
fo—nator de 180 Kw. Brigada și-a luat 
angajamentul ca anul acesta să înscrie în 
contul săi- de economii cu 20 fa sută mal 
multe materiale economisite decât anul tre
cut

Din rândul tinerilor stau ridicat numeroși 
fruntași și stahanoviști. Până în prezent, în 
fabrică sunt peste 200 de tineri fruntași, tar 
33 de tineri poartă cu mândrie înaltul titlu 
de stahanovist.

Sub îndrumarea organizației de bază 
U.T.M., organizațiile U.T M. de secții au 
căutat să folosească în muica lor pentru 
educarea tineretului în spiritul unei atitudini 
noi, socialiste, față de muncă diferite me
tode. De pildă, discutarea activității în pro
ducție a grupelor U.T.M. a contribuit la

Deasemenea, Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a hotărît instituirea 
unui Steag Roșu de Producție al C.C.S. 
și al Ministerului Agriculturii șl Silvicul
turii, care va fi decernat definitiv colecti
vului de muncitori, tehnicieni șl ingineri 
care a obținut cele mai bune realizări în în
trecerea socialistă pentru producerea de piese 
de schimb necesare reparațiilor parcului de 
tractoare

Câștigătoare va fi acea întreprindere 
care obține cele mal bune rezultate în :

— Realizarea înainte de termen a pla
nului de piese de schimb, în tonaj și pe 
sortimente ;

— Confecționarea pieselor de schimb de 
bună calitate;

— Livrarea în termenele stabilite a co
menzilor contractate ;

— Reducerea prețului de cost față de 
cel planificat;

— Reducerea rebuturilor sub limitele 
admise ;

— Realizarea de economii. 

antrenarea întregului tineret la lupta pentru 
îndeplinirea sarcini'or de plan.

Cu toate stccesele obținute în munca de 
educare a tineretului în spiritul unei atitu
dini disciplinate față de muncă, față de 
maiștri și față de grija pentru bunul obș
tesc, comitetul organizației U.T.M. dela fa
brica „Electroputere" nu a căutat să folo
sească toate mijloace'e posibile. Nu au fost 
finite adunări deschise ale organizației de 
secții la oare să participe și tineretul ne
organizat. Tinerii neorganizați sunt lăsațî 
deoparte, nu sunt ajutați să devină fruntași 
și stahanoviști, nu sunt criticați când gre
șesc. De exemplu tinerii Vâlva Ion, Barbu 
Zănobiu. Ha ren Ion, Moțatu Nlcolae și alții 
dm atelierul strungărie ușoară, care nu-și 
îngrijesc scu'ele și mașinile, fapt care dice 
la delectarea mașinilor și deci la nefolosi- 
rea integrală a celor 480 de minute de lucru, 
nu sunt educați de utemiști

Mai sunt și a'te mijloace care pot fi folo
site pentru sporirea producției. Gazetele de., 
perete, agitația vizuală, clubu', biblioteca, 
stația de radioamplificare, pot avea un rol 
mare in acest sens.

In noul an, sarcini însemnate stau în fața 
tlneretilui dela fabrica „Electroputere" din 
Craiova. Un rol mare in realizarea acestor 
sarcini îl are comitetul organizației de bază 
U.T.M.

Pentru aceasta este necesar ca tovarășii 
din comitet să se îngrijească din plin de 
satisfacerea nevoilor social-culturale ale ti
nerilor muncitori, de organizarea timpului 
Iiber_ al acestora. Tinerii au nevoie să fie 
sprijiniți, pentru a-și ridica zi de zi nivelul 
cultural și tehnic, devenind astfel muncitori 
înaintați, capabili să stăpânească din plin 
tehnica înaintată.

SARBU OPREA 
corespondentul „Scânteii 

tineretului" pentru 
regii nea Craiova

Centrul Mecanic Nr. 1 București (Otopeni) 
buna condițîuni a reparațiilor la tractoare

— Vom intensifica munca de reparații după metoda sovietică de 
reparații pe ansamble și subansamble de piese și organe.

— Vom Instala un banc de rodaj a servomotoarelor K.D. 35, 
până Ia 30 ianuarie a.c. și un banc super motoare pentru rodarea 
lor la rece șl la cald până la 25 Ianuarie 1954.

— Vom confecționa dispozitivele necesare montării ambielajelor 
K.D. până la 25 ianuarie 1954 și 8 capre pentru montarea motoa
relor K.D. până la 23 ianuarie 1954.

— Vom confecționa 4 rafturi necesare sortării și depozitării pie
selor

In colaborare cu conducerea administrativă, comitetul de Între
prindere va edita o fișă de atelier de două ori pe săptămână și va 
lua măsuri de întocmirea graficelor necesare pentru urmărirea înde
plinirii ritmice a planului.

Comitetul de întreprindere va lua’măsuri pentru ținerea consfă
tuirilor de producție la timp. «

Comitetul de întreprindere, în colaborare cu conducerea Centrului 
Mecanic, va lua toate măsurile pentru îmbunătățirea hranei la can
tină și a condițiilor de muncă în ateliere.

Sub conducerea organizației de partid, suntem hotărîți să obți
nem noi succese pe drumul trasat de plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953, să contribuim la ridicarea produc
ției agricole, pentru îmbunătățirea aprovizionării populației.

Colectivul de muncitori, tehnicieni, Ingineri șl 
funcționari al Centrului Mecanic nr. 1 București 

(Otopeni).

* -------------------------------------------------------------

Decernarea Steagurilor Roșii de Produc
ție atât pentru unitățile care repară trac-i 
toarele, cât și pentru cele care livrează 
piesele de schimb, se va face la începutul 
lunii aprilie 1954.

întreprinderea câștigătoare a Steagului 
Roșu de Producție va fi premiată în baza 
sistemului de premiere aprobat de Consi
liul de Miniștri pentru întreprinderile 
fruntașe pe ramură.

Pentru urmărirea rezultatelor obținute 
de întreprinderi se va forma o comisie 
compusă din delegați ai Consiliului. Cen
trai el Sindicatelor și Ministerului Agrl-' 
culturii și Silviculturii.

Comitetele Centrele ale Sindicatelor 
Metal, Electric, C F.R., Transport și Agri
col, vor lua măsuri ca în termen de 8 
zile să aducă ta cunoștință colectivelor din 
întreprinderile care produc piese de schimb 
și repară tractoarele, Hotărîrea Plenarei 
Consiliului Central al Sindicatelor, privind 
instituirea Steagurilor Roșii de Producție șl 
criteriile mai sus arătate.

(Agerpces)] ț*



V O p D O c Fapte obișnuite 
în patria noastră

Mare meșter e Andriș din Ielși la făcutul 
măturilor din nulele. Nimeni nu cunoaște 
mai bine decât el pădurile și măgurile cele 
Înalte, cu tufiștri de mesteacăn și carpen, 
tn care se afundă el câte 2-3 zile și le t>aie 
de-și face măturile cu mare meșteșug.

Și nimeni nu știe să vorbească mai fru
mos cu gospodinele din Luna de Jos și 
nici să întindă cu tin gest mai ademenitor 
mătura în bătaia soarelui. făcând să se va
dă odată cu coada lungă, lucioasă, încrus
tată cu flori, și tcotorul stufos, răsfirat ca 
un e'văntai, încât parcă ar spune : „ia-o Iele, 
e o matură care mătură singură!"

Bun de glume e Andriș și multe știe, că 
de ala a bătut cărările codrului de mic co
pil și s’a'nfruntat cu urși și alte dihănii nă- 
praznice despre care îți vorbește bucuros la 
un popas noptatic șau la un păhărel de vin ; 
dar azi e puțin posomorit Andriș și nu 
pentru mare.lucru, el, ia acolo, un fleac: a 
adus mături și na aflat pe nimeni la sediul 
gospodăriei colective să le dea.

Merge Andriș deâlungul satului, pe măr
ginea văii Lunii de Jos, iar di i ce se în
depărtează de sediul gospodăriei înconjurat 
de tremurarea de foc a frunzelor de măr, la 
urechile Iul ajunge tot mai deslușit sunet 
de țambale, de viori și bubuit de tobă Tot 
mai aproape, tot mai aproape se auzeau. iar 
la o cotitură a ulitiț t’că se și iviră doi 
mândri și chipeși flăcăi mergând în fruntea 
lăutarilor; cti.. aprige' arcușuri. După ei. se 
vede vornicul hâtru, înconjurat de flăcăi, și 
în urmă, mulțime nesfârșită de oameni cu 
alai șl veselie. Nevestele strigau chiuituri 
prelungind puțin cuvintele, bărbații, cu pă
lăriile puse pe o vreche, cântau gros, suru
gii îndemnau caii, copiii se sbenguiau stri
gând subțire, iar toate sunetele se conto
peau într’un svom adânc, plia, care plutea 
până departe peste livezile liniștite și gjele 
de rod ale Lunei de Jos. Printre flăcăi, 
Andriș îl zări pe Vasile Hedeșiu, prieten 
bun din copilărie.

— Iâ te uită, asta-i nuntă'n toată legea, 
— ii spuse .Andriș.

— Da. Se însoară Ion Tocaci, brigadierul 
nostru.

— Dacă știam eu asta, nu veneam azi 
cu măturile. Le lăsam la nalbă.

— Nu te tiecă:i tu bdntru așa ceva. Tot 
ăst rău să fie. Hai și'nchină, că așa nl-1 
obiceiul să cinstim pe oaspeți.

Vasile îi întinse o sticlă cu vin. Andriș 
gusta doar și vroi să dea sticla înapoi.

— Bea, bea, ce-1 asta? — îl mustră Va
sile. Ori atâta rău dorești tu mirelui nos
tru cât vin ai mai lăsat în sticlă? Trebue 
să bei tot.

Se trăseseră la marginea drumului, lă
sând să treacă pe lângă ei nuntașii și ju
gulau. Intre nuntași, Andriș îl văzu pe 
Ion Tocaci, mirele, un flăcău înalt, cu o- 
chii albaștri, senini. Lui Andriș parcă îi 
mai trecuse supărarea. Vasile îl îmbie lu- 
ându-1 de braț :

— Vino și tu cu noi, Andriș. Mergem 
după mireasă ; știi .cine-i? Mărloa.ra leliței 
Rafila, fata ceea cu ochi albaștri și păr 
auriu.

Porniră împreună în urmă alaiului spre 
casa miresei. Vasile Hedeșiu îl întrebă pe 
AndriȘ:

— Ce zici, o să plouă?
— Nu cred.
— fia eu zic că da.
— Ei nti mai spune, privi Andriș cerul 

neîncrezător. Era senin, adânc, soarele amie
zii lucea scânteietor, niciun semn de furtu
nă nu se vedea.

— O să plouă măi cu vin, cu vinars, spu
se râzând Vasile, scuturându-1 de umeri pe 
Andriș. Nici nu știi ce bogați sunt mirii. 
Au zestre cum rar se află.

Nuntașii se îndrdptau pe uliță, coborând 
spre marginea dinspre Someș a satului. Nu 
departe de școală, se zărea casa gospodă
rește îngrijită a părinților miresei. La poar
tă se vedeau rudele el, așteptându-i pe nun
tași. In casa tnare, cu ferestrei? dând spre 
drum, pe mireasă o găteau prietenele ei. In 
fața oglinzii cu rame galbene de nuc, lu
cii, îi puneau voalul alb pe umeri și-l îm
podobeau cununa cu flori.

Nuntașii se opriră la poartă, iar chiuitu
rile lor prelungi conteniră.

— Ia- să vedem, care are limba mat ascu
țită, se îmbulzea mulțimea să asculte. Vor
nicul miresei, făcu doi pași spre vornicul 
mirelui șM măsură1 trufaș din ochi, spunân- 
du-i:

— Mireasa noastră e o floare dinspre 
soare răsare, și nu poate fi văzută oricând I

Vornicul mirelui nu se lăsă bătut:
— La voi mândra floare se ofilește și 

moare. Dar acum a venit Făt-Frumos dela 
Răsărit, să o ducă în grădina lui să dea 
rod, să fie de folos la norod!

— Gata, dă-ne drumul, nu mai al ce să 
zici, te-a tăiat vornicul nostru în vorhă, 
strigă ascuțit o femeie. Vornicul miresei nu 
6e clinti:

_ — Drumul la floare e ferecat și nu poate 
fi străbătut fără apă vie luată dintr’un loc 
unde se bet flăcările între ele și bufnesc a- 
buri tunând!

Ei. spune șl tu așa, că avem noi apă 
vie câtă-țî trebue, întinse vornicul mirelui 
ploscă cu rachiu de prune. Dar vezi să nu 
Sorbi tare, că șapca din cap îți sare! Vorni
cul miresei gâlgâi cu poftă, plescăi din 
buze și strânse mâna, vornicului mirelui, 
lăudându-1 pentru apa vie bună; apoi pofti 
nuntașii cu un gest larg să intre.

Tânăra mireasă eși în prag. Ochii ei al
baștri, puțin umezi, priveau spre mulțimea 
de nuntâșj care se apropiau. Intre ei, ea 
îl zări pe Ion și inima îi tresări:

— Oare chiar așa să fie, de azi voi 
porni pe o nouă cale a vieții?

Gândurilor ei îi răspunseră pe neaștep
tate, un grup de neveste care prinseră să 
cânte molcom șl tărăgănat:

Mireasa noastră ou flori, 
Ia-ți gândul dela feciori, 
Și ți-1 pune la bărbat, 
Căci cu el te-.ii măritat. 
Mal la o margine începuse hora. Bă

trâni cărunți, încinși cu șerpare, flăcăi cu 
mustăți mijtnde și fete oacheșe, jucau cu
prinși de vârtejul ceardașului.

Curtea era plină de lume. Aproape tot 
satul.

— Măi, dar multă omenire e aici — se 
miră Andriș.

— Păi așa e acum în Luna, toți cel care 
lucrăm in colectivă luăm parte ia bucuria 
tinerilor.

Mai departe, strânși în jurul Iul lonu 
Fortului, un gospodar șugubăț, care po
vestea cine știe ce întâmplare cu haz, câți
va bărbați închinau clondirele cu rachiu, 
și râdeau sgnmotos. Intre ei, Andriș îl ză
ri pe Vasile Pop, ținându-se de braț cu 
Macărie Hedeșiu.

— li vezi — îi șopti Vasile lui Andriș 
— sunt cei mai buni prieteni din colectivă, 
iar .înainte, pentrucă unul e român, celă
lalt, maghiar. îi învrăjbeau bogătașii șovi- 
riiști: Cociș Păilăneț și alții, de nu se pu
teau privi de ură.

Mireasa înaltă, frumos gătită, însoțită de 
nănflșă, ieșise în mijlocul nuntașilor. Curtea 
și grădina vui/u de cântece și chiuituri. 
Femei maghiare și românce, ținându-se de 
braț strigau tărăgănat :

Hei, mândiru-f soarele’ntre stele
Dar mat mândru-t mirele. 
Nici luceferii, nici luna 
Ca mireasa nu-s niciuna. 
I-i-i-iu, iu-iu-iu, iu-iu!
Andriș, îl zări pe președinte. Mergea tn 

fruntea șuvoiului de nuntași care se în
dreptau acum spre casa mirelui. Tânăte mi
reasă, îl ținea strâns de braț pe mirele înalt 
și chipeș iar în urma lor, mergeau nănașIL

La poarta casei mirelui, le ieși în întâmpi
nare bătrânul Tocaci și nevastă-sa. El o 
îmbrățișară pe nora lor și ii u.-ara din toată 
inima fericire și noroc ’

In casele largi și luminoase, mesele e- 
rau încărcate cu fel și fel de bunâtă‘,1, iar 
gâ2dele pofteau pe nuntași să intre. Socăcî- 
țele aduceau necontenit din bucătărie pe 
tăvi pahare și sticle cu vin, fripturi și co
zonaci rumeni. In jurul meselor se așezară 
nuntașii. Tacâmurile sunau, paharele clinca- 
neau. iar muzicanții înstruneau pe vio i 
cântecul: „Mulți ani trăiască*.

Mare veselie se încinse. Petreceau flăcăi 
și fete. La o masă sta Rusu Duml’-u, He
deșiu Simian, Bot Dumitru și Main- L -. 
toți flăcăi vrednici din brigada tineretului, 
prieteni buni cu mirele. Glumele n: mai 
conteneau, iar cântecele făceau eâ res me 
împrejurimile până departe. A.ndriș ș: Va
sile Hedeșiu duseră paharele cu . n la bu
ze, le umeziră în licoarea amă-uie, piesej- 
iră și apoi strigară: „Să tră:»sc= •,’.»•? 
dunărea și noroc la tinerii mirii*. Andriș. 
după ce se ameți puțin de cap. ș; prinse 
curaj, se riJică și închinând paharul către 
tinerii miri, le ură din inimă :

— Să vă fi- caea plină de copil!
— Mulțumim, bade mulțumim! — răs

punse mireasa îmbujorată, privind cu dneg 
ochii mirelui și strângându-i-se la piept 
șopti :

— Ce vrei să fie, fată, da?
— O fetiță cu părul auriu, ca al tău.
Mai vru să spună ceva, dar în clipa aceea 

mai mulți nuntași strigară : „Să vă sărutați, 
să vă sărutați!*

După datina dela moși șl s'răb'-nici moș
tenită, la cererea nuntașilor, tinerii miri se 
sărutară.

— Se iubesc tare după cât se vede — 
spuse Andriș.

Cel căruia 1 se adresase, îî povesti pe scurt 
cum sta întors Ion Tocaci din armată și 
muncind în ace’ași brigadă cu Maria, s’au 
îndrăgit unul pe altul.

— Dacă au vrut să se căsătorească, nimeni 
nu a stat în calea fericirii lor — termină 
el.

Andriș era turburat Glasul lui suna ciu
dat.

— „Prietene, dacă mă vei asculta, îți voi 
povesti o întâmplare din tinerețea mea. îm
plineam pe atunci 22 de ani. Fusesem mult 
timp plecat din sat și m’âm întors tocmai 
într’o sâmbătă seară, când era bal. Deodată, 
văd o fată înaltă, cu ochi negri, strălucittI, 
Care dansa cu un ofițer și mă privea stă
ruitor. Fata cu care jucam eu îmi șopti:

„Să nu intrkeumva în vorbă cu ea câ o 
vei păți rău. Ii vezi, îmi arătă un grup de 
5 flăcăi, cel mai voinic, cu fața lată, e Struții 
Drontlui. Se ține scai de capul fetei. El e 
bogat, iar marna fetei vrea s’o dea cu de-a 
sila după el. Acum numai faptul că dan
sează cu ofițerul acesta, îl face să nu se a- 
gațe de ea.

Fără să dau vreo atenție if Ivirii fetei cu 
ochi negri am jucat mai departe. Când s’a 
sfârșit hora, am dus-o pe prietena mea ta 
niște fete și luând de braț pe doi flăcăi, pri
eteni buni, ne-am îndreptat spre ospătărie, 
să bem câte un pahar cu vin. Atunci fata 
cu ochii negri a venit drept la mine și m’a 
luat de braț.

— Nu mă cunoști, fiL'-ți aduci aminte de 
mine ?

Ca prlntf’o ceață mi-eu răsărit în fața o- 
chl'.or întâmplări de demu't și mi s’a părut 
că am mai zărit undeva acești doi ochi negri 
limpezi și adânci. Să fie oare ea?

— Tu ești, Margarita ? — am întrebat eu.
— Eu sunt, Andriș, eu sunt — și Mărgă

rită mă îmbrățișă, îngrepându-și capul la 
pieptul meu.

In jurul nostru, se strânseseră o mulțime 
de oameni și priveau emoționați. Margarita 
se întoarse spre ei:

— E Andriș. prietenul meu din copilărie 
el m’a scăpat din mâinile Unor derbedei.

Intr’adevăr cu ani în urmă, se întâmpla
seră cele povestite de Margarita Eram la 
câmp cu vitele. într’o porumbiște din apro

piere am auzit strigăte, vaete. Cu alțl trei 
prieteni de vârsta mea em dat năvală cu pie
tre in-tr'acolo chemând și pe oamenii care 
erau la lucru, într'ajutor. Huliganii s’au 
speriat șl au fugit, iar fata a scăpat tea- 
fără.

Pe Margarita am cunoscut-o din copilărie. 
Nu era zi în care să nu ne vedem. Părinții 
ei însă nu priveau cu ochi btnl prietenia 
nostră. Ea era româncă, iar eu maghiar 
și sărac... Ca să rte despattă, au trimls-o pe 
Margarita 13 Târgu-Mureș, la niște rude, 
l-am scris și nu mi-a răspuns: rudele nu-i 
dădeau scrisorile Ca să o uit, am plecat la 
Cluj. Iată, ac.im, o întâlnisem din nou pe 
Margarita Mă ținea strâns de mână. Toată 
lumea parcă era a noastră. Ne-am aruncat 
în vârtejul ceardașului. Muzica parcă ne 
înălța undeva sus de tot, unde eram numai 
eu si Margarita, draga mea Margarita.

Ce! cinci flăcăi, priveau chindorâș. Unul 
din el bălăbănindu-se, beat, îmi spuse: „Să 
ieși afară, acum, altfel va fi tău de tine!” 
Veni și Struțul Dronului. Margarita se puse 
între noi: „Să nu vă atingeți cumva de el 
— i se adresă Struțului, câ voi strica lo
godna... Mai rău vei face”. Cuvintele ei îl 
făcură să se îndepărteze.

Am jucat până în zori. Odată cu lumea 
care a pornit spre casă, am plecat și noi. 
Struțul s’a mai apropiat odată, dar o ful
gerare din ochii Mărgăritei, l-a făcut să 
se îndepărteze din nou.

— Andriș, îmi șopti Margarita, ce dimi
neață frumoasă e astăzi, vreau s’o pe’rec 
numai cu tine. Vom avea timp după amiază 
să dormim.

Ne-am dus pe malul Someșului. In 
răsăritul soarelui, apele poleite parcă cu f -c 
străluceau unduindu-se în mii de fețe. Ia: 
In sălciile pletoase si în ierburi, cântau în 
mii de graiuri păsăre'e'e.

Stăm culcat cu capul în poalele Mărgări
tei. îmi cuprinsese obrazul în palme, mă 
privea adânc to ochi, apei s’.ă aplecat asu
pra mea și m’a sărutat. Era in sărutul 
acela adânc, tot dorul și chinul anBor ca*e 
ne-eu despărțit

— Margarita, vom fi de-acum ’rxo'o ne
despărțit! — i-em spus. Ochii ei se umplu
ră de lacrlmL

— Sunt logodită Andriș! Mama vea sâ 
mă căsătorească cu densîLa, după Struțul 
Dronului.

— Nu te voi lăsa! Vom fug’ la Cluj! Se 
va găsi undeva de lucru și pentru noi ca să 
băiat.

Dar plana! meu n’am apucat <1-1 văd cu 
ochii. Corn am ajuns :n »at. m’a înșfăcat 
șeful de post, omul Struțului. Eram insinvt 
că am furat bijirterite stăpânului meu lin 
Cluj. Margarita m’a aștepta; câteva săptă
mâni. Părinții stăruiau să se căsătorească : 

— Bece să te mai gândești la Andriș. eî 
e să-ae. e și maghiar.

Pe Margarita o i-*ca durerea. Din ce se 
apropia nunta, tot mai mi4t se ofi’ea. Cu c 
seară înainte de mură. s’a du? la pâ torxea 
din apropiate, și atol"» au găsit-o pâr'atțiî e: 
a doua zi aiminea’a. Ișl «wnase z:ie e

Multe 'ie;i au fost pustiite 4ta -ricini 
asta...

In jurul Iui Andriș veselia era !n taL Pa
harele erau mereu golite ș: tar se tmpiea r 
El încă nu sorbise nici o gura d r.tr al ioe- 
lea pahar Badea Teodor Hedeșiu se apro
pie și-l spuse:

— Bea Andriș. câ este ria nadt £ ctati- 
ne un cântec frumos!

De Andriș se eprofiari Ua*a*fi- Teri ” 
știau bun cântăreț.

— Ara să vi cânt tna de pe inecriv* — 
«•’ g’ssul lui se re.ârsâ tarigt-JU tr. ilitt 
de tristețe:

„Forte verde dla dră fagi 
Doi tineri s'or avut dragi. 
Părinții și neamurile 
Le-au stricat V* dragostCe. 
Ei de jele și bănat
S’or dus și s’or ;-~ecat- 
.„Din băiat a răsărit
L’n brad mândru și-a’nverzit. 
Iară din fetiță
O viță.
Și vița s’o toi întins 
Pânâ bradul a cuprins. 
Ga să vadă lumea toatâ 
C'â fost dragoste curată”.

Lăutarul începu apoi un cântec vesel d!n 
gospodara colectiva.

— Așa, strigă președintele rfdicându-se. 
Veselie să fie Sa ridicam paharele cu vin și 
sâ’nchinâm în sanătatea tineri'or noștri, dra
gii de ei. Să se iubea?câ. să trăiască ferlcițL

— Ca doi porumbei striga lelea Măriuța.
Muzicanții cântau. Oamenii nu mai Ispră

veau urările între ei și se îndârieau aprig, 
ciocnind clondirele mai să le spargă.

— Hai noroc și sănătate!
Președintele cum se făcu liniște îți 

urmă iar firul vorbei:
— Meseni, dragi nuntași, e miezul nopții, 

după datină e timpul să începem a arăta 
zestrea mirilor noștri, zestrea întregii gospo
dării colective.

Vornicul zdrăngăni steagul cu zurgălăi, ’ar 
spre masa mirilor prinseră a se perinda doi 
câte doi colectiviștii, care arătau zestrea pe 
care o vx>r avea mirii în gospodăria colec
tivă.

Hedeșiu Teodor, lonu Lllichil șl Dumitru 
Vlrgului, aduceau pe brațe miei.

— Din turme noastră de oi și de mie! — 
spuse președintele.

Măriuța lui Mitru Hoziî, veni cr două pe
rechi de puici: — Din mia noastră de 
păsări.

Munteanu Ion aduse grâu frumos pe o 
farfurie: — 2.200 kg. de grâu la hectar — 
strigă președintele.

Munteanu Ion Ieși afară șl aruncă farfuria 
cu grâu peste casă, să crească grâul înalt 
cât casa.

Zestrea miresei continua. Nuntașii petre
ceau.

I. ANGHEL

#

★ ★

Pentrucă oameriii muncii să poată cum
păra obiecte de îmbrăcăminte din lână 
și bumbac bune și eftine, muncitorii din 
fabricile de tricotaje depun multă strădu
ință. In fotografie : tânăra Dinu Maria 
fruntașe în producție dela fabrica „Tânăra 

Gardă“-Buctlrești în timpul lucrului

★ ★

★
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★ ★

Tinari din Valea Jiului 
învajă carte

In școala de alfabetizare dela mina Lu- 
peni urmează cursurile peste 460 de tineri 
oare au venit in Valea Jiului să învețe me
seria de miner. Su it aici tineri din toate 
colturile țării: din Dobroge.1, de ,pe rnâlea- 
gurile Bistriței,., din Mârmjjțjreș■ yțjj. Printre 
ei se află tineri ca Stelian Cătruna, Ion 
Timofticiuc, A. Bercea, Mihai A-mariei ș;i 
alții care până să vină în Valea Jiului nu 
știau nici numele să și-l iscă'ească. Acum 
ei știu tot mai bine, cu fiecare zi ce trece, 
să citească si să scrie.

Printre tinerii fruntași la învățătură se 
numără și Nițărion,.Soare Petre, Săvoftr Gon- 
stantin. Ci roiu Ion, Plosca Constantin, care 
deseori la ieșirea din șut, trec • pe l.a clubul 
cnineț. .penitu a împrumuta. ,Wti. Șl broșuri.

Dragostea pentru învățătură a tinerilor 
mineri din Valea Jiului care frecventează 
cursurile de alfabetizare este foarte mare, 
dovadă fiind și frecvența, care este satisfă- 

! cătoare. S’au întâmplat și cazuri când unii 
dintre cursanți au lipsit de'a cursuri fără 

1 niciun motiv, dar atunci au fost la timp cri- 
; ticați prin gazeta de perete ceeace i-a ajf- 

tat să se îndrepte. Organizația de bază 
I U.T.AL a avut in această direcție un rol 
' educativ foarte mare. Ea i-a mobilizat pe 
' tineri arătându-le importanța și frumusețea 

învățăturii.
Gxespood«if 

VASILE POPESCU

InUifufii sanifare 
în raionul Vaslui

Grija pent-u sănăta’ee oamenilor nrnri! 
cx-.stitu'e o preocupare permanentă a par- 

I Udului și guvernului. AitteL numai ti 
' rîVoc’j! V’is ji, din s'îh îîî”

ființat reglrrulni <5e democrat^ popu-
lari zeci de instituții sanitare care asigură 
asistenta medicaiâ gratuită. In raion sunt 
16 c’-cp—srr p;ii sanitare. 17 case de naș
tere cu 88 paturi. 8 staționare periru copii, 

i 7 staționare pentru adulți cu 70 patiri. ur. 
dispensar pentra cocă ta comuna IvăneștL 
un spița! artticat ca 60 pa'nrL In comuna 
Acrești, un spital Mlficat cu 205 paturi In 

I orzșui Vaslui, un sanatoriu T.B.C. cu 240 pa
turi. m dispensar T^.C ș! eltele. Aceste !ns- 
trtațti sunt deserrrie de cn —umăr de 46 mo
dei și 225 cadre sanitare ajutătoare. Fată 
de ce: 11 medici ? ?u;i~u! personal ajutător 

■ sa-rier cs-e e*ia ta acest raion In timpul
re. - . z; burg’-.ezo-moșieresc, datele ce mal 
sus stttt grăitoare.

Astâzt — rtafztea infantilă a scăzut cn 
12 la sută, iar malaria este aproape cu totul

I 3drdată.
I- ratoart Veshrf, b atari de sect’a de 

?a£a*ria (b<! te copii) mai exis'â 18 ba- 
cftâ*ri djrfeOre. 2 te ’>apte. 2 ciaîse
te ti ete. toate Mae do'ate. •

De—e~e~t b jrfka*. £n ertțsl
se cc«C5straeș.:e o parHics ca o 

ctpeci ate de 190 ?»t=rL pertra care a iost 
atocatâ sz->a de 150^000 1»L

Perira aia! 1951 sânt prevăzute $1 alierea- 
’tzâri pe târâm sanitar care vor contribui la 
îmbjnâti’.irea cotrlnuă a stării sănătății oa- 
mesi.or muncii din rai.nul VasluL

Corespor-terrf 
B. LAZAR

Din activitatea căminelor culturale
Așa s’a construit căminul cultural

Infr’uni din «dunările populare care a 
avut Ioc ta vara trecută, țăranii murtotori 
din satul Plet-am. <rrzoa Cozlenl, regiu
nea Pkxști. tineri și vârstnd eu hotărit 
ca, prin ajtctmpjnere, să-«i ridice căminul 
doriL

Sub tairumarea organizației de partid, 
munca a început deîndată Paralel cu ridi
carea construcției. In fiecare seară, după 
terminarea lucrului, tinerii făceau repetiții tn 
vederea pregătirii programului artistic pe 
care voiau să-l prezinte cu ocazia inaugurării 
căminului. O contribuție de seamă la termi
narea cons’rucțlei a adUs-o organizația de 
bază L’.T.M. din comună. D:ntre tineri s’au 
evidențiat în muncă tovarășii Bratu Ana, 
Posmagiu Constantin. Antonina Pe'.rânea.nu 
Și alții.

De curând căminul e fost inaugurat. De 
etunci. el are o frumoasă activitate.

Realizările obținute se datoresc tn mire 
măsură și tânărului Posmagiu Constantin, 
directorul căminului, care zi de zi se strâ- 
duește să antreneze in activitatea căminului 
cultural tot mai mulți țărani muncitori.

Corespondent
TRAIAN PIETRARI)

Echipa artistică a tineretului
In cadrul căminului cultural din Plenițâ, 

regiunea Craiova, își duce activitatea o 
echipă artistică formată din 30 de tineri.

Această echipă a luat naștere cu o lună in 
urmă, din inițiativa comitetului raional 
U.T.A1. Plenița. Deși creată de curând are 
însă o bogată activitate. In fiecare duminică 
echipă se deplasează in comunele raionului, 
unde'prezintă ‘f-rumoase programe artistice, 
legate de actualitate Astfel în ultima vreme 
echipa s’a deplasat în comunele Risipiți, 
Oprișor și Verbița.

Succesele obținute de echipă se datoresc 
în bună măsură tovarășului Dincă Mircea 
responsabilul echipei precum și tovarășilor 
Iliescu Traian ș’ Ignate Paula, care au depus 
multă străduință pentru ca programul artis
tic al echipei să fie la un nivel cât mai 
înalt.

Rezultatele frumoase obținute până acum 
constltue pentru tinerii din echipă un imbold 
în murioa lor de viitor. Ei se vor strădui

Vehiculul subteran
In mintea inventatorilor a apărut de mult 

o Ideie interesantă: nti s’ar putea .bare crea 
un mecanism închis în oare să poată încă
pea câțiva oameni și aparate și care, înșuru- 
bându-se în pământ, să se miște liber ia in
teriorul său ? Un astfel de mecanism ar 
deschide perspective uriașe pentru prospecta
rea și extragerea substanțelor minerale utile, 
ar d] indicații prețioase de ordin geologic, 
ar putea folosi la lucrări speciale de con
strucții.

Practica imediată a dat un impuls hotărî- 
tor în această direcție. Inginerii și tehnici
enii sovietici și-au pus problema creării unui 
mecanism care să fie utilizat la instalarea 
conductelor fără executare^ de șanțuri. 
Acest mecanism urma-să fie un vehicul sub
teran. Un grup de ingineri constructori, in 
frunte cu inginerul A I. Trebe'.ev, au trecut 
Ia elaborarea construcției unei asemenea 
mașini. încă în anul 1937 A.L Trebelev îm
preună cu a'ți Ingineri a propus crearea 
unui vehicul subteran, pe baza celor mai 
noi realizări ale savanților sovietici în do
meniul teoriei tăierii, care să fie aplicat 
la exploatarea închisă a solurilor. Idei a ve
hiculului subteran a fost pusă în aplicare 
în anul 1946.

încercarea vehiculului s’a făcut în decurs 
• de 15 luni. Vehiculul se înșuruba în sol și 

pătrundea în el In felul acesta el a parcurs 
40 de —etri într’o suită de straturi din 
-un; ! Blagodat Acest vehicul a fost pri- 
- -nodel experimental și încercările au 
arătat că construcția sa are tocă lipsuri 
sernase. încercările au fost oprite și lu- 

i e de proectare a vehiculului au trecut 
I la Institutul „Mosgorproect” (de proec- 

. ,.j ,—jjjn vț-^scova) unde au fost 
aprofundate. La elaborarea noii variante a 

I aparatului a luat, parte, colectivul de con- 
I structori al acestui Institut format din A.S.

Ba?chin, A. G. Cbirilov etc.
Noul vehicul construit nu este încă pe 

deplin pus la punct, dar el dă de pe acum 
posibilitatea executării rapide a galeriilor 
subterane și eliberează mulți oameni de 
munca grea '.a săpatul pământului. Ast- 
feL dacă este necesar să se execute sub 
pământ o galerie pentru o conductă de gaze, 
pentru canalizare etc., vehiculul subtțran 
se dovedește a ii mai productiv și mai eco

Deschiderea expoz’fei industriei locale la Cloj
In locz’ul sfatului popular regional Cluj

i s’a deschis de curând expoziția industriei lo- 
csle. csre cuor ode un varia; sortiment de 
arâco e dt larg consum

Gti.'trtle ș: oanourite din expozi i’ tnfăți- 
șeazâ rapida dezro’lare pe care a luat-o in
dustria locală în aceustâ regiune.

In u?:—.;i 3 ani. producția globală a în*re- 
p-:-de-; Industriei locale a crescut de 3 
ori. In cuprinsul regiunii funcționează in 
prezent 14 întreprinderi de interes local cu 
un număr de 500 unități, care produc peste 
700 sortimente de mărfuri de larg consum.

In standurile amenajate, întreprinderea 
„I. C- Frimu” din Bistrița expune printre 
alte nroduse. fructe și legume uscate, oțet 

i de vin. marmeladă; întreprinderea „Bobâlna”

mai mult ca pânâ acum sJ ducă pe calea 
câo’-Lui și a dansului, peste tot în satele și 
comunele ra'onului, lumina culturii și artei 
înaintate.

Corespondent 
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Prin raionul Focșani
Acum în serile de iarnă, când întunericul 

se lasă mai devreme, țăranii muncitori se 
strâng la gura sobei sau in jurul mesei la 
căminele culturale și citesc vreo carte, sau 
ascultă emisiunile la radio.

In ultimii trei ani, numărul căminelor cul
turale din raionul Focșani au crescut simți
tor. Erau înainte doar 26 cămine culturale 
în raion —acum sunt peste 80. Ele au fost în
zestrate cu biblioteci bogate și majoritatea au 
și aparate de radio și chiar aparate de proiec
ție. Peste 48 cămine culturale eu fost înzes
trate cu aparate de radio, iar în comunele 
Suvorov, Petrești, Urechești, Câmpitleanca șl 
Jariștea, căminele culturale eu primit și 
aparate de proiecție. Deasemehi, bibliotecile 
au fost înzestrate cu peste 300 volume. 
Bibliotecă din Gugești are peste 1000 volume 
— cele mai noi cărți apărute. Inafară de 
acestea, prin grija secției culturale ă sfatului 
popular raional, au luat ființă în Suraia, 
Jariștea c” și în alte comune, biblioteci 
sătești, care au fost înzestrate fiecare cu 
peste 1500 volume.

O activitate culturală deosebită pentru cul
turalizarea maselor duce și biblioteca cen
trală raională. Ea cuprinde acum 13.600 
volume față de 8000 volume cât avea acum 
doi ani. Și cititori are mai mulți. Față de 
acum doi ani, în anul trecut numărul lor a 
crescut cu aproape 300.

Din ce in ce mai mult, în acest raion, 
se manifestă o preocupare pentru desvol- 
tarea activității, culturale. Astfel, de 
curând, s’a a’ocaț suma de 14.000 lei pen
tru cumpărarea de noi cărți necesare biblio
tecilor. In afară de aceasta, în orașul Focșani, 
a luat ființă și o.orchestră, care pregătește 
concerte pentru amatorii de muzică. Dease- 
menl, la casa de cultură din oraș, artiștii 
amatori și dansatorii cei mai buni, pregătesc 
frumoase programe artistice, piese de teatru 
pe care apoi le prezintă în fața a sute de 
spectatori din oraș și din raion.

Corespondent
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nomic în comparație cu/ metodele obișnuite' 
de lucru. Vehiculul subteran existent astăzi, 
sapă 12 metri galerie pe oră, pe când; cu meJ 
todele obișnuite de lucru un șanț de aseme
nea lungime se execută în 24' de ore;

Prin metodele obișnuite pefitril ..săparea 
tiriui șanț ar fi nevoe: de 80 de oameni, ve-* 
hicului-este. îitsă deservit numai de trei oa-i 
.m'eni .: ‘șoferulL mecatjicul și lăcătușul ,

Ctț ajptorul vehiculului subteran, se evită 
fatCetuipesrep : drummlerl șU/ străzilor prin 
șanțuri adânci,' care' îngreunează transport 
tul pe aceste căi.................—......  -........

Cum arată unul din tipurile vehiculului 
subteran și cum funcționează el ?

Corpul vehiculului subteran seamănă cu 
un- fus. El are două corpuri : unul exterior 
și unul interior, unite între ele prin rulmenți 
mari. In față se află dispuși în formă ,Me 
coroană cuțite din aliaj foarte dur. Cu aju
torul lor -vehiculul subteran macină /rocile, 
prefăcându-le într’un nisip fin. La spatele 
corpului vehiculului Sd âflă niște aripioare 
și coada. Rolul lor este de a se sprijinf .de 
pereții formați și să împingă mașina ina-< 
inte.

Pământul tăiat șl afânat de cuțitele vehU 
cuiului trebue să fie „dat la o parte” pern 

tru a face loc vehicu-' 
lului subteran, care 
înaintează. Aceasta se 
realizează prin mișca
rea corpului în formă 
de con al vehiculului, 
datorită căreia roca a- 
fânată- este presată și 
bătătorită fortnân- 
du-se astfel pereții reJ 
zlstenți care nu se 
surpă. Când vehiculul 
întâlnește un sol pie

tros, piatra fărâmițată de cuțite este împinsă 
în spatele vehiculului cu ajutorul unor trans
portoare speciale ce se află pe corpul ve
hiculului. Din vehicul se pot lua probe de 
roci, se poate măsura lungimea stratului 
parcurs, se pot cunoaște ușor condițiile de 
zăcămînt ale rocilor etc.

Mașina este prevăzută înăuntru cu tot con-* 
fortul tehnic și cu cele mai noi aparate de la-' 
borator, pentru probe rapide,: iar cu ajutorul 
radioului se poate menține legătura cu exte-> 
riorul. . ■ . .

ldeia creeri! unui vehicul subteran a tost 
recunoscută ca justă, acum fiind în studiu 
crearea unui al treile,a model de vehicul 
experimental, care să înlăture lipsurile des
coperite ]a încercarea modelelor precedente.

Posibilitățile uriașe care stau în fața des- 
voltării științei Și' tehnlcei în' U.R.S.S. per
mit Să se afirme cu încredere că ou este 
departe ziua când o puternică coloană de 
vehicule subterane sovietice va pătrunde în 
adâncul pământului, ajutând să se scoată 
la iveală bogățiile încă inaccesibile' astăzi 
și care ar contribui la înfbunătătireă și mai 
mult a vieții Oamenilor Sovietici.

/
i

din Dej expune diferite produse alimentara; 
întreprinderea „Steaua Roșie” Zalău, stafide 
preparate din struguri etc. Deasemeul, înt-e- 
prinderea orășenească din Turda expune me
zeluri, diferite preparate din carne, prectim 
și -■•.mercase articole de menaj, tar- între
prinderea orășenească din Cluj diferite Con
serve de legume.. mobilier casnic tărănbsc, 
cuțite de masă, cărucioare pentru copii, apa
rate de ras.

Suni expuse al?i și produse ale industriei 
locale de construcții ca : plăci de teracotă, 
cărămizi, calupuri de piatră, precum și obiec
te de uz personal ca : portmociee, curele de 
ceas, obiecte de celuloid.’ plarișete, șterga- 
toâre, cerneală, Instrumente muzicale; etc. 

.............................. (Agerp.-es).

Dorinfă împlinită
Țăranii muncitori tineri și vârstnici din 

Comuna Gorneni,. regiunea București, doreau 
de multă vreme să aibă în comună un cămin 
cultural. Acum, dorința lor a fost îndeplinită.

In noul cămin țăranii muncitori au vizionat 
un film documentar in legătură cu modul 
de îngrijire a vite’or, și un altul despre 
lucrarea pământului după înaintate metode 
agrotehnice — filme prezentate de caravana 
cinematografică a sfatului popular regional.

Pe scena căminului cultural din Gorneni 
s’au mai prezentat și frumoase programe 
artistice, ca și conferințe interesante. De 
exemplu, cu prilejul împărțirii veniturilor în 
gospodăria colectivă dlrt corrtutiă, trei echipe 
artistice venite din București, au desfășurat 
la căminul cu'tural un bogat program artistic 
in fața colectiviștilor și țăranilor muncitori.

In planul.de activitate al acestui cămin 
cultural sunt prevăzute riumeroase acțiuni 
menite să ajute și mâi mult la ridicarea nive
lului cultural ăl țărănimii muncitoare. Cu 
ajutorul tovarășului Dragnea Nicolae, direc
torul căminului cultural, al tovarășilor Marin 
locescu și N'cotae Constantin, ca și al celor
lalți țărani muncitori care contribuie cu drag 
la bunul mers el căminului, căminul cultural 
din comună desfășoară o tot mai rodnică 
activitate.

Corespondent 
NICOLAE BALUȚO1U

Schimb de experiență
In sala căminului cultural din comuna 

Mă'dăeni, raionul Roșiorii de Vede, s’a.des
fășurat de curând uh schimb de experiență 
între echipele artisfee ale căminelor cultu
rale din comunele Măldăeni și Măgureni. Cu 
acest prilej cele două echipe au prezenmt 
frumoase programe artistice. întregul .pro
gram s’a bucurat de un binemeritat succes. 
Cei peste 450 tartarii muncitori' care au par
ticipat au ascultat cu interes poeziile, cân
tecele și au urmărit cu atenție și piesa dă 
teatru „Uliul și găina”, .

Pentru buna desfășurare a aceștui program 
au muficit cu rhul'tă însuflețire numeroși 
tirferi câ : Răduț Gh., Ion Sbârcea, Minei 
Bizadea, Mariâ Mănăilă, Neagu Joița.și 
alții, l-ajutați îndeaproape de directorul că
minului cultural din Măgureni.

Pentru munca depusă, tinerii au primit 
diferite premii

Căminul cultural, din Măgureni, duce o 
rodnică activitate, prezentând cu regularitate 
diferite programe artistice în fața țăranilor 
muncitori. Acelaș lucru se poate spune șț 
despre căminul cultural dirCMăldăeni.

Cores'pondent
ALEXANDRU TURU1CA

planul.de


tl T. M.
Celor mai buni, toată încrederea

Să antrenăm

Adunările de dări de .seamă șl alegeri 
sunt un minunat prilej de analiză a activi
tății organelor șt organizațiilor UTM.

pus la vot .ordinea de zi, el a dat cuvân- n’a sesizat acest lucru, dovedind astfel lipsă 
tul secretarului pentru a citi darea de seamâ. de interes față de nevoile materiale ale tine- 

Se făcea bilanțul munci.! organizații retului.
Pe toy. Simlon Ion tinerii din secția ca

za ngerie îl cunosc ca pe un pasionat alpi
nist. In cuvântul său el a . vorbit despre 
modul defectuos în care biroul organizației 
de secție U.T.M. se ocupă . de organizarea

Pentru â;și atinge Jhtr’âdew scopul, a- U, T M, șt a birului. ei pe ultimele trei'- 
dunari.e de dări de seamă șl alegeri, tfebuesc lupi. Deaceea nici nu 
pregătite din timp și cu multă grijă, ih așa 
lei încât Să nu existe n:<>mist care sa hu lie 
frământat de'această problemă. Iată dece 
biroul organizației U.T.M/dIn secția cazan
gerie a completului „Gri vița» Roșie" din 
Capitalăi « desfășurat _o lângă 'activitate peri; 
tru îmbunătățirea muncii' de.; organizație, 
pentru ■antrenarea In producție a tine.țEtulu.i, 
în cinstea alegerilor'. . ■.' ' .

In fața titieretului, partidul a pus saremi ■ 
mari și de, răspundere. ctttandu-i să con-: 
tribue din plin la îndeplinirea cincinalului. 
In această privință organizația U.T.M. din. 
secția cazangerie a obținut în cinstea adu
nării pentru darea de seamă și alegeri o 
serie de rezultate frumoase. In întrecerea 
socialistă au fost antrenați un număr de 
peste 65 de tineri. Deasemenea din ce în 
ce mai mulți utemiști tineri-.aplică în 
munca lor metode sovietice. Gu ajutorul â- 
cestor metode brigăzile.. .utemiște de pro», 
ducție își depășesc cu regularitate sarcinile. 
Astfel, tineri: d:n brigada titemistă stahano- 
vistă condusă de tov Oprescu Florga (foto
grafia nr. 1) își depășesc planul de produc
ție în medie cu 65 la sută. Toate acestea au 
făcut să crească simțitor aportul pe care 
tinerii dela cazangerie ii aduc la îndepli
nirea planului de producție al secției.

Un rol deosebit de important în buna 
desfășurare a adunărilor generale îl au dă
rile de seamă. De felul cum ele reușesc să 
analizeze problemele care frământă cel mai 
mult tineretul depinde în mare măsura buna 
desfășurare a adunărilor respective. Utemiș- 
tii vin la aceste adunări nu pentru paradă 
sau solemnități. Ei vin să analizeze propria 
lor activitate, să hotărască ce au de făcui 
pe viitor.

Pentru pregătirea adunărilor de alegeri 
membrii comitetului U.T.M. au fost repar
tizați pe organizații de secție. Secretarul co
mitetului U.T.M., tov. Ilie, care a răspuns de 
organizația de secție a cazangeriei. a dat 
un ajutor însemnat pregătirii adunării de a- 
legeri.

Un sprijin prețios în pregătirea adunării 
generale l-a primit biroul organizației 
U.T.M. din secția cazangerie din partea or
ganizației de partid, atât Ia întocmirea dă
rii de seamă la care a fost consultat biroul 
organizației de pariid, cât șl la celelalte ac
țiuni de pregătire a adunării.

Pentru a întocmi o dare de seamă 
mai bună, biroul organizației U.T.M. 
secția cazangerie a antrena» un colectiv 
larg de uiemiști, format din stahanovlștl, 
fruntași în producție, organizatori de grupe 
U.T.M. și al;l tineri. In ședința lărgită de 
birou care s’a organizat în acest scop (fo
tografia nr. 2), utemistul Șerbănescu Cons
tantin a prezentat o serie de complectări 
importante la darea de seamă, mai ales In 
ce privește contribuția adusă de tinere» 
îndeplinirea planului de producție a. sec: 
Complectări interesante 
a adus și fruntașul in 
Gh»»rghe, or. 
Emilia ș! al*-

întocmită îs 
mă a reușit s 
pecte din ac: 
cazangerie și 
tru crearea unor discuții

A venit șl ziua adunării generale.
...Sala era plină de tineri. Dela masa pre-

.... ...... . ... ..... era de mirare
atenția Ași încordarea cu care tinerii ascul
tau. In dajrea de seamă. se vorbea aproape 
despre .fiecare dintre ei. Unii își ridicau

tinerii la practicarea patinajului
Sezonul sportiv de Iarnă este în plină des

fășurare. Pe patinoarele colectivului spor
tiv „Progresul I.T.B." din București, pot fi 
văzuți ore în șir, hochei ști în luptă pentru 
puc, patinatori trecând în viteză turnantele, 
sau tineri și copii care iau primele lecții 
de patinaj. Când noaptea invălue orașul, pe 
unul din patinoare, patinatorii care nu și-au 
terminat antrenamentul ii continuă in noc
turnă.

Activitatea de pe patinoar este rezultatul 
unei munci intense pe ca-»* a desfășurat-o 
colectivul spor’iv in perioada pregătirii se
zonului sportiv de iarnă. Consiliul colecti
vului spor iv a luat din vreme măsuri pen
tru amenajarea oatlnoarelor. O a’en’ie deo
sebită a acordat re'ncirii inventarului spor
tiv pentru acest sezon. Când a înghețat apa 
în patinoare, patinele erau de'a montate pe 
bocanci, iar vestiarele pregătite, așteptau 
patinatorii. Totul a fost gata la vreme.
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Trei dintre ccncurenfl 
emblema asociației „Prog 
colectivului spor'iv dela IT.B. 
extrem de redus al concur «nț ilor 
a surprins pe organizatorii eonez 

a poate ca din peste 
I.T.B. să s

concurs-j

timo

* •- r *

fi» <r

irresed

F. ISPAS 
t. COSTIN

ce cc
T V -»

d:ni
rare i v?

CXT3 
eintM kr 
cerere.

din patinoare s’a 
ului p 
In cad

fruntea sus ș! simțeau cum li se înroșesc o- 
brajii de bucurie, iar alții își plecau ruși
nați capul. Câte unul își nota înfrigurat o 
anumită problemă ridicată de darea de 
seamă.

Darea de seamă a vorbit despre «portul 
pe care tinerii de'a cazangerie I! aduc la 
îndeplinirea planului, despre felul t.n car»

L din ' 
rtvcazl

'£e-

la 
lei. 

Ia da*ea de seamă

participă la 
ile nu ers 
ni. șt bo 
asupra car

tineri 
oertiî 
patir» 
era cr

seaonz: s; 
an ner

Dac?
Ci'îij > COÎfC 
Ryf cJ*^*** S
ici*

•-eerf veil'd*

□ fe* «
a :

—-- -■ - ■ ăl* *__ ■-e job 
r a Vm*
«e « « i rss

cixXt^a’
atrași hi 
m r*>r:

‘->'2 VC'J atenție <
poetizarea a avat ca ?““*y ?*i

~ ’ i ” 1 ci iBtsițî t zieri ca : r i
âzxir’-- ria Sjefi’zvsc®.
i n je(5^7*01 a XKf^Sca Tlti- ai îi*>ed’
ijcL. «ya era vorevx Ca >i a’i e* :ar Kl®
ST '’*? Zk?’';r 4» ettna <rt. er h craii

ci ev e! « t!*za?ortl
«i «ite: U zMessirtâ. R? vtdbnv'vl «o- Pârliși c
rtSvj/-iă s ta •yar.it iesecrt lor
oercMt iar c

■*-*a*îL Cxb
rfi rs •' acx frr-

€^sec*irr’’s|
Xyâ- 

ac**’a Î!
îT-â I s II. <f

vi v: *râr wr» •50* ran* î

dulescu eete mult mal comod să se preocupe 
de patinatori mal vechi, gata pregătiți ca : 
Mihail Alexandrescu, Ma.rius Stoicovlcl care 
nu-: dau atâta „bătaie de cap“, decât să ducă 
o muncă permanentă și plină de grijă pen
tru atragerea și formarea de noi patinatori.

In ceeace privește antrenarea tinerelor 
fete la practicarea patinajului, Sltuația-i 
aceeași. Doar câteva tinere sunt prezente d'n 
când în când pe patinoar, iar la concursuri, 
n'a luat parte încă nlcluna. Tinerii au se
sizat comitetului organizației de bază U.T.M. 
eceste lipsuri, dar acesta n’a luat încă nicio 
măsură. De câteva luni în comitetul or
ganizației de bază U.T.M. nu există nlci- 
un tovaraș care să se preocupe de proble
mele muncii sportive.

Tovarășul Bu a Savu — secretar al co
rn'.e’ului organizației de bază U.T.M. — nu 
C---oaș:e acțiunile Întreprinse de colectivul 
sportiv. Despre acestea el află din ziare ca 
orice alt cititor.

E cler că în felul acesta nici nu poate 
fi vorba desore un ajutor dat de organizația 
de oeză U.T.M. colectivului sportiv. Activi- 

ea colectivului sportiv „Progresul I.T.B." 
rată până acum în sezonul sportiv 
i. nr poate fi considerată ca o acti- 

iră Dacă pe patinoare sunt pati- 
care se antrenează, asta nu însaam- 
ei vor deveni „peste noapte" patina- 
pe-.?-—antă. Iar numărul lor nu va 

Fără osteneala consiliului colectivului 
organizație: de bază U.T.M. 
vi. ..Progresul I.T.B." trebue 

c-j toată seriozitatea atenția 
sa tinerilor la practicarea nati- 
wiă cu organizația de bază 
e sâ înceapă să desfășoare o 
de popularizare a patinajului 

tineretului Este necesar să nu 
iată de pe o zi pe alta activi- 
de oetmaj care trebue M con- 
I acth!*âții pe acest tărâm, 
ni ut biroul secție! de patinaj, 
cotectivul sportiv șl sprijinit 
cu swcinl precise din partea 

o rației U.T_'L. trebue să fie

e se»- 
Ite as 
s«c:i 

o bună bază pen 
interesante.

'eaEizarorri a
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t’-e-ilor care vor cuceri în anul 
s;g-> complexului G.M.A. gradul 
e-rinde în mare măsură de numărul 

ire vor trece cu succes nor- 
aj în acest sezon. E datoria 

bază U.T.M. să folosească 
metode 

■ii or pe 
ctivul „Progresul 
posibilități pentru 
sezon de oatinai.

curând activitatea în 
terilor la practicarea 
olosi toace

de muncă, pen'.ru 
patinoar.
I.T.B." care are 
desfășurarea unui 
trebue să-și îmbu- 

direcția 
acestei 

ramuri spor’ive de

V. RANGA

nirea delegației femeiior o’zndeze cu femeile din Capitală

Goerts. res- 
d'n regiunea 
iei femeilor 

a femeilor olan- 
-snizații progre- 
manevrelor reac- 

ea unui nou

Mergând acasă, a spus în încheiere vorbi- 
toerea. vom povesti despre tot ce am văzut 
'.n R.P R , despre ceeace se poate face într’o 
țară unde statul apără interesele poporului. 
Tot ce am văzut în țara voast'ă ne întărește 
ș: ne ajută să luptăm și mai hotărît pentru 
apărarea păcii în lume.

A vorbit epoi Dora Bungbener, responsa- 
b: a organizației de femei din regiunea Țust,

A luat cuvântul apoi tov. Maria Săvulescu, 
membră a conrsiei de femei de pe lângă Sfa
tul Popular el Capitalei.

Adunarea s’a desfășurat în Spiritul puter
nicei solidarități dintre femeile din țara noas
tră și femeile din întreaga lume, in lupta 
pentru pace.

Consfătuirea pe țara a cadrelor de conducere ale școlilor profesionale

ridiulul, secretarul organizației U.T.M. 
cerut utemiștilor să facă propuneri pentru 
alegerea unui prezidiu care să conducă lu
crările adunării de alegeri. Și adunarea a 
început. După ce președintele prezidiului a

de salarizare corespunzătc”-» ca 
profesionale. Dar din neglijent» 
secției acest lucru nu sa făcut 
privință — a arătat vorbitorul — 
și biroul organizației de secție U.T-M

s’au încheiat lucrările pri- 
t-ară a cadrelor de condu- 
rolesionale și ale școlilor 

brici și uzine din sistemul 
murîcâ-
'•* - ; participat peste 300 de 

acere.
zT-i de jet au avut loc discuții 
tutui prezentat de tov. Pop Pe- 
general adjunct al Direcției Ge-

neral e a Rezervelor, de Muncă din Ministerul 
învățământului.

In încheierea lucrărilor, acad. I. Murgu- 
lescu, ministrul învățământului a analizat 
rezultatele obținute până acum de școlile re
zervelor de muncă și a arătat sarcinile care 
stau în fața cadrelor didactice din aceste 
școli, precum șl măsurile ce trebuiesc luate 
pentru îmbunătățirea muncii- (Agerpres).

Lucrările Sesiunii anuale 
a Secției de Științe Tehnice 

și Chimice a Academiei R. P. R«
In zilele de 18—20 ianuarie a. e. B’au desa 

fășurat lucrările Sesiunii Secțiunii III —• 
Științe Tehnice și Chimice — a Academiei 
R.P.R.

La lucrări au participat academicieni șl 
membri corespondenți ai Academiei R.P.R., 
colaboratori științifici al Institutelor Tehnica 
și Chimice ale Academiei R.P.R. din Bucu-» 
rești, Gluj, iași și Timișoara, al Institutelor 
de Cercetări departamentale, delegați ai Mi-» 
nistere'.or industriale și din întreprinderi, etc.

In prima zi a lucrărilor Sesiunii a fost 
citit în ședință plenară raportul de activitate 
al Secțiunii pe anul 1953 și planul de cerce
tări științifice pe anul 1954, întocmit de 
acad. I. S. Gheorghiu. Raportul a fost supus 
unor dezbateri largi la care au luat parte 
peste 90 de specialiști (la dezbaterile gene^ 
rale și în subsecțiile de specialitate) printre 
care acad. N. Profiri, acad. Raluca Ripan, 
prof. C. D. Nenițescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., prof. M. Bercovici, 
membru corespondent al Academiei R.P.R., 
prof. C. Dlnculescu, membru corespondent 
al Acodemlei R.P.R., rectorul Politehnicii 
din București, prof. N. Teodorescu, conf. 
R. Bogdan, ing. Sucitulescu, prof. Al. Lupu, 
etc.

In afară de ședința plenară, lucrările Se-> 
stunii au continuat în ședințe pe subsecții de 
specialitate, prezentându-se în total 68 comu
nicări din carel20 .de mecanică ao'.lcata, 9 din 
domeniul metalurgiei, 11 comunicări de ener
getică. 28 din științele chimice.

Astfel în domeniul mecanicii aplicate, prof. 
Dumitru Dumitrescu a prezentat lucrarea 
„Distribuția vitezelor în mișcarea turbulentă 
a unui lichid greu cu suprafață liberă”: 
conf. N. Tipoi „Soluția generală a ecuațiilor 
hidrodinamice ale lubrif:cație:“ ; conf, T. O- 
roveanu „Aripa de rezistență indusă minimă 
în prezenta unu; suflu de secțiune circulară”; 
conf. A. Froimescu și conf. M. Weisetnberg 
..Grinzi principale pentru poduri din beton 
precomprimat"; conf. P. loanid ..Asuora tu* 
rațiilor critice ale turbomașinilor”; conf. 
Eugen Stănescu „Studiul rezistenței pămân* 
tulul la fundațiile de Diîoțl sub sarcina ver
ticală statică"; ing. M. Miș:cu „Extinderea 
problemei de torsiune" etc.

In metalurgie, prof. Tr. Negrescu „De- 
sulfura rea fontelor de prima fuziune”; prof. 
Al. Lupu și co'jbore tori i au făcut o comu
nicare despre „Vâscozitatea sgurilor deja 
toptrea minereurilor din regiunea Baia Mare"; 
ing. T. Dumitrescu „Obținerea de fonte cu 
grafit nodular aliate cu siliciu”; conf. M. 
Ispas „Reducerea minereurilor de fier llmt- 
nite ș! siderite d:n R.P.R." etc.

Din domeniul energeticei s’au prezentat:' 
prof M. Marinescu și ing M. Popov „Ba
zele energetice ale teoriei mașinilor cu in
ductance variabilă și acțiune prin precurslu* 
ne”; prof. T. Tânăsescu „Transferul Și pro
pagarea energiei electromagnetice c’J aplicații 
la linii și mașini electrice”; conf. Apetrei 
Constantin „Reglarea automată a vitezei hi- 
droagregatelor de putere mică și mijlocie”; 
ing. P. Dimo „Cauza supertensiunilor in
terne tn rețele'e cu meutrul izolat”; ing. 
Saphier, ing. A. Vasllescu, ing. V. Pimsner 
„Studiul teoretic al compresorului funcțio
nând cu gaz metan” etc.

Printre comunicările de chimie menționăm: 
acad. Gh. Spacu și C. Gheorghiu „Noi me
tode de separarea cuprului de rnol'bddni și 
dozarea acestor elemente"; acad. R. Cer- 
nătescu și.colectivul „Metode de analiză po- 
larografică a Fe. Cu, Pb, Cd, și Zn din mi
nereuri complexe și concentrate plumboase, 
zincoase și cuproase”; acad. Raluca Ripaij 
și. conf A. Duca „Studiul condensării acizi
lor molibdenici sub acțiunea acidului azotic 
prin metoda conductometrică"; prof. C. V. 
Gheorghiu și colectivul „Contribuțiuni la 
studiul substanțelor cu acțiune antitubercu- 
lcasă”; conf. O. Solomon „Contribuțiuni la 
studiul mecanismului de formare al ciclo- 
octo- tetraenei din acetilenă sub. presiune”; 
prof. C. D. Nenițescu membru corespondent 
al Academiei R.P.R., prof. Serban Țițeica, 
Viorica Ion „Mecanismul reacțiunilor de al- 
chilare al inelului aromatic. Condensarea 
benzen-sulfonatului de benzii cu hidrocar
buri aromat'ce"; prof. C. N. Ionescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R. și colec
tivul „Contribuțiuni la chimioterapia tuber
culozei. Prepararea hidrazidei. acidului izo- 
nicotinic pornind dela melasă” etc.

(Agerpres).

„Dama de pică” pe scena Teatrului de Operă și Balet al R.P.R.
De .curând, Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R. și-a deschis stagiunea în noul său 
local, prezentând în premieră, una din cel® 
mai renumite tragedii din istoria muzicii, 
opera „Dama de Pică” în 3 acte (7 tablouri) 
de Piotr Ilici Ceaicovschi.

Scrisă pe libretul fratelui său, Modest 
Ceaicovschi, după nuvela cu acelaș nume a 
lui A. S. Pușchin, „Dama de pică” a fost 
montată pentru prima oaia la Petersburg în 
7 decembrie 1890, anul creării el.

încă din tinerețe marele compozitor cla
sic rus s’a simțit atras de creația de operă. 
Concepția adânc democratică a compozito
rului în ceeace-privește acest gen muzical 
se vede în cuvintele spuse de el : „Opera te 
aduce in contact direct cu lumea, face ca 
muzica ta să devină accesibilă nu numai 
unor cercuri ci, în condițiuni prielnice, în
tregului popor... Pe de altă parte, opera are 
avantajul că-ți dă posibilitatea să vorbești 
maselor".

Cea mal mare parte a muzicii lui Ceai- 
covschi, instrumentală, Simfonică, de operă 
sau balet, are la bază o adâncă semnifi
cație: lupta omului cu forței®, vrăjmașe 
care se Opun fericirii lui. Adeseori, aceasta 
îi opărea compozitorului ca un destin Impla
cabil. Trăind într’o perioadă în Mre regimul 
autocrat țarist desfășura; p. opresiune sălba
tică, genialul compozitor nu a putiit rămâne 
indiferent față de soarta oamenilor, ’ făță de 
aspirațiile lor firești; în acelaș timp nu a 
putut să nu la atitudine împotriva orânduirii 
sociale care nu permitea înfăptuirea acestor 
aspirații. Aci își are isvorul tragismul ope-, 
relor lui Ceaicovschi șt nu în anumite „pre-, 
dispoziții” înăscute, așa țum căuta să-1 în
fățișeze muzicologia burgheză. Tema aceasta 
a destinului apare deosebit de semnificativ 
în ultimele sale- simfonii. In ultima- sa sim
fonie, a Vl-a, „Patetica", tema destinului 
se opune temei luminoase a vieții. Dealun- 
gul celor patru părți ale lucrării, aceste 
forțe opuse se ciocnesc într’un dramatism 
puternic, ■ momente de -veselie reținută-înfă--

Cronica muzicală

M. Păun
fișează victoria temporară a eroului, « epoi 
din nou el să fie răpus. Aceeaș luptă, ace
leași izbânzi și acelaș sfârșit tragic în
tâmpină și eroii operei „Dama de pică”.

Hotărît să Scrie operă pe subiectul dramei 
lui Pușchin, Ceaicovschi a adus acesteia 
modificări corespunzătoare .concepțiilor sale, 
fără să-i denatureze însă sensul, la fel cum 
mai înainte procedase cu „Oneghin”. Com
pozitorul Sptinea adesea că el nu renroduce 
subiectele, ci le folosește doar ca bază.

In ce constau aceste modificări * In pri
mul rând Ceaicovschi scoate în prim plan 
dragostea dintre. Herman și Liza, dramati
zând-o puternic, acesteia opunându-se bă
trâna contesă deținătoarea „tainei” celor trei 
cărți câștigătoare. Contesa, in concepția lui 
Ceaicovschi, este exponenta acelor forțe vrăj
mașe de oare aminteam, din cauza cărora 
tinerii eroi nu pot să-și înfăptuiască năzuin
țele

Herman, care în . nuvela lui. Pușchin era 
după insăș: spusele autorului „om fără mit
rală-și fără credință"^ ahtiat după jocul de. 
cărți, in oDeră nex apare ca un erou pozitiv,- 
un '-suflet chinuit care tinde și este obsedat 
să învingă greutățile ce-i -stau tn calea feri
cirii’Sale. Compozitorul îl compătimește șl 
nu se ferește Să arate acest lucru. El spunea 
că în- momentul in care a terminat opera» 
când Herman se sinucide, a izbucnit în 
plâns, fața de soarta acestui ofițer sărac. 
Liza este o tânără .fată rusă căre nu cunoa
ște decât două căi: dragostea sau moartea. 
In persoana el Ceaicovschi creează un ade
vărat model de femee rusă, asemănătoare 
cu Tatiana din „Eugen Oneghin".

Geniul lui Ceaicovschi se manifestă cu o 
deosebită forță în caracterizarea muzicală 
a personagiilor. Prin muzica sa el reușește 
să ..contureze minunat cele două lumi care 
sunt înfățișate în operă; mai mult: să con
tureze-fiecare personaj-în -parte cu ajutorul

limbajalui muikiL Ariile, redtativefe. d"“- 
tele. cerurile. car»ct*rireazf în t.M t
de sugestiv s;tu*t:’> drima* ce preram *1 
ps hologia person» gifxr. In uverim operei 
sunt expuse ce'e , d-zi ‘••we eostrastente a 
saarței și a dragostei, teme care vx»r apare ca 
idei crudocâ’o!-. sa-j -J-.e ’n tot cu
prinsul operei, tn a’~•---'era t*e care o cere 
desfășurarea acțîpn i. Orchest*» în aceasta 
operă are un ret deosebit de •mportant în ca
racterizarea st' j’': lor și nu un simplu rcl 
de acompaniament

In întreaga operă se s ~'te legătura lut 
Ceaicovschi cu cântecul popular rus și cu 
romanța epocii. In afară de Intonații ale 
cântecului popular de care, este pătrunsă în
treaga muz:că a operei. î-fi’n -n e tate chiar 
două cântece populare ruse in tabloul II 
Și VI.

Pentru a tnfit*sa Vt mod veridic epoca 
celei de a doua jumătăți a secolu’ui XVIII, 
compozitorul ,fe ossșîe pșocedeu1 adesea în
tâlnit în muzica realistă, numit stilizare, 
care constă în crearea de melodii specifice 
epocii respective. Așa sunt de pildă "ornan
ta Polinei, pastorala, aria contesei sau cân
tecul lui Tomschi Deasemeni, sunt înfăți
șate tn chip plastic de către compozitor, 
furtuna și marșul tinerilor -soldați, (tabloul 
I) sau atmosfera încăperii de cazarmă. 

, (tabloul V).
*

f a București, opera „Dama de pică” a 
fost pusă în scenă sub îndrumarea regizoru
lui sovietic V. G. Ciucov. Preocupat de a 
da viață ideilor care stau la baza operei și 
nu de a face din aceasta un „concert cos
tumat", regizorul a creat un spectacol con
vingător, de o înaltă ținută artistică. Spec
tatorul nu are niciun moment impresia că 
se află în fața unei estrade de concert pe 
care își dau concursul diverși cântăreți sau 
dans-atori. ci trăește fiecare, moment, al 
acțiunii dramatice, participând cu tot. sufle
tul la acțiunea dâ pe scenă.

- -Pentru realizarea spectacolului au -fost a*

. c«'e mai valoroase ale Teatrului 
de Operă șl Balet. Fiecare roiește deținut de 
e’:e -x: sau chiar trei interpreți, ceeace ere- 
e-=ra p?si'->ilitâ‘i de reliefare a trăsăturilor 

•- ?-:-i prizm-a personalității diferite a 
:iecăr-ji cântăreț. Cât de diferite și totodată 
ci- de veridice sunt interpretările date eroi
ne p-incipsle a operei — Liza — de către so- 
?-ane'e Dora Massini și Ioana Nicola — 
= s'e emerite ale R.P.R. Dacă cea dintâi 

zează în mod deosebit demnitatea .sufle- 
toa-ca și exprimă în modul cel mai nuanțat

• iț .a senrimentelor Lizei, cealaltă inter- 
r'eta pune in evidență gingășia, puritatea 
— raia a eroinei, creând o luminoasă im-a- 
gine a unora dintre cele mai frumoase trăsă
turi ale femeii- ruse. Același principiu just a! 
distribuirii mai multor actori în acelaș rol 
a făcut posibilă evidențierea interpretării 
pmtond dramatice de o puternică trăire su- 
fle’ească pe care, o dă tenorul Garbis Zobian 
personagiului Herman. Cântărețul P. Ștefă- 
nescu Goangă (artist al poporului), Zenaida 
Pally, (artistă emerită a R P.R.), Șerban Tas- 
slan,-Alexandru Eilăceanu, reușesc dease- 
menea să scoată în evidență caracterul per
sonagiilor interpretate.

O caracteristică de seamă a interpretării 
e.șa cum a fost realizată în spectacolul cu 
„Dama de pică” o constitue preocuparea 
evidentă la o serie de actori de a îmbina or
ganic cântul cu jocul scenic. Cântărețul de 
cp“ră trebue să-și pună toate resursele vo- 
ca'e și scenice de care dispune, în slujba în
truchipării eroului căruia este chemat să-i 
dea viață. Regizorul și artiștii au știut să 
îmbine adesea specificul operei, care cere 
im anumit convenționalism (in operă posi» 
-bilitățile de mișcare sunt mult mai reiuse 
decât în teatru) cu necesitățile artei drama- 
t:ce în care se cere multă mișcare, acțiune 
De îmbinarea acestor elemente, condiționată 
de desfășurarea subiectului, depind© în mare 
măsură reușita unui spectacol de operă. Prin 
munca dusă cu actorii, regizorul a reuș:t să 
dea în numeroase episoade ale operei o justă 
rezolvare acestei probleme. In momentul în 
care cântă arii, interpret;'!, deși constrânși 
de specificul operei la o mare economie de 
mișcări, se străduiesc totuși să dea o ca
racterizare complexă eroului, caracterizare 
pe care o realizează nu numai cu mijloacele 
cântului -dar șr prin întreaga atitudine sce

nică. In ace’e împrejurări în care actorii nu 
trebue să cânte, sau au de intonat recitative, 
regia a căutat să realizeze o mai mare mo
bilitate scenică, menită să creeze imaginea 
veridică a conflict;.lui dramatic al operei. In 
această ordine de idei este interesant de 
relevat felul in care a fost împletită mișcarea 
scenică a interpreților cu muzica operei. 
Prin extraordinara plasticitate a muzicii 
sale, Ceaicovschi dă posibilitate din plin 
atât regizorului-cât și actorilor să deducă 
logic din muzica tocmai acele mișcări care 
pun în lumină un anumit sentiment, un anu
mit impuls lăuntric. Din corespondența care 
există în special între partea orchestrală a 
operei și jocul actorilor îți poți da seama că 
anumite mișcări și atitudini n’au tost im
puse în mod artificial, ci izvorăsc firesc din 
însăși muzica operei, care indică nașterea, 
creșterea sah stingerea unui sentiment, miș
cările caracteristice ale unuia sau altuia din 
personagii într’o anumită tmprejurare. In 
scena morții contesei, de pildă, (rol interpre
tat alternativ de Maria Moreanu și Maria 
Snejine artistă emerită a R.PR.), se vede 
din plin rezolvarea pozitivă a acestei pro
bleme. Expresia feței, gesturile exprimând 
prăbușirea fizică a contesei se leagă nemij
locit de sublinierea muzicală a operei.

O Importanță mare au in acest spectacol 
corul, bă'etul și figurația. In operă se obiș
nuia ca toate acestea să constitue doar un 
element decorativ, străin de acțiune, fără 
vreo legătură cu desfășurarea dramatică 
Cu totul altfel se întâmpla în „Dama de 
pică”. Ansamblul, care' contribue la dezvol
tarea acțiunii dramatice,, la crearea ' impre
sie: că drama eroilor se petrece pe un fond 
social real, este viguros pus în valoare. In 
ultimul tablou de pildă, jucătorii de cărți 
sunt cu toții impresionați de suma uriașă 
pe care mizează Herman, apoi când acesta 
se sinucide, pe fața tuturor se citește dure
rea, cu toți; participă la această nenorocire. 
Interesant : realizată este și scena plimbării 
în parc (primul tablou) care arată ingeniozi
tatea cu care regizorul a știut să folosească 
ansamblul în așa fel încât el să nu apară 
nediferențiat ca o masă amorfă, ci viu și 
individualizat.

La reușita spectacolului își dau contribuția 
în bună măsură, corul (maestru de cor 
G. Kulibin) și baletul (maestru de balet 

Anton Romanovschi — maestru emerit al 
artei din R.P.R.) Deasemeni, un important 
aport la reușita spectacolului în reliefarea 
atmosferei epocii 11 aduc decorurile foarte 
bogate și expresive ale lui W. Siegfried 
(maestru emerit al artei din R.P.R), precum 
și costumele realizate de Cella Voinescu. 
Celelalte mijloace (lumină, recuzită și alte 
instalații moderne de care dispune noua 
clădire a Teatrului de Operă șl Balet) au 
permis regizorului să realizeze o monumen
tală montare a operei.

Sunt unele lipsuri în spectacol care își au 
origina fie în lipsa unei suduri generale 
care se capătă adesea într’un timp mai în
delungat, fie în prezența '.a unii cântăreț; a 
unor rămășițe ale vechiului mod de interpre
tare în operă, rigid și lipsit de autenticita
tea vieții. Astfel, preocupați de a emite 
just sunetele, unii interpreți uită lucrul cel 
mai important: trăirea rolului. Nici cântul 
nu est© întotdeauna melodios, curgător, la 
înălțimea cantilenei, ce stă la baza muzicii 
lui Ceaicovschi Cu tot progresul!pe care l-a 
înregistrat in arta sa interpretativă, valo
rosul tenor Dinu Bădescu (Herman) mai 
păstrează încă unele maniere vechi de inter
pretare. Gesturile sale sunt adeseori ștereo- 
tipe, mecanice, nu dezvă'lue un anumit con
ținut lăintrlc. Mergând, pe linia unei atitu
dini vocale și scenice natura’el subordonate 
acțiunii dramatice, trăirii artistice autent:ce 
a frământărilor eroului, artistul va putea 
să-și îmbunătățească incontestabil interpre
tarea.

Montarea operei „Dama de pică” constitue 
un eveniment de mare importanță în viața 
aitistică a țării noastre. E.a deschide stagiu
nea prunului teatru liric din țară, într'ua 
local nou și înzestrat cu mijloace tehnice per
fecționate. Oamenii muncii, tineretul iubitor 
de operă așteaptă dela talentatul colectiv al 
Teatrului de Operă și Balet al R P R. noi 
realizări, corespunzătoare forțelor de care 
dispune si condițiilor strălucite pe care la 
are la dispoziție.

„Scânteia tineretului**
Pag. 3-a 23 ianuarie 1954
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'A 30-a comemorare

ai Biro- 
al Parti-

I VARȘOVIA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Poporul polonez cinstește profund aminti
rea lui Vladimir Ilici Lenin, marele înteme
ietor al Partidului Comunist șl al primului 
stat socialist din lume. La 20 ianuarie, a a- 
vut loc în clădirea teatrului polonez de stat 
din Varșovia o ședință solemnă de doliu or
ganizată de Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, consacrată come
morării a 30 de ani dela moartea 
Lenin.

La ședință au participat membri 
ului Politic, ai Comitetului Central
dului Muncitoresc Unit Polonez și membri 
ai guvernului Republicii Populare Polone în 
frunte cu Boleslaw Bierut, membri ai con
siliului de stat, în frunte cu Alexandr Za- 
vvadski, președintele consiliului de stat, 
Konstantin Rokossovski, mareșal al 
niel, G. AL Popov, ambasadorul U.R.S.S. in 
R. P. Polonă, reprezentanți diplomatici ai 
țărilor de democrație populară, activul de 
partid din Varșovia și oameni ai muncii din 
capitala Poloniei.

Raportul în legătură eu comemorarea a 
30 de ani dela moartea 
Lenin a fost prezentat

Polo-

lui Vladimir Ilici 
de Edward Ochab,

a morții
Politic al C.C al Parti- 
Unit Polonez șl secretai

lui V. I. Lenin Note de drum

membru în Biroul 
dului Muncitoresc 
al CC, al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

★
SOFIA 22 (Agerpres). — Agenția Telegie- 

fică Bulgară transmite:
La 21 ianuarie a avut loc le Sofia aduna

rea solemnă de doliu, consacrată comemoră
rii a 30 de ani dela moartea lui V. 1. Lenin.

La adunare au asistat con ducători ai Par
tidului Comunist Bulgar șl ai guvernului în 
frunte cu Vâlko Cervenkov, precum și M. F. 
Bodrov ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Bul
garia. Raportul cu privire la comemorarea 
a 30 de ani dela moartea lui V . 1. Lenin 
a fost prezentat de Raiko Damianov mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar și vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Adunarea a adoptat cu însuflețire o tele
gramă adresată C.C. al P.C.U.S.

erată comemorării a 30 de ani dela moartea 
lui Vladimir Ilici Lenin.

La adunare au fost de față Antonin Zapo
tocky, președintele Republicii • • •
membrii guvernului în frunte cu Vilem Si- 
roky, prim ministru; Antonin Novotny, prim 
secretar al C.C. al Partidului Comunist Ce
hoslovac, ambasadorul U.R.S.S. în Cehoslo
vacia, A. E. Bogomolov, precum și reprezen
tanții diplomatici al țărilor de democrație 
populară.

In cadrul adunării, Ladislav Stoll, mem
bru al C.C. el Partidului Comunist Cehoslo
vac și ministru el școlilor, a prezentat ra
portul despre comemorarea a 30 de ani dela 
moartea lui V. I. Lenin.

Cehoslovace;

Prin Germania occidentală

PRAGA 22 (Agerpres). — CETEKA trans
mite :

In seara zilei de 21 ianuarie a avut loc 
la Praga o adunare solemnă de do'.iu consa-

★

SHANHAI 22 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Potrivit știrilor sosite din Tokio le 2! 
ianuarie a avut loc adunarea solemnă de do
liu, consacrată comemorării a 30 de ani de a 
moartea lui V. I Lenin. Adunarea a fost or
ganizată de Partidul Comunist din Japonia. 
Raportul a fost prezentat de M. Tanaka mem
bru al organului central de conducere a ~ 
tidului Comunist. După raport a fost 
zentat filmul „Lenin in anul 1918“.

Par- 
pre-

Declarația lui Wilhelm Pieck, președintele R.D. Germane
puteri și a slăbirii încordării internaționale. 
Acest lucru poate fi realizat cel mai bine 
prin stabi.irea înțelegerii reciproce intre ger
mani. Poporul nostru trebue să înțeleagă că 
existența și viitorul lui vor fi in ioc dacă 
se va lăsa din nou împins pe calea care în 
decursul unei generații a dus de două ori 
la catastrofă. Apropiata conferință a celor 
patru puteri oferă posibilitatea de a deschide 
întregii Germanii o altă cale, calea spre o 
pace îndelungată. In acest scop trebue de
mascate manevrele tuturor forțelor militariste 
vechi și în pofida tuturor mașinațiunilo-r 
lor, trebue să fim pătrunși de acel element 
comun care unește astăzi pe toți germanii iu
bitori de pace. Nu trebue admis ca imperia
liștii străini care nu văd în poporul german 
și în tineretul lui decât carne de tun ieftină 

rului german. Acest țel corespunde voinței na-- pentru aventurile lor militare, să folosească 
(lunii. ' " ' ' ’ J ±‘1'

Există totuși alte forțe, interesate ta înar
mare, într’un nou război, forțe care din a- 
ceastă cauză s’au pronunțat până acum în 
general împotriva unei conferințe intre cele 
patru puteri.

In Germania occidentală purtătorul de cu
vânt și reprezentantul acestor militariști și 
imperialiști este dl. Adenauer, șeful guver
ne lui federal dela Bonn. A trecut aproxima
tiv o jumătate de an decând la 11 iunie 1953 
el a declarat fățiș că o conferință a celor 
patru puteri nu este o cale spre restabilirea 
unității Germaniei, ba mai mult, a califi
cat-o drept riscantă. El intenționează să 
creeze cu orice preț, inclusiv cu prețul men
ținerii și adâncirii dezmembrării Germaniei, 
un nou wehrmacht ca parte componen
tă a așa numitei „armate 
Deaceea, încă cu zece 
conferința celor patru puteri, _ 
Adenauer, încălcând Constituția, a adus în 
discuția Bundestagului chestiunea introduce
rii serviciului militar obligator. Acesta este 
un joc primejdios care poare duce poporil 
nostru la pieire. El ere scopul de a împiedica 
unificarea pașnică a Germaniei și de a crea 
noi relații de încordare în situația interna
țională, a cărei deslegare printr.’u.n război eu
ropean ar transforma ta mod inevitabil pa
tria noastră germană într’o zonă a pârjo
lului și pustiirii. Interesele vitele ale popry 
rului german impun prin urmare poporului 
german să-și aducă partea lui de contribuție 
la cauza înțelegerii reciproce intre marile

BERLIN 22 (Agerpres).—A.D.N. transmite: 
In legătură cu apropiata conferință dela Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai celor 
patru puteri, președintele Republicii Demo
crate Germane, Wilhelm Pieck, a făcut ur
mătoarea declarație: .

„întregul popor german salută din toată 
Inima convocarea apropiatei conferințe a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor patru mari 
puteri. Fiecare este liber să aștepte conferința 
în felul său, dar toți germanii care. își iubesc 
poporul și patria speră că conferința celor 
patru mari puteri îi va apropia de marele țel 
național: încheierea unui tratat de pace, re
stabilirea unității, deplina suveranitate^ și 
independență a unei Germanii cu adevărat 
democratice și iubitoare de pace. Această do
rință unește covârșitoarea majoritate a popo-

europene", 
zi'e înainte de 

guvernul

în scopurile lor egoiste divergențele interne a- 
le germanilot. Deaceea, pătruns de sentimen
tul răspunderii naționale, adresez din nou în 
ajunul conferinței celor patru mari puteri tu
turor compatriotilor din răsăritul si anusul 
patriei noastre chemarea de a depune eforturi 
pentru a obține o înțelegere reciprocă între 
germani, ca interesele vitale ale poporului 
german să fie cu adevărat reprezentate. Pri
ma revendicare comună a tuturor germanilor 
este următoarea : la conferința celor patru 
mari puteri, poporul german trebue sâ-și 
spună cuvântul prin intermediul reprezen
tanților invitați, ai Republicii Democrate Ger
mane și ai Republicii Federale

Ponorul german așteaptă dela cele petru 
mari puteri ai căror miniștri de afaceri ex
terne se Întrunesc la conferința dela Berlin 
să înțeleagă cererile saje întemeiate. După 
aproape nouă ani dela terminarea războiului, 
poporul german are tot dreptul să fie ascul
tat la o conferință la care se discută pro
blema germană. Cererea ca Republica Demo
crată Germană și Republica Federală să fie 
reprezentate la conferința celor patru mari 
puteri nu trebue înțeleasă în sensul că cele 
două reprezentanțe ar putea formula reven
dicări și păreri diferite sau chiar contradic
torii. Deaceea, este necesar ca în interesul 
Întregului popor german, reprezentanți: Repu
blicii Democrate Germane și ai Repiibiic;: Fe
derale să tindă spre realizarea unui punct 
de vedere unitar — al întregit Germanii. Ger
manii iubitori de pace au tot temeiul să cea
ră aplicarea principiilor cuprinse in acordul

PARIS 22 (Agerpres). — TASS trans
mite :

După cum se știe, în cea de a doua jumă
tate a lunii decembrie 1953, a avut loc le 
Paris o consfătuire a „experților" puterilor 
occidentale la care a participat și un repre
zentant al guvernului Adenauer, șl care fu
sese convocată în scopul stabilirii unei po
ziții comune a celor trei puteri occidentale 
la apropiata conferință dela Berlin a miniș
trilor afacerilor externe ai S.U.A., U.R.S.S., 
Angliei și Franței. In cadrul consfătuirii 
dele Paris, care s’a ținut între 16 și 21 de
cembrie, acești „expert!" au discutat — po
trivit relatărilor presei — toate problemele 
Importante care vo.r putea fi ridicate de cele 
trei puteri occidentale la conferința dela 
Berlin a celor patru miniștri. Acest lucru 
reiese îndeosebi din informațiile publicate de 
ziarele vestgermane, franceze și altele. Zia
rul francez „[’Information" scria, de pildă, 
că „lucrările desfășurate de acești experți 
oglindesc în toate privințele politica pe care 
America... va trebui să o urmeze la Berlin, 
obligând Londra și îndeosebi Parisul să 
sprijine această politică". Consfătuirea dela 
Paris a „experților" celor trei puteri nu a 
putut să nu provoace critica cercurilor lu-

bitoare de pace ale opiniei publice In legă
tură cu aceasta, acum, în preajma deschi
derii conferinței miniștrilor afa.erilor exter
ne, se fac încercări de a prezenta lucrurile 
astfel ca și cum raportul elaborat de aceas
tă consfătuire a „experților" ar ti un docu
ment fără importanță.

Este caracteristică în această privință in
formația transmisă de agenția France Pre- 
sse, în care se afirmă că „la conferința dela 
Berlin nlcîunul din miniștrii de afaceri ex
terne ai celor trei puteri occidentale nu va 
fi legat de raportul întocmit de experții lor 
în luna decembrie cu privire la pregătirea 
politică a conferinței reprezentanților celor 
patru puteri". Raportul „experților” afirmă 
agenția, nu este considerat astăzi decât o 
„expunere doctrinară cu caracter general, 
susceptibilă de o interpretare destul de tai
ga". încercările agenției, însă, de a nega 
caracterul separatist al hotărîrilor adoptate 
de consfătuirea „experților" nu au reușit, cu 
atât mai mult cu cât însăși agenția France 
Presse declară tn aceeași informație că cei 
trei miniștri occidentali „vor avea ocazia să 
se înțeleagă, printre altele, și asupra acestei 
probleme, în cursul tratativelor preliminare 
prevăzute pentru 23 și 24 ianuarie".

KAISUNG 22 
transmite •

După cum s’a 
pele indiene au 
către autorități e 
ne a prizonierilor 
din lagărul-dela Tonjanni 
eflat, predarea

In timpul predării,

(Agerpres). — China Nouă

anunțat, la 20 ianuarie tru- 
început predarea ilegală 
militare ale părții america- 
de.război coreeni și chinezi 

După cum s'a 
s’a terminat la miezul nopții. 

R. ”, peste 80 de prizonieri 
de război, rlscându-și viața, au cerut să fie 
repatriați. Agenții lisînmaniști și gominda- 
riști au încercat în fel și chip să-i împie
dice. Acest fapt desvăluie cu o nouă forță 
criminalul plan american de a reține cu forța 
pe prizonierii de război-

Predarea a avut loc intr'o atmosferă de In
timidare a prizonierilor de război de către 
agenții șl torțele armate ale părții america
ne. In zori, agenții au arborat pe gardul".le 
de sârmă ghimpată.din toate sectoarele stea
guri ale Statelor Unite, precum și ale clicilor 
lui Li Sin Man și Cian Kai-și Agenții au 
anunțat prin radio că trupele americane se 
află în apropieie de lagăr și au ordonat pri
zonierilor să iasă în grupuri de câte cinciiasă în grupuri de câte cinci

Din fereastra trenului se vedeau până de
parte câmpiile Westfaliei, lucrate cu grijă. 
Pe drumuri mal forfoteau și In burnița rece 

a Iui decembrie carele țăranilor, trase de 
cai puternici. Trenul trecea in goană pe lângă 
sate străvechi, cu case temeinic durate din 
piatră, cu curți torgț înconjurate cu ziduri 
înalte ca niște metereze, pe lângă orașe 
înegrite de fumul care se revărsă in valuri 
dese din coșurile nenumăratelor fabrici.' 
Ori încotro :;1 îndreptai privirea, fremăta 
și pulsa munca harnică a unui popor munci
tor. In zilele când întreaga omenire așteaptă - 
cu speranțe inoite conferința dela Berlin a 
miniștrilor de externe ai celor patru mari 
r.’.e.ri, aceste semne ale dragostei poporu- 

j lui german pentru munca pașnică sunt iz- 
| voare de noi nădejdi.

Dar în curând iți dai seama că In Ger- 
mania occidentală sunt unii oameni cărora 

: munca pașnică, dorința de liniște, pace și 
securitate a poporului german nu le este pe 
plac.

Era o dimineață rece, cu pâcle albăstrii 
când trenul trecu zăngănind peste podul 
Rinului. Acceleratul se opri gâfâind in 
gara Dusseldorf, prima mare gară germană 

. _.?a frontiera olandeză, pe impțortanta linie 
l a Rmu ui. care pornește dele Ti.burg, dtn șe- 

straoâtot de nenumărate canale aie 
O'jn . ?-.ntre serele ::i care <krm adăpos
tite de :r;gul umed milioanele de lalele care 

i ac peri in timpul verii aceste întinderi.
In bala imensa a gării Dusseldorf tumul 

î— .- ai locomotivelor se amestecă cu pac a 
I saktire. rece, a iernii. Călătorii se destnor- 

p?meăndu-se pe peron, se îngrămădeau 
n jura bu.etelor cu cafea „ersatz", deasu

pra cac.ra țipa stridente reclamele de 
ic.-, a. simb.l a. prezenței „civilizației 

americane". Lângă o tutungerie zărirăm 
. ‘seu u-ei vâcizătoa.'e de ziare. La loc 
<le frunte un ziar iși etala titlul „Die- 

I Destscfce So'.datenzeitung” (Ziarul soldați-, 
’ - genra.Til! Nu știu de ce, dar dela prima 
aruncătură de ochi ziarul îmi făcu imprest 

a .<2 ca un SS-ist beat. într’adevăr, nu-i 
I lipsește nici faimoasa cruce de fier, impri- 
J eMtău <te-o șchioapă, lângă titlu. Luarăm fi*

■ - a - măoă cu grijă, ca pe un explozibil 
re- c.’• s. Dar vânzătoarei, o femee grasă, 
;. rarul gălbui dând într’un sur murdar, 

I se privea nepăsătoere, numărând mărunți- 
șoL Apoi întrebă:

— •• end^rul nu-l doriți? ȘI îmt întinse
. n Jest’j'. de gros, rurtâ.td pe copertă

■ . -ea umri cevaler medieval, cu obrăzarnl 
j csșlii lăsat peste ochi, ca gura incrâncena- 
| tă. Peste DMglne trec literele gotice ale 

r. ; „Der Deutsche SclJatenkalender, 
iCalendero. soldatului german, 1954) — 

■oi gmrr spre Koln, și In 
2SV furnale și coșuri de uzine.
■ ziarul cu cruce de fier 

a;a‘: fasciste, de planuri 
rr-anstrde. Intr’o pagriă 
i pentru cărțile potrivite 
«ri 4e crăciun-, tetă că 
!rv< pierdută" de Leon 

' a - 1 -t al Belgiei)
> • 5e feldmareșaM Helnz Gude- 
-Trote e SS n luptă- de generalul SS 
Hrasser. „Soldat până in ultinva zi” 

■»’. Kesselring— Frumoasă galerie 
e; de războL „Curat cadouri de 
— ar spâne Pristanda.

>:r pe umatate fereastra șl arunc, tn 
a care s’a pocnit, afară, fițuica făcută 

ral german care călătorește 
zt» nostru ne privește calm, 
atâ. ea ochi reriresc ie mn- 
£a 'mdarad »egriea‘ de cava- 

. C'x-sc ie bstăao are o ra- 
i » glorioase «fe treeu-
>ei-a gwt~e ele:

1-S3) Httier devise cauce-

dela Potsdam, deoarece aplicarea lcr elibe
rează pofrorul nostru de imperialism’. 1 ș: 
militarismul însetate de lăzbci și ac >rd3 .- 
nei Germanii unite garanția unei păci trai
nice. Aplicarea acestui acord creeaza : - 
odată garanția dezvoltării unor raporturi 
bună vecinătate bazate pe încredere m’.re 
poporul german și toate popoarele vec;ne 
In locul continuării cu:sei inarmardor. va 
începe o colaborare pașnică în folosul tutu
ror popoarelor europene.

Celelalte măsuri prevăzute în acordul de > 
Potsdam cum sunt olaia reparați lor, restric
țiile impuse industriei germane de pace și 
comerțului exterior, datoriile externe legate 
de război și ocuoație, au și fost desiîînțate 
pentru Republica Democrată Germană ș- 
fi desființate și pentru Germania occidfL. ă 
atunci când piterile occidentale vor face o 
dec arație mărinimoasa de renunțare sim . - ■ 
cu cea făcută de Guvernul Sovietic cu priie-roi 
tratativeloi din 22 august 1953 cu D-1 
guvernamentală a Republicii Democrate Ger
mane. Aceasta ponte deasemenea fi o do
leanță comună a reprezentanților am:*;- * 
părți ale Germaniei. Toate aceste conside
rente m'au îndemnat ca in ajunul c ~.e- ți
ței celor patru puteri să adresez u'~.st ^r-« 
chemare tuturor oamenilor iubitor: de ?sce ș 
oamenilor politici, denotaților și ccnducâ:--- 
rilor de stat din apusul oatriei noastre cat 
sunt conștienți de răsnunderea ce le f. ne 
să ne unim îoate puterile oeniru ca. in c : ii 
tuturor piedicilor, să netezim calea în
țelegerea reciprocă intre reprezent :-; ; l_- - 
tori de pace și ct sentimente patncrice f- I 
celor două părt: ele Germaniei. Să creit : 
întreaga Germanie o atmosferă d< 
și pace. Să renunțăm la tot ceea 
bina și să ret'nem tot ceeace ne 
tune: vom izbuti să vedem pe re; 
invitați din răsăritul ți apusul patriei 
stre așeza;! in jurul aceleiași mese — ~ 
conferinței și a înțelegerii reciproce. At_-< 
va ii înfăptuită înțelegerea tei proci -r» 
toți germanii In ața fel ;-cât certre-ta—• 
Republicii Democrate Germane «a Repar !•- 
Federale să reprezinte impeemi ța cs pe-®- 
nitate ta coaferința ce'o- patra irectxrtae «- 
te e ale poporuia- germax

Atonei. Germania uniți, denacc-atâ jS 10- 
dependentă va trece dela s-tarea de saferiră 
ți dezmembrare natkaulă. ta o stare pe *te- 
varata libertate ț- pace txasikă-.

1
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Răs- 

care gemea 
și înde ru

se face re- 
pentru a fi 
eve titluri: 

Degrel'.e 
„Amintirile

Wesmachtal Intri

lafriageri 2?s sfefțiltr
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in parl2seitfil fracza
PARIS 22 (Agerpres). — NsoKroase o- 

misii ale Adunări' Naționale Franceze, a- 
ținut la 20 Ianuarie ședințe cu cast
ra au fost alese birourile acestor etteosri. 
Este semn ficativ faptul că aceste :• “
s'au desfășurat sub semnal aprecierii atătari*- 
nii fiecărui om politic față de „armata eu
ropeană".

După cum sublin:ază ziarele d»—-ft. 
candidațîi partidului M R.P. (mișcarea repu
blicană populară), cei mai zeloși adepp al 
„armatei europene", au căzut ta alegerBt 
pentru birourile unor seri: de cnaiiwi pai " 
mentare. In schimb, socialisto! Dar; < .’ 
yer. cunoscut prin atitudinea sa ostilă i

Ml

e.e

X

— U'ebrmachtol pâ- 

We^rmachtol intră ta

* Nimic însă despre «r- 
Sia tngrad. despre min
ei*® >3 îngrășat căni

le despre s>~ărș:tu* lipsit

oameni. In același timp, lisînmaniștii șl 
ciankaișiștii care acționau în Interiorul lagă
rului, înarmați cu bastoane de cauciuc și cu
țite, grăbeau pe prizonierii de război ordo- 
nându-le să stropească cu benzină toate lu
ci urile pe oaie nu le iau cu ei și să le dea 
foc. La instigarea agenților au fost arse me
sele și scaunele, încălțămintea de cauciuc, 
documente, etc. Deasupia lagărului dela 
Tonjanni s’au ridicat nori de fum.

De dimineață, deasupra zonei demilitari
zate au zburat avioane și helicoptere ameri
cane. Agenții ciankaișiști care se aflau în 
lagăr au spus prizonierilor de război : „Avi
oanele americane ne vor însoți până la Tai
wan!".

Soldații americani șl lisînmaniști, care pa
trulau în zona dintre lagăr și linia sudică de 
demarcație, sau folosit de un radiotelefon 
portativ pentru a ține legătura cu agenții din 
lagăr și au Intimidat pe prizonierii de răz
boi, amenințându-i cu armele.

Această, „predare" ilegală a prizonierilor 
de război reprezintă de fapt răpirea lor for
țată în masă.

ir.i-

îatâ 
de tratatul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană", a lost ales in j--- — ve 
președinte al comisiei pentru afacerile exter
ne a Adunării Naționale.

Membrii partidului M.R.P. au dese—-zt 
pentru funcția de vicepreședinte ai corn s e 
pe Coste-Floret. adept al „armate: eurrpe- 
ne“. Totuși a fost ales „independer. jl* Bar- 
doux, care s’a pronunțat împotriva „armate: 
europene".

Ca președinte al comisiei pentru muncă a 
fost ales Caillet (Uniunea democrată ș: so
cialistă a rezistențe:), deasemenea adversar 
al „armatei europene"; președinte a comi
siei pentru problemele pensiilor a fost rea
les radicalul Badle. Candidați: M R.P. desem
nați pentru aceste două funcții nu au fost 
aleși.

Președinte al comisiei pentru apărarea na
țională a fost reales generalul Koen g. iar 
locțiitori ai lui au fost aleși socialistul Cap- 
deville și „independentul" Deboudt. Toți e- 
cești trei oameni politici au luat atitud'ne 
împotriva „armatei europene".

Opinia publică democratică apreciază alege
rile pentru birourile comisiilor Adunări: Na
ționale ca o nouă victor e a adversarilor 
înarmării Germaniei occidentale.

Cferf 13 >ees:cr mine, crașe și
Xa obse- 
'âz&oczUI: ci? te'îștii ș; pnbew 
prseraL! Wrâafl ai hii Hitkr.

care șeoea pe jocj! din fati 
i si ne lirișîit Era un
4 o pdnd ab dar ca fata Iaca tAnâ- 
“â Ae cn haioe destul de
e dar t - tet E r' -babi» xofesor 

Se zftâ o c"r?i ie ca.eMirul
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Rezoluția Comisiei neutre de repatriere
22 (Agerpres). — China NouăKAISUNG 

transmite :
La 21 ianuarie. Comisia neutră de repa

triere a adoptat cu 
turi o rezoluție în 
ția părți' americane

majoritate de vo- 
care atrage aten- 

că „eliberarea pri
zonierilor de război coreeni și chinezi va 
constitui o violare a acordului de armistițiu 
din Coreea". Această rezoluție pentru 
care au votat reprezentanții polonez,

cehoslovac șl Indian din comisie, dove
dește pe deplin că trecând pe prizonierii de 
război în situația de persoane civile, la 22 
ianuarie, partea americană va săvârși un act 
ilegal și va încălca în mod flagrant acordul 
de armistițiu-

Reprezentanții suedez și elvețian au votat 
împotriva acestei' rezoluții.

sacteț: străin^ 
■ea c'irmatlT. zâmbi

militare 
Apoi a- 
sntru n-

Una din numeroasele manifestații ale patrioților vest-germani împotriva pcliticii revan
șarzilor <’ ' ~

Ceeace te izbește din prima clipă în ora
șele Germaniei occidentale e contrastul ex
traordinar dintre luxul nebun al exploatato
rilor și afaceriștilor și mizeria cumplita a 
maselor muncitoare. Pretutindeni vitrine'e 
gem de mărfuri de lux, de cele mai extrava
gante toalete de mătase și nylon, de biju
terii strălucitoare, de produse exotice de lux, 
de’.a nud de cocos la languste, de băuturi 
cu prețuri exorbitante. Dar in fața vitrinelor 
trec, alaturi de câțiva giiiftuiți cu buzuna
rele doldora de bnni, oameni îmbrăcați să
răcăcios cu fețe întunecate.

Acesta e secretul „refacerii economice" a 
Germaniei occidentale, a „minunii dela 
Bonn” vestite cu toate surlele și chimvalele 
propagandei de către presa atlantică.

Căci în realitate „minunea dela Bonn" 
este ceeace populația Germaniei occidentale 
numește „Herrnherschaft", adică stănânirea 
domnilor. Un om de afaceri ne spunea zâm
bind cu cinism :

— Minunea dela Bonn ? E într’adevăr 
minune că profiturile magnaților industriei 
au crescut colosal. De exemplu profiturile 
în industria metalurgică s'au triplat față 
de 1936. Ele erau în 1936 de 500 milioane 
mărci, în 1951 de 1 miliard de mărci, iar în 
1953 de un miliard și jumătate de mărci. 
Dar nu e nici o minune pentru populația 
Largă. Majoritatea locuitorilor câștigă sub 
100 de mărci 1a lună... Femeile pli nesc ta 
muncă egală salarii cu 40% mai mici de
cât bărbații. Și oamenii trăesc în perma
nentă cu teama zi ei de mâine, amenințați 
de concediere. Căci pe străzi așteaptă 3 mi
lioane de șomeri și e ușor să găsești brațe 
de muncă ieftine.

Intr'adevăr. alături de restaurantele, hote
lurile și barurile de lux ale protipendadei, în 
orașele vest-germane găsești la tot pasul 
semne a'e mizeriei. Pe străzi nimeni nu se 
mai mira întâlnind bărbați tineri, in plină 
putere, purtând pe piept și pe spate tăblițe : 
„Sunt medic. Caut de lucru. Primesc orice 
slujbă". Și a’.ți oameni cu tăblițe, zeci de 
oameni c'J tăblițe: muncitori calificați, in
gineri. profesori, funcționari. Trei milioane 
de șomeri se svârcolesc zi de zi pentru o 
slujbă, pentru o bucată de pâine.

Și, în același timp, mișună pe străzi cer
șetorii. Copilași desculți, cu obrazul scofâl- 
c t, întind după pomană o mână pală: în 
Germania occidentală sunt trei milioane de 
orfani și muite milioane de copii de șomeri. 
Sute de mii de invalizi rătăcesc pe străzi. 
Peste tto: milioane de văduve, 12% dtn 
popu aț a femeninâ a Germaniei occidentale 
se sbat pentru a și asigura, lor și copiilor 
lor, o bucată de pâine. Zeci de mii dintre 
e'e cad, împinse de nepăsarea regimului, in 
mlaștina prostituției sau a cerșetoriei.

Și — mai presus de toate — „minunea 
dela B:nn" înseamnă pentru populația mun
citoare a Germaniei occidentale teamă ș: ne
siguranță. groază de viitor. Isteria război
nică pe care o ațâță clica lui Adenauer, ur
mând pilda stăpânilor ei americani, sădește 
în inimi teama zilei de mâine „Amenința
rea că mâine poate va reincepe totul, ma
sacrul ți bombardamentele și comunicatele 
de război, e înnebunitoare — ne spunea un 
german. Cum să poți dormi liniștit când 
știi că Ruhrul e din nou un arsenal militar, 
că se reface concernul ml itar al lui Thvssen, 
că fumegă dtn nou coșurile uzinelor de ar
mament a'e lui Krupp ? Credeți că știrea 
că acum concernul „Messerschmidt” e din 
nou gata să înceapă producția de avioane 
militare e pentru noi un calmant ?“

N nlștea aceasta, teama zilei de mâine, 
e foarte răspândită în Germania occidentală. 
Un ?reot care asistase de curând 1a congre
sul eclesiastic dela Hamburg ne povestea 
pastorul elvețian Walther Luthl a relatat 
congres cum un german cu ca e vorbise 
tren îi spusese disperat:

— Decă te oprești din timp în timp, ne-o 
clipă, ca să te gândești, o întrebare îți chl- 
nue mintea t Ce faci? De ce alergi din zori 
zână n noapte ? Și nu găsesc răspuns la fl
ee astă întrebare. Viitorul e etât de negru 
lacăt nu merită să te mai sbați.

★

Dar cel mai buni dintre oamenii din Ger
mania occidentală nu se Lasă copleșiți de 
neliniști de pesimism. Ei știu că toate 
necazuriie care apasă asupra Germaniei oc- 
ciJenta'e se datorează lacheilor germani ai 
Wai Streetutai, lui Adermuer și clicii sale. 
El știu că Adenauer nu e decât omul de paie 
ai monopol iști lor germani, al concernului 
elect.Ic Rin Westfa'.ia, ai băncii Oppenhelm- 
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Scurte știri I

Funeraliile lui Boris Gorbatov
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 22 ianuarie, locuitorii Moscovei l-au 

condus pe ultimul său drum pe cunoscutul 
scriitor sovietic Boris Gorbatov, care a de
cedat la 20 ianuarie in vârstă de 46 de ani

La Casa centrală a scriitorilor unde a 
fost așezat sicriul cu corpul neînsuflețit al 
decedatului au venit să-i aducă ultimul o- 
magiu scriitori sovietici de seamă, oameni 
ai culturii și artei, muncitori și funcționari 
ai întreprinderilor din Moscova, reprezentan
ți ai opiniei publice. Au fost rostite cuvân
tări consacrate memoriei lui Boris Gorba
tov.

Boris Gorbatov a fost înmormântat la ci
mitirul Novo Devicie.

Dcpâ cea tr«>-e ier-, * P-ess»
MMarie »» loc ia secsora] tra*cez al
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tor trei plieri ocotovK41e.
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PocMilnre Atenaia. Brw teterteMtal tenori sale4ela 
Budapesta- « i ni urmai cui «mal O a
aprob xt urmiT*sareto •conlnri ți arm^lonal pro'o 
col semnale de rep'-eizefît^nțn retor douâ oât: la 
il decembrie la Poeradetz si Orfnda :
I. — Acordai privitor la restabilirea bornelor de 
frontier! distruse *au deteriorate si la tnfițn»area 
unor borne de frontier! intermediare pe frontiera 
de stat albano iugoslavi. — Acordul privitoi la 
rr.isurîle pentru prevenirea sau rezohrarea inciden
telor care s’ai putea iei în rirtot la frontiera 
albano-iugoslavâ. 3 — P'Otocnlul privitor fa nor
mele pentru exploatarea Tn comun a cursorilor de 
apă situate în două puncte ale f ontiefei a bano 
iugoflave și la restituirea vitelor rătăcite care 
trec frontiera aîbano-iugoslavă.
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cei care doresc remllitarizarea. Se ■ 
curajul cu care munci- 
tineretul german luptă 
militariste, pentru re- 

a problemei germane 
și încheierea unul tra-

10-12% 
cunoaște deasemenea 
torii, sindicaliștii și 
împotriva tratatelor 
g’.ementarea pașnică 
prin unificarea țării 
tat de pace cu un guvern democratic al în
tregii Germanii.

★

Trenul aleargă prin valea' Mosellei, râul 
care vine de departe, din munții Vosgl, din 
apropierea frontierei dintre Franța și Elve
ția și străbate Alsacia peste care.s’au revăr
sat vuind furtunile atâtor războaie, străpun
ge frontiera franco-germană și curge mol
com către Coblenz, unde se varsă în Rin. 
Trenul a lăsat în urmă turnurile străvechi 
ale Coblenzului și Rinul cere s’a deslușit 
încă o vreme în lumina lină a amurgului 
ca un uriaș balaur de argint răsucit leneș 
sub pâc'.e viorii. Acum aleargă printre de.a- 
luri blânde, acoperite de vii, pe lângă sale 
liniștite cu acoperișuri de țiglă roșie, cu 
hanuri ademenitoare, în pivnițele cărora 
dorm vinurile vestite ale regiunii, pe lângă 
orășele zâmbitoare. Dar în această regiune 
zâmbitoare 154.607 gospodării țărănești, mai 
mult de jumătate din totalul gospodăriilor, 
au sub 2 hectare de pământ, având în total 
106.108 hectare. In aceiași timp 594 de mo
șieri dețin 195.294 hectare. In fruntea tor se 
găsesc naziști înveterați cum sunt : contele 
Franz Egon von Fiirstenberg, contele losef 
von Schaefsberg-Thannheim-Kricxeoberg, du
cele von Armber, și alții.

Nu e astfel de mirare că mii de țărani din 
această regiune, ca și din elie regiuni ale 
Germaniei, au emigrat în anii de după răz
boi pentru a furniza brațe de munca ieftine 
în America de Sud, în Australia, în Canada.

Trenul trece prin gări de orășele, dintre 
care cele mai multe poartă urmele războiu-, 
lui, pe peronul cărora se plimbă îngâmfați 
soldații poliției militare americane, cu căști 
cât niște ceaune, cu pistolul uriaș '.ovlndu-le 
coapsa. Coca-Cola, generalii hit'eriști și po
liția militară americană : iată simbolurile 
regimului lui Adenauer.

Pe tancheta din față a vagonului de dormit 
corespondentul unui ziar burghez din Fran
ța, care se întoarce dintr’o lungă călătorie 
din Germania occidentală, își mângâie cu 
drag sticle de coniac, Mișcarea a devenit 
aproape automată; își toarnă, golește paha
rul și privește îngrijorat sticla în zarea' fe
restrei. îmi observă privirea și zâmbește:

— Trebue s'o golesc până la frontieră... 
vameșilor noștri nu le place să aduci bău
tură străină în Franța...

Și într’adevăr, se luptă voinicește cu stic
la până o deșartă. După ce o aruncă pe fe

reastră găsește timp să se uite lung în zare, 
unde se târăsc încet tancuri grele ameri
cane. Apoi

— Ăștia 
le trebuie 
săturate-

Șl după
- Uite,

ne privi cu ochi 
nu-i mai slăbesc 
militărie, apoi o

tulburi și grăi: 
pe nemți... Dacă 
și primesc pe

clicii de ia Bonn. Este îndeobște 
această luptă. Se știe că numărul 
au votat in German-a occi ientală 
referendumului popular împotriva 
militariste se ridică la 15 mili- 
zarist francez care a trăit după

o. clipă adăugă: 
eu vin dela Baumholder,-din 

mania. Precum. știți, desigur, e cel mai 
portant „Training Camp" (centru de 
trucție) american din Europa... Imense tere
nuri de aterizare, uriașe depozite subterane 
de benzină și explozibile; orașe-fantomă în 
care se fac exerciții de lupte de stradă. 
In blocurile albe, construite pentru 65.000 de 
oameni sunt acum 30.000 de soldați. Și în 
umbra acestor blocuri e tupilat orășelul: 
Baumholder. Are trei mii de locuitori. Iți 
închipui cum i au înnebunit pe bieții nemți ? 
Nu-ți poți închipui! La orice oră din zi și 
din noapte urue convoaie de tancuri, bubue 
tirul tunurilor, șueră avioanele.. Șl n după- 
mese. mii de soldați se năpustesc asupra 
orășelului, flămânzi de distracții.. îți poți 
închipui că și copiii știu ce-i gi-a prostitu
ție... Apoi să vezi balamuc, cum numai într’- 
un sat năpădit de mii de soldați beți poate 
fi... Aici vidul e o glumă și crima o nimica 
toată... Cine scapă c’o bătae șă fie feri
cit...

Trenul se apropie de frontieră La noid, 
R.D. Germană, un popor muncitor, harnic și 
dornic de muncă pașnică freamătă pe câm
puri, în uzine, în biblioteci, în laboratoare. 
Azi încă pe șoselele Germaniei occidentale 
urue bancurile americane, pe cerul Germa
niei occidentale fulgeră avioanele americane 
și în ministerele Germaniei occidentale își 
urzesc uneltirile lacheii americanilor.

Dar poporul german luptă pentru clipa 
când soarta lui va fi în propride lui tnâini, 
când o Germanie unită și democratică va fi 
strajă a păcii în această parte a lumii și nu 
amenințare sălbatică, precum a fost de mu’.te 
ori în trecut și precum ar dori unele cercuri 
agresive să fie și în viitor.

Acum, în preajma conferinței dela Berlin 
a miniștrilor de externe ai celor patru mari 
puteri, inimile tuturor oamenilor doritori de 
pace din lume sunt alături de această nă
zuință e poporului german.

Re- 
im- 
ins-
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CONSTANTIN NEACȘU

Spectacole
Sâmbătă 23 ianuarie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al
R.P.R.: flravfeta; Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio). Martin Rogers descoperă Ame- 
- ca; National „1. L. Caragiale" (sala Co- 
■tdial. FjOurea purpurie; Teatrul de Stat de 
Opert.Ș: A : L.. Municipal: Vassa
Jeieznova: Tineretului: Simeon Albac: Arma
te r ' -.1 Cazul Benett; Mun
citoresc C.F R. (Ciulești):
samblul
zidi d:str
Fără măn 
mărul cel

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu:
Corăb e atacă fortărețele (Amiralul Ușacov 
se-.a H at; Republica. Maxim Gorchi, Mio
rița: A:.-!ca. (seria II-e>- București: Bătă- 
”a din golful Caîiacra (Anrralul Ușacov, se
ria I-a); înfrățirea Intre popoare: Aventură

Titanic vals; An- 
de Estradă: ora 16: Cortcert de mu- 

. â Teodor Cosma. ora 19,15: 
Teatrul Evreesc de Stat: Cis- 

isîeț.

la castel : Elena Pavel : Lenin în Octombrie ; 
Lumina: Casa mult visată; Victoria: Sadco; 
Gh. Doja: Cu inimă tânără; Alex. Popov: 
Pagini istorice; 8 Martie: Sojdatul victoriei, 
(sena II a); Vasile Roaită: Prințesa trufașă; 
Cultural: Călin vulturul; Grivița: Trei po
vestiri; Const. David: Neastâțnpărații;
Alex. Sahia: O afacere importantă; Flacăra: 
Dincolo de Dunăre; T. Vladimirescu: Călă
torie îndepărtată; Arta: Soldatul victoriei, 
(seria Ia): Popular: Mareșalul Cutuzov; M. 
Eminescu: Anii tinereții; Moșilor: 
rile lui Alioșa Ptițîn; 23 August, 
Fiul mării: Donca Sirno: Cântărețul 
lor; Ilie Pintilie: Nu-i pace sub
8 Mai: Alarma; Volga: Căpitan, la. 15 ani; 
Libertății: Revizorul; N Bălcescu: tonica; 
Rahova: Egor Buîâciov și alții; Olga Ban- 
cic: Elixirul dragostei.

Aventu-
1 Mai: 

stepe- 
măslini;

TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scânteii „I. V. Stalin* — Piața Scânteii.
>


