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Un eveniment de seamă
în istoria patriei

De pe cuprinsul
* *

patriei noastre
* *

Aniversăm azi împlinirea a 95 de ani dela 
Unirea Moldovei cu Țara Românească, săr
bătoare scumpă poporului nostru. Unirea — 
eveniment de seamă în istoria patriei,— a stat 
la temelia întemeierii și dezvoltării statului 
national român. Prin înfăptuirea Unirii ță
rilor românești în ciuda opoziției îndârjite a 
dușmanilor dinlăuntru și dinafară ai țării 
noastre, s’a făcut un pas însemnat pe ca'.ea 
realizării visului de veacuri al poporului: 
scuturarea jugului otoman, cucerire0 inde
pendenței și libertății țărilor românești. Uni- 
țea, rezultat al unei lupte îndelungate, s’a 
bucurat de sprijinul hotărîtor al maselor 
populare care nădăjduiau că ea va duce la 
înfăptuirea idealurilor de eliberare națională 
și socială, la obținerea drepturilor și liberia 
ților pentru care luptaseră revoluționarii dela 
1848 în frunte cu Nicolae Bălcescu.

Poporul se afirmase în 1848 ca o forță 
politică puternică, independentă, care își re
vendicase cu hotărîre, o seamă de drepturi 
politice și vedea în iupta pentru unire o 
continuare a luptei sale, trădate in 1848 de 
către cea mai mare parte a burghezie:, care 
căzuse la înțelegere cu moșierimea.

Un ajutor hotărîtor pentru realizarea Unirii 
a fost dat de Rusia țaristă, a cărei po
litică anti-otomană coincidea cu intere
sele naționale ale poporului nostru. Re
prezentanții cei mai înaintați ai poooruîri 
rus, cercurile democrate revoluționare, in 
frunte cu Cernișevschi și Dobroliubov — 
priveau cu simpatie lupta poporului nostru 
și i-au acordat un sprijin prietenesc sincer, 
cum nu i-a mai dat nimeni de pesta ho
tare.

Știind că Unirea țărilor românești ve 
aduce cu sine dezvoltarea poliiico-economică 
a noului stat și ii va da posibilitatea ca, pe 
tărâm internațional, să se afirme ca o putere 
independentă, poporul nostru dând dovezi de 
înalt patriotism a sprijinit cu tot entuzias
mul său, făurirea statului național român. 
Deși clasele stăoânitoare ar trădat, chiar 
din prima zi a existenței sale, noul stat, pu- 
nându-l la cheremul țărilor capitaliste din 
Apus, totuși actul Unirii a contribuit la 
crearea acekr condiții, care au făcut posibila 
mai târziu dezvoltarea in România a unui 
proletariat puternic, luptătorul cel mai con
secvent pentru libertate și independență na
țională, pentru eliberarea socială.

Creator al bunurilor materiale șl cultu
rale, poporul, prin lupta Iul, este acea forță 
care făurește istoria societății. România a 
cunoscut cotropirile tătarilor, otomanilor, etc., 
care în cârdășie cu asupritorii interni au je
fuit poporul și pământul patriei. Dar în 
țara pustiită a rămas întotdeauna poporul, 
care prin truda lui a reînceput să munceas
că ogoarele și să reconstruiască satele și 
orașele, care a apărat și îmbogățit te
zaurul culturii sale. In dragostea nemărgi
nită pentru patrie. în ura împotriva cotro
pitorilor, în dorința vie de a vedea tara libe
ră și independentă, găsim izvorul eroismu
lui poporului nostru.

ImDllnirea năzuințelor înaintașilor noștri, 
făurirea adevăratei unități și independente 
naționale, s’au realizat abia după 23 August 
1944, datorită eliberării țării noastre de că
tre Uniunea Sovietică, datorită luptei oame
nilor muncii in frunte cu eroica noastră cla
să muncitoare condusă de partidul ei revo
luționar. Abia atunci au înceout a fi reali
zate visurile de veacuri ale ponorului nostru 
cu privire la crearea unui stat democratic.

Astăzi, orânduirea democrat-popul îră a 
Republicii noastre Populare s’a consolidat pe 
deplin. Republica noastră Populară este un 
stat unitar, suveran și independent Sub 
steagul partidului, poporul nostru muncitor 
luptă pentru a obține succese din ce în ce 
mai mari, pentru înflorirea și întărirea pa
triei noastre scumpe. In fabricile și uzinele 
din țara noastră nu mai există capitaliști; 
eliberarea de exploatare a clasei muncitoa
re a-devenit realitate. Țărănimea muncitoa
re a fost izbăvită de jugul moșieresc iar pă
mântul aoartine celor ce-l muncesc. Este în
grădită mereu' mai mult exploatarea chiabu- 
rească.

Țara noastră s’a smuls din lanțurile îna
poierii în care fusese încătușată de impe
rialiștii străini și de clasele exploatatoare. 
Economia țării noastre în drum spre socia
lism nu mai este amenințată de crize și 
șomaj ; ea este o economie de pace, aflată 
în plin și puternic avânt, care se dezvoltă 
in mod continuu în direcția satisfacerii în tot 
mai mare măsură a nevoilor materiale și cul
turale, mereu crescânde ale celor ce mun
cesc.

In locul sălbaticei asupriri naționale la 
care erau supuse în trecut minoritățile na
ționale, regimul democrat-popular a asigurat 
deplină egalitite iu drepturi tuturor oame
nilor muncii, fără nici o deosebire de națio
nalitate. in, nici o țară capitalistă, nu sunt 
de conceput asemenea libertăți politice largi 
și consecvente ca acelea de care se bucură 
oamenii muncii din țara noastră. Astăzi, 
nici cei cărora succesele regimului democrat- 
popular le staiu cu un spin în ochi, nu pot 
tăgădui progresele țării noastre, schimbări
le petrecute în viața oamenilor muncii dela 
noi. „Pare evident — seria acum câtva timp 
ziarul marei burghezii engleze „Times" — 
că industria românească a realizat de fapt 
mari progrese... Articolele expuse la expo
ziția Industrială erau impresionante’*. „în 
câțiva ani — scria publicația burgheză el

vețiană „Je voU tout" — nou! reg=-i a rea
lizat un program titanic... asigurări Je ba- 
lă, de maternitate și de bătrânețe, totul pe 
cheltuiala statului.. Regimul a dat o ncuă 
lemnitate muncii, a lichidat șomajui ș a 
acordat concedii plătite".

Uriașele transformări socia'-eronom ce ’n 
făptuite în țara noastră in anii regim-jlai I 
de democrație poputară. sunt rezultați’ >?"- 
.lnirii de către popor a politici- partdalto 
și guvernului, rezultatul uniații iniestrurt 
bile între partid, guvern șl popor. In etabo- I 
rarea politicii sale partida' — că âuz *:_-•* 
de legile obiective ale dezvo’tă- 1 «ocării ■:
— pornește dela interesele .'undaT-e-tate ale
poporului lată dece poporj’ nostrz corni ■ 
deră politica partidului ca politica sa pro- | 
prie, iată dece intre partid și există
o un:tate de neînvins. Dovada grăttowe a • 
unității maselor populare In jarjl pa"
lui și guvernului, o co-st toe ser «- -ea 4e 
plină a măsurilor ți botăriril- r part sî 
și guvernului, faptul că poporul nostru :-a- f 
duce în practică, prin munca sa ceu oat 
linia po'itică a partidulji

Partidul și guvernul nostru văd ’a a iatița 
dintre clasa mnnetoare ș: țărănimea ■oss- 
citoane. clasa muncitoare având rotai con- | 
ducător, temelia regimului nost'u de demo
crație populară și luptă neconte!!' nertru l- 
târi-ea bazelor economice ți poTtice a’e i 
antei. Măsurile adoptate de partid ți gx.er- 
în urma r’erarei Iirg:te din august !9S3 a 
C.C. el P.M.R. cu privire la hnixcută; roe 
aorovizionârii oamenilor m uncii de!» crase 
cu produse agricole și de la'g coeisjm jr 
a țărănimii muncitoare cu produse - astma- ; 
le, in vederea dezvoltării i IiiiiâMi’el Intre 1 
set și oraș, reflectă toana- g- a pe-.fa eun- . 
solidarea neîncetată a acestei e Gnte.

Statul nostru acordă a deo-eo ti a-erțîe • 
dezvoltării tuturor regiunilor y rakoanesf 
tării înainte vreme, burghezia $: aso^erî- 
mea lăsau in părăsire unele regdu- a« ță 
rit, populația respretivă zbâtândn-se brtr’o • 
neagră mizerie, fapt "ce cootrOtnia la 5rapo , 
■tarea economică a tării noastre. Prograao.* | 
economic al statului de democrație oojuta'i 
prevede dezvoltare» simultană si -ii t. s e
rală a tuturor regiunilor țârii, ridicarea n- 
velului economic general al țării, a regiu
nilor lăsate în părăsire de burghezie și mo- 
șierime._____ ____ .

Patriotismul fierbinte al oamenilor mun- > 
cii — educați de partidul clasei muncitoare |
— înzecește forțele poporului in ooe.a de 
construire a socialismului, unește în rânduri 
compacte întreaga masă / muncitoare a uo- 
porulu’ nostru.

Astăzi Reoublica noastră Popu’ară se nu
mără printre tarile cele mai înaintate din 
punct de vedere Dolitic din lume. Statul nos
tru democrat-popular de astăzi reorezhită 
o întruchipare pe o treaptă mult mai înaltă 
a celor mai bune năzuințe ata patrioților ■ 
care, in veacul trecut, luptând pentru Unire, 
luptau pentru făurirea unei Românii iade- | 
pendente, puternice, libere.

Spre deosebire de republica noastră, țări- , 
lor capitaliste le este caracterist’câ nu uni
tatea. ci ruptura adâncă între guvern și po
por. încătușarea voinței maselor și asuorirea 
lor cruntă, subjugarea acestora de către un 
pumn de exploatatori ajunși la cârmă, — 
iată politica guvernelor din țările cu regim * 
caDltalist. Puternicile mișcări greviste din I 
S.U.A., Franța, Anglia, Italia, meetlngurile j 
și demonstrațiile de masă ale oamenilor 
muncii, nemulțumirea crescândă a păturilor 
largi populare, dovedesc din plin lupta cres
cândă a pop-, arelor împotriva exploatării, ‘ 
pentru libertăți democratice și independența 
națională.

Urmașii celor care s’au împotrivit acum 
95 de ani constituirii statului național ro
mân, — capitaliștii din Apus și resturile 
burgheziei și moșîerimii din țara noastră — 
caută astăzi prin ceie mai josnice mijloace 
să împiedice întărirea statului nostru de de
mocrație pot-uiară, visează la reinstaurarea 
regimului burghezo-moșieresc. Faptul că 
cercuri conducătoare din Apus finanțează 
acțiuni diversioniste cu scopul de a submina 
statul nostru, face necesar ca poporul mun
citor să-și întărească neîncetat vigilența pen
tru zădărnicirea oricăror uneltiri ale dușma
nului. Unitatea poporului în jurul partidului 
și guvernului crește șl se oțelește neîncetat 
în focul luptei ascuțite de clasă, împotriva 
rezistenței îndârjite și uneltirilor exploatato
rilor din țară și ale capitalului internațional.

Poporul nostru, sărbătorind ziua Unirii 
țărilor românești privește cu încredere în 
viitor. Izvorul încrederii în viitor a poporului 
nostru îl constitue conducerea înțeleaptă a 
partidului, conștiința sa de popor- stăpân pe 
propria-i soartă.

Tradițiile înaintate de luptă ale poporului 
sunt scumpe tinerei generații a Republicii 
Populare Române, pătrunsă de un fierbinte 
patriotism, de ură aprigă împotriva dușma
nilor poporului, de încredere nemărginită în 
forțele creatoare ale poporului nostru.

Tradițiile înaintate progresiste ale poporu
lui nostru constitue un îndemn puternic pen
tru tinerii din patria noastră în lupta pentru 
apărarea independenței naționale, împotriva 
imperialiștilor uneltltori de războaie, pentru 
consolidarea și dezvoltarea cuceririlor de
mocratice, pentru construirea socialismului 
în scumpa noastră patrie.

Răsplata muncii
Numeroși mineri și tehs 

1933 pertT3 a ««trage cit a 
-.ecesar —lastre 1 
kx a lu«î humri ar sac 
serala: stasav*%!$i Kooetn

rii dn Șcrgada id liKjs H

șl atoerl IMriLa aa
ar * t afleSe treczîe *eoc*r3je?T3e ie veczrt me 

)e «ak^re tocai ®es3e 75B.JQO lei M*- 
sers! strane® Gonaci Casași crt ’sopc2- 
zi de a 30 wdsdi & o

5? recrT «aE®ar 2COJ k:.
OoscsktI. Trăner’i Lâhrita=. IsEs
Fit S 3£3 2® - iu O *•«■»* :«a. Drcetak
Mtawjî să a ți aa prtsl saae caprtase î>-
tre UOD aăaâ la 2300 tai.

Recooxexs* Je roâise aa *ctaeri si ti-
nerozi seâmrteri atncrL Csasau. Se
□ -i. care larreazâ s® 3â“â de 22 azt. cca- 
î-vce* yisi a»frs câhva aM xt abac*: fron
tal ic sectoral *. Via e este tearîciaa Ci 
'âsoGta a aoocil âeaase aci 4e-a răiczL «.1 
a artxtt âreșt reoxapensâ âe vtchfse suna 
Je 13M lei. Deasetaer.I. iei-.ica.-xat kan 
Beaea a pi'ni; 35B0 lei. irijȚltnl Dxx» ra 
Kăhălâs 3322 lei, șa Fras-
osc 4.08

Nz-x-noș- aFJ tnfaeri și teiaâdes! ca Va 
sile Txsaș. Pefaa Feher. Caro- $>
aîțh. de a —iia Vakax Vaslie Calea. Lazăr 
Oej. Pa vei \>era. Aiexasdrz Dana; ț. a- 
ți:. dela misa LaaenL aa primit »i ei oecvx» 
pense de vechime cuprinse intre I 200 iei șl 
4.500 lei.

In total, minerii și tehnicienii dela mi--a 
Lupeni au primit drept recompense de vechi
me suma de 831.000 let cei dela min3 Anl- 
noasa 693 000 lei, iar cei dela mkia Vulcan 
315.000 >eL

Valoarea recompenselor de vechime plătite 
minerilor și tehnicienilor de pe întreaga Vale 
a Jiului întrece suma de 3 200.000 lei.

Colectiviștii 
își predau cotele de lapte 

înțelegând importanta predării la timp și 
în întregime e obligațiilor către stat, mem
brii gospodăriei agricole colective .Viata li
beră” din Sighet, regiunea Baia Mare, au 
început să predea încă din prime.e zile ale 
lunii ianuarie însemnate can’.i ăj din cota 
de lapte dato'ată statului pe acest an. Până 
acum, ei au predat peste 450 litri lapte. Tot
odată colectiviștii din Sighet au contractat 
cu întreprinderea de stat de produse lactate 
o cantitate de 2j00 litri de lapte din cere 
au predat până acum peste 1^00 litri de lep’e.

Mai mult ciment

ros^ Popa 
Gavril).

încă din primele zile ale 
aces*-3d an muncitorii dela 
fabrica de ciment „Tenelii* 
din Oașul Stalin au fncîpJt 
să desfășoare ozodnkă acti
vitate In p'xiuc.l? nentru a 
da tot mal mult ciment ne 
cesar noilor construcții ce se 
înrăptaiesc în patria noas
tră Exemplul celor 22 de sta- 
banoviști și 271 fruntași in 
p»ud"jc'ie este acum urmat de 
tot mai mulți muncitori care 
muncesc tot mai bine. In lup
ta pentru îndeplinirea șî Ce 
naș:-ea placului pe fabrkă 
escavatoriștîi stahanoviști 
F<entz Insif și Fiuresz Si
gismund. împreună ca echi
pele lor au dobândit succ-jse

de seamă. Ast’el. natnai în 
primeie 17 zile ale acestei 
luni ei au escavat pes'e plan 
I 63H tone piatră calcar Prin
tre cei evidenția’,i din cadrul 
echipelor, se numără și tânâ 
rul Handra Gheorghe. în
semnate succese in nuncă au 
obținut in ultimul timp și 
aj‘,i escavatoriștî șl mineri 
Escavatoristul Muscă Ion, 
minerul perforator Nyaguly 
Ștefan și încă alți 7 tovarăși 
au fost propuși de curând să 
primească înaltul titlu desta- 
ha nov ist.

Mulți dintre cel 65 de mun
citori calificați la locul de 
muncă în cursul anului tre
cut, au devenit fruntași în 
producție. Tânărul Handrea 
Iosif de exemplu, care s’a 
calificat în meseria de lăcă

tuș. este bine cunoscut de ti- 
neretul fabricii pentru rezul
tatele bune ce le obține în 
producție.

Succesele muncitorilor ti
neri și vârstnici dela fabrica 
„Temelia* din Orașul Stalin 
se da tocesc în mare carte a- 
piicârii metodelor sovietice 
de lucru ale stahanovișîi'.or 
Antonina Jandarova, Cuzne- 
țov și altele, care sunt folo
site pe scară din ce în ce mai 
largă. Cu mult interes se o- 
cupă de reparațiile necess-e 
în fabrică brigada utemistă 
condusă de tânărul Gall Si
gismund. Din cadrul acestei 
brigăzi s’au evidențiat ute- 
miștii: Giurgiuveanu Icn, 
Colcear Andrei și staiianovi- 
stul Biro Mihal, sudor, care 
de curând a propus un nou 
procedeu de sudare a foitei.

Au depășit norma de parcurs
Echipele de drum dela De- 

>crl <_F R.-Dej se ingri esc 
=pe de buna între i- 

nere a locomo ivelor, de pre 
.:.e;iî acestora intre 

repara ii In acest scop me 
cankli si lochiștil de loc>- 
mxn ă folosesc cu pricepere 
metodele de lucru sovietice 
Lei:-. Papaxin. gospodăria 
chiozsi'ă și ziteie.

Lacră nj p» locomotiva nr 
5O.7&6. mecanicii stahanoGș'.i 
L iteanu Petru și Petrean Sa
bin au reușit să depășească 
norma de parcurs intre două

reparării generale a mașinii 
cu pesie 6.400 km. Dease- 
meni, membrii brigăzii de ne 
locomotiva nr 50.727, acor
dând o atenție deosebi’ă in
tre-inerli și reparației loco- 
ruMivei lor. au depășit cu 25 
la sută norma tehnică de 
parcurs intre două reparații 
cu'rk-icare de pe osii in pre
zent. locomotiva lor con inuă 
să lucreze in bune condițiuni

Succesele mecanicilor de 
locomotivă se datorase în 
bună parte și reparațiilor de 
calitate care sunt făcute în 
depou. Membrii echipei de

reparații cu ridicare de pe 
osii, toți tineri, se străduie-sc 
să asigure repararea locomo
tivelor în cele mai bune con
ții.iuni și în cel mai scurt 
timp. Ei și-au îndeplinit pta 
nul de lucru ne anul trecut 
cu 45 zile ’nainte de termen.

îndrumați îndeaproape de 
organizația de bază U T M 
și însuflețiți de succesele ob
ținute în cursul anului tre
cut, membrii echipei de rine- 
ret sunt hotăriți să răspundă 
grijii pe care le-o poa-rtă par
tidul și guvernul prin noi 
succese în producție.

Pent, u îmbunătățirea calității și reducerea 
procen’ului de rebuturi

M-jrci'oriL Inginerii și 
tebnMenii uzmei de tractoa. 
re din Orașul Stal:n . luptă 
nentm îmbunătățirea calită
ții pieseUr turnate din f.on’a 
și oțel ș. pentru reducerea 
procentului de rebuturi.

In acest scop colectivul le 
conducere al sectorului de o- 
țelărie a luat o serie de mă
suri tehr.;»-o."g«"4z«tor:ce, 
ca uscarea perfectă a miezu
lui dela forme și controlul 
riguros al acestora. Pe 
lângă probele obișnuite care 
se fac materi il-jlu; topit îna
inte de turnare, s'a introdus 
o analiză rapidă a șarjei 
reuș;ndu-se astfel să nu se 
mei rebuteze șarje din cauza 
compoziției nccorespunzătoa-

re. Deasemeni, turnarea se 
face la temperatura prescri
să de tehnologie și sub di
recta supraveghere a mais
trului de bandă.

Ca urmare a măsurilor 
tehr.ico-organîzatorlre luate 
stau obținut rezultate însem
nate in direcția reducerii re
buturilor. Brigada condusă 
de maistrul stahanovlst Nl- 
colae Prâlleanu dela secția 
de formare a îmbunătățit 
calitatea formelor și a redus 
rebuturile în primele două 
decade ale lunii ianuarie la 
0.75 la sută față de 10 la 
sută cât a fost procentul în 
luna trecută, iar brigada de 
turnare nr. 43, dela secția

miezuri, nu a dat în scest 
timp niciiin rebut.

O contribuție însemhată la 
reducerea rebuturilor și la 
îmbunătățirea calității pro
duselor a adus-o inovația 
realizată de inginerul Aurel 
Stoenescu și maistrul Gheor- 
ghe Făleanu, de'.a secția de 
formare din cadrul sectorului 
oțe’.ărie. Inovația constă d:-n 
mocllacarea sistemului de 
formare și turnare a sabotu- 
lui de frână dela tractor. 
Prin aplicarea ei rebuturile 
s’au redus la aproximativ 
jumătate. In același timp, 
piesele turnate au dimensiu
ni precise nedeformate, ușu
rând astfel operațiunile de 
uzinaj.

mașinilor agricole
La stațiunea de mașini și tractoare Roman 

se desfășoară cu Intensitate lucrările de re
parare a tractoarelor șl mașinilor agricole.

Datorită antrenării în întrecere socialistă 
a întregului colectiv al stațiunii și a folo
sirii metodei sovietice. de reparare pe. an- 
samb'e de piese, mecanizatorii dela S.M.T.J 
Roman au obținut succese. Până acum, pla
nul de reparații a fost îndeplinit în propor
ție de peste 50 la sută. Au fost reparate 8 
tractoare, 50 Ia sută din numărul plugurilor-, 
tractor, nrecum șl toate grapele și cultiva
toarele stațiunii. In lucrările de reparație, ob
țin succe.se deosebite stahanovistul Nicolae 
Bostan și tractoriștii Gh. Mihăieș și Nicolae 
lacob.

Paralel cu lucrările de reparare a inven
tarului agricol, la S.M.T.-Roman se desfă
șoară, și cursurile de șefi de brigadă, ejutori 
<le șefi de brigadă, pontatorîiși tractoriști.

(Agenpres)

Noi construcții 
pentru mineri

An de an, în centrele carbonifere din țară 
se ridică sute de blocuri muncitorești și nu
meroase construcții social-culturale

in ultimii ani au fost construite pentru mi
neri locuințe pe o suprafață de 223.430 m<p. 
Numai în cursul anului trecut s’au dat în 
folosință minerilor 1250 apartamente, 45 că
mine cu 2.000 locuri pentru nefamiliști și 
5 cantine cu 1.900 de locuri. In bazinele 
carbonifere au mai fost construite 6 băl eu 
141 dușuri, 3 băi-disoensare și un nou dis
pensar. La Comănești a fost terminată con
strue.ia clubului muncitoresc cu o capacitate 
de 750 locuri, iar la Asău a fost dat în folo
sință minerilor clubul cu 600 locuri construit 
anul trecut. Totodată la Petroșani ți Uricami 
Noi s’au executat instalațiile necesare pentru 
alimentarea cu apă potabila.

0 extindere deosebită a luat-o în ultimul 
timp construcția locui ițelor individuale cu 
ajutorul creditelor acordate, de stat. Până a- 
cum au fost acordate credite' fn valoare de 
13.000.000 lei unui mare număr de mineri. 
In prezent numărul minerilor care cer credite 
pentru construcții individuale crește continuu.

Viitorul deschide în fața minerilor condi
ții și mai bune de muncă și de trai. In cursul 
anului 1954, de pildă, se vor construi și da in 
folosință minerilor alte 3.000 apartamente, 
dintre care 2.000 numai in Valea Jiului. Ți
nând seama de cerințele minerilor, blocurile 
muncitorești ce se vor construi de acum îna
inte vor fi înconjurate de suprafețe de teren 
ce vor putea fi folosite pentru grădinarii. 
Odată cu construirea blocurilor noi sa vor 
ridicâ magazine, creșe, cămine de copii și 
altele. Tot în 1954 in centrele carbonifere 
ver începe lucrările de construcție a 3 spi
tale nci. se vor construi 4 școli elementare 
de 7 ani, Iar la Institutul de mine din Pe
troșani se va construi un nou amfiteatru, o 
sală de gimnastică, etc La Câmpulung-Mus- 
cel va începe construcția unui nou complex 
școlar pentru pregătirea cadrelor medii de 
tehnicieni mineri, iar complexul școlar de’.a 
Lupeni va fi dezvoltat. In majoritatea cen
trelor carbonifere ale țării se vor face noi 
lucrări edilitare. (Agerpres)

înainte de termen
Colectivul de muncă al secției cuptoare in

dustriale dela combinatul siderurgic „Gh. 
GheorghiJ-Dej" din Hu-nedoara sprijină în
deaproape munca oțelarilor în lupta pentru 
a dia cât mai mult oțel.

Echipa condusă de stăhanovistul Ludovic 
Niri, lucrând du-pă avansatele metode sovie
tice, a reușit să facă o muncă de bună cali
tate și șă redea cuptorul producției înainte

de termen. Timpul prevăzut pentru reparația 
cuptorului ena de 12 ore. Printr’o pregătire 
organizată a lucrului, a cofrajului metalic 
și a încălzirii cărămizilor, ei au terminat lu
crul în numai 7 ore. In acest fel, echipa a 
depășit norma cu 71 la sută, dând in aceliaș 
tim-p cuptorul !n exploatare cu 5 ore mal 
repede.

O viață nouă plină de bucurii, de muncă rodnică, înflorește pe văile 
apelor repezi ale Dornei și Bistriței. Sus, în munți la exploatările fores
tiere din Dornișoara răsună zumzetul harnic al fierăstraelor electrice mâ
nuite de flăcăi voinici și veseli. Jos. acolo unde apele Bistriței primesc pe cele 
ale Domei, gâfâie cadențat gaterele combinatului forestier„Bemat Andrei".

Pe șosele și drumuri de munte urcă și coboară neobosite camioane ce 
transportă bușteni enormi spre fabricile de cherestea.

In fotografie : Șoferul utemist Andrei Tamaș fruntaș în producție insu- 
șindu-și o înaltă calificare reușește să transporte zilnic la o distanță de 15 
km. câte 80 m.c. bușteni. (Foto: EUGEN CSICOȘ)

succe.se


rănias nerezolvate.

In 1859 s’a înfăptuit Unirea țărilor româ
nești, Moldova și Țara Românească, într’un 
singur stat, unire care a însemnat de fapt 
întemeierea statului național al poporului 
nostru.

Rod al luptei de veacuri a poporului împo
triva cotropitorilor turci și a marii boierimi 
reacționare, statul național, constituit tn 
1859, a marcat o etapă importantă în lupta 
poporului pentru progresul social, pentru e- 
liberarea națională și socială.

Problema unirii într’un singur stat a Mol
dovei și Țării Românești a frământat în de
cursul veacului al XIX-lea mințite cele mai 
luminate, cât și masa celor obijdulți și apă
sați de exploatarea feudală. Una dintre sarci
nile cele mai importante ale revoluției din 1848 
in Țările Române era tocmai Unirea națională. 
Pentru realizarea ei au luptat cu ardoare 
Bălcescu. pașoptiștii cei mai înaintați, mas
sele de țărani și orășeni. Dar datorită trădă
rii revoluției de către burghezie, a interven
ției brutale a hoardelor turcești și cu „con
cursul" binevoitor al guvernului englez, re
voluția a fost înfrântă, iar desființarea iobă
gie!, Unirea Țărilor Românești șt celelalte 
sarcini ale revoluției au

Țările românești e- 
rau totuși din ce in 
ce mai serios angre
nate pe drumul dez
voltării capitaliste.

Dezvoltarea relații
lor capitaliste în țările 
românești este ilustra
tă viu prin creșterea 
comerțului. Balanța co
mercială era extrem 
de favorabilă pentru 
principate.

Această desvoltare a 
avut loc în condițiu
nile menținerii puter
nicelor rămășițe feu
dale oare frânau dez
voltarea tinerii indus
trii românești. Massele muncitoare dela orașe 
și sate, in special țărănimea erau crunt exploa
tate de către marii boieri. Aceste masse, îm
preună cu o parte a burgheziei industriale, 
nemulțumită de privilegiile marilor boieri și 
interesată în dezvoltarea pieții interne, în 
frunte cu A. I. Cuza, M. Kogâlniceanu șl al
ții, luptau împotriva forțelor reacționari in
terne și externe, pentru desființarea iobă- 
giei, pentru Unire.

★
Descompunerea orânduirii feudale și dez

voltarea capitalismului duc la formarea unor 
mari centre economice și pobtice-culturale, 
la apariția și lărgirea unei piețe unice pe 
scară națională. Procesul de descompunere a 
feudalismului și de naștere a capitalismului 
— proces ce a avut loc la noi în țară pela 
sfârșitul veacului al XVIlI-lea și începutul 
celui al XlX-iea — este totodată și procesul 
de constituire a oamenilor in națiuni.

Națiunea burgheză română a apărut și s’a 
dezvoltat în condițiile jugului otoman, pe de 
o parte și al celui habsburgic, pe de altă 
parte.

Dezvoltarea relațiilor comerciale șl formarea 
pieții interne naționale era frânată de jugul 
acestor imperii. Burghezia industrială în dez
voltare avea nevo e de o piață pe care să și 
poată desface produsele, ea nazuia să ia 
pjterea de stat șl să elaboreze legi prin care 
să protejeze comerțul și tndustra națională 
ce se dezvoltau; ea era interesată in lărgirea 
numărului celor exploatați, In dezvoltarea 
pieții interne. Deosebit de interesate în uni
rea țărilor românești, erau massele popu
lare, elementele muncitorești dela orașe, țară, 
nimea. 
rii, de 
pirațiile 
iobăgie, . . . „
furi democratice șl a dobândirii indepen
denței. Mințile cele mai luminate ale tim
pului, marii artiști ai cuvântului — V Alec- 
sandri. G Boliac, Gr. Alexandrescu șl alții 
au militat cu înflăcărare pentru unire. 
Marea boerfme reacț:onară era net îm
potriva Unirii. In afară de aceasta, lupta 
poporului nostru pentru înfăptuirea Unirii a- 
vea dușmani înverșunați și pe plan interna
țional

Intre anii 1853—1856, In Răsăritul Eurcpei 
s’a desfășurat războiul Crimeii, dus de An
glia Franța, Sardinia și Turcia împotriva 
Rusiei. Esența așa numitei „chestiuni orien
tale” diri cauza căreia a izbucnit războiul, 
era, după cum au subliriat Marx și Engels, 
problema soartei „omului bolnav” al Europei, 
adică a Imperiului Otoman. Atitudinea față 
de „omul bolnav" însemna totodată și fixa
rea poziției față de lupta de eliberare națio
nală a popoarelor din Balcani, inclusiv a 
poporului nostru. Rusia era interesată în li
chidarea Imperiului sultanilor; în mod obiec
tiv lupta Rusiei împotriva Turciei însemna 
un sprijin serios dat luptei popoarelor balca
nice pentru eliberarea lor de sub jugul asu
pritorilor turci.

Cu totul alta era atitudinea puterilor apu
sene față de Turcia și inclusiv față de soarta 
popoarelor balcanice. Dorind să-și consoli
deze dominația lor în Orient, burghezia en
gleză, franceză și austriacă urmăreau men
ținerea imperiului turcesc și se împotriveau 
cu înverșunare creierii unor state naționale 
in Sud-Estul Europei. In războiul Crimeii, 
din cauza înapoierii sale economice, Rusia 
țaristă a fost înfrântă. Congresul de Pace 
dela Paris a luat în discuție printre altele și 
problema soartei (âriter românești. In 
ambele țări curentul de opinie în fa
voarea Unicii era atât de puternic în rândurile 
masselor populare, încât sub presiunea mas- 
Selor chiar domnitorii G. Ghica și B. Știrbei 
au trimis memorii Congresului prin cere 
cereau unificarea celor două țări.

Faptele istorice dovedesc insă că numai 
Rusia, interesată în crearea unui stat care 
să-i poată deveni aliat împotriva Turciei și 
6ă constitue o barieră în calea expansiunii 
austriace spre răsărit, a fost singura mare 
putere care a sprijinit ferm și fără rezerve 
lupta pentru Unire.

La Congresul dela Paris a Ieșit la iveală 
și poziția celorlalte puteri europene față de 
Unire Anglia, Austria și Turcia s’au arătat 
e fi cei mai aprigi dușmani ai Unirii țărilor 
românești.

Interesată în menținerea integrității Impe
riului Otoman, prin care ea își desfăcea cu 
ușurință mărfurile sale, în care ea avea o 
bogată sursă de materii prime și o importantă 
bază strategică pentru menținerea dominației 
sale coloniale în Asia și Africa, Anglia era 
un dușman înverșunat el Unirii

Asupritor a diferite naționalități, printre 
care și cea română din Transilvania și Banat 
și dorind să-și întindă stăpânirea și asupra 
Moldovei și a Țării Românești, imperiul 
Habsburgic era deasemeni interesat în împie
dicarea Unirii

Jefuitoare de secole a Moldovei șl Țării 
Românești, Tu-rcta sultanilor se împotrivea cu 
înverșunare — având sprijinul Angliei și 
Austriei — Unirii țărilor românești.

Franța a sprijinit inconsecvent și cu rezerve 
Unirea, crezând că prin unirea țărilor ro
mânești se va crea un stat tampon între

șl Turcia, iar noul stat va deveni oRusia
bună piață de desfacere a mărfurilor pentru 
burghezia franceză concurată pe alte piețe 
de burghezia engleză.

Fiind nevoit să țină seamă de dorințele 
repetate ale moldovenilor și muntenilor de a 
se uni într’un singur stat, Congresul dela 
Paris a hotărît ca toate clasele sociale din 
aceste țări să fie consultate în vederea sta- 
bi'irii organizării sociale, politice și admi
nistrative a țărilor române, prin convo
carea unor divanuri ad-hoc.

Pentruca interesele lor să nu fie atinse 
câtuși de puțin, marile puteri au constituit 
o comisie care să supravegheze alegerile ce 
au avut loc în vara anului 1857 mai ales 
pentru a sprijini forțele reacționare din 
interiorul țărilor românești.

In preajma alegerilor, luptă dintre forțele 
unioniste și reacțiunea feuda'.o-boiereasră, 
dușmană a unirii, a căpătat un caracter deo
sebit de înverșunat. Prin teroare și abuzuri 
caimacanii puși de turci și austriac!, îm-

Deputății clăcași din Divanul Ad-hoc al Moldovei

Millifcii jam • a S . v.
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Uni- 
as- 
din

Ele legau de înfăptuirea 
formarea statului național, 
lor seculare de eliberare 
speranța câștigării unor drep-
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•nZilele' din preajma alegerii 
aminteau de evenimentele furtu-

Alegerea lui Cuza ca domn și în Țara 
Românească s’a desfășurat în condițiile unei 
situații extrem de încordate. Nehotărîrea adu
nării elective, gândul că ea ar putea să 
aleagă ca domn pe unul din foștii domnitori 
urîți de popor, au pus în mișcare massele 
populației bucureștene și pe țăranii din îm
prejurimi. 
București 
noase din vara anului 1848. In ziua de 24 
ianuarie 1859 o mulțime imensă, printre care 
măcelarii, tabacii, pielării, țăranii din îm
prejurimi, au pătruns in sale Mitropoliei unde 
avea loc ședința adunări' elective. Sub pre
siunea poporului adunarea a ales ca domn 
și al Țării Românești pe Alexandru Ioan Cuza. 
In felul acesta, poporul nostru a învins piedi
cile puse de’ marile puteri apusene în ca'ea 
unirii naționale. Lupta revoluționară a mas- 
selor a determinat înfăptuirea statului 
național.

Deși puterile apusene refuzaseră să recu
noască Unirea, Rusia, care o sprijinise tot 
timpul cu fermitate, și-a dat consimțământul 
imediat. In cele din urmă Franța. Anglia »i 
Austria — amenințată de un război în Italia, 
au recunoscut alegerea lui Cuza ca domn M 

țărilor românești, iar 
in 1861 conferința am
basadorilor dela Con- 
stantinopol hotărî con
topirea celor două ca
mere într’una singură 
și formarea unui sin. 
gur guvern. La 11 de
cembrie 1861 orintr’o 
proclamație adresată 
poporului, Cuza spu
nea : ..Unirea este în
deplinită. naționalita
tea română întemeia
tă’*. Statul național 

burghez. România, era 
întemeiat

Cu o deosebită sim
patie și căldură a spri-

jinit lupta poporului nostru pentru Unire ! 
opinia publică progresistă in tată din I
Rusia. Revoluționarii democrați ruși N. G. 
Cernișevschi și N. A. Dobrol ubov, conducă- i 
lorii mișcării revoluționar-democratice din i 
Rusia de atunci, au ridicat glasul lor în I 
apărarea drepturilor poporului nostru ia e’.i- | 
berarea de sub jugul turcesc și la o viață 
de stat independentă. In timpul Congresului | 
dela Paris din 1856. Cernîșevschl scria în 1 
„Sovremmenic-* : „Opinia publică luminată . 
din Rusia privește cu simpatie dorința j 
Românilor de a se uni într’un singur stat_.‘ , 

Nevoit! să se Impaoe cu realizarea Unirii 
de către popor, moșierii feudali reacționari ■ 
s’au înțeles cu burghezia împotriva poporu
lui, au golit actul Unirii de conținutul lui I 
democratic și patriotic, s’au străduit, și in i 
cele din urmă au reușit, să-l izgonească pe ; 
Al I. Cuza dela domnie, să-l îndepărteze și 1 
să-l izoleze pe Kogâlniceanu, sâ împiedice 
aplicarea reformelor, așa parțiale și ciuntite 
cum erau ele preconizate de Cuza și Kogăl- 
niceanu. Marea majoritate a burgheziei. în 
frunte cu Brătianu. a trădat din nou lupta \ 
poporului, ca și în 1848. In locul reformelor ' 
democratică cerute de popor coaliția burghe- 
zo-moșiereescă a vârit poporul nostru sub , 
un jug mai greu decât cel al turcilor, aceia I 
al capitalului străin. Pentru a păzi intere- 1 
sete capitalului străin, ale burghezo-moșîe- : 
rănii a fost adusă monarhia Hobenzollemi- ' 
lor, sluga credincioasă a capitaliștilor ger- I 
mani. englezi ș.a.m.d. Mâncătorilor șl țâra- I 
nilor care și-au cerut drepturile li s’a râs- • 
pans cu gloanțe. Vătafii monarhiei, ai capi
taliștilor și moșierilor au înecat in sânge ' 
răscoalele țărănești, ca și glorioasele lapte | 
ale proletariatului revoluționar iar în cele din 
urmă au Împins țara în crimlna ul război 
antisovietic, împotriva intereselor naționale 
ale poporului nostru.

Trădarea burgheziei -de’a 1859 nu a putut 
totuși să împiedice Unirea. Unirea a stat la 
temelia dezvoltării țării noastre ca stat națio
nal și a reprezentat un pas înainte spre pro- 
gresul economico-social. Actul Unirii din 
1859 și apoi dobândirea independenței noastre 
de stat, realizate prin eroismul și jertfele po
porului nostru și cu ajutorul armatelor ru
sești, au creat mai târziu condițiunile pentru 
dezvoltarea clasei muncitoare, centru dezvol
tarea luptei sale revoluționare împotriva re
gimului burghezo-moșieresc. Clasa munci
toare în frunte cu partidul său revoluționar, 
a ridicat steagul luptei pentru independență, 
pentru drepturi democratice și înlăturarea 
exploatării, pentru socialism.

Cu ajutorul frățesc al popoarelor sovietice, 
poporul nostru s’a eliberat de exploatarea im
perialiștilor străini și a burgheziei și moșie- 
rlmii, câștigându-și astfel adevărata inde
pendență și libertate națională. Dintr’un 
obiect de batjocură, dintr’o colonie înapoiată 
a Turciei sultanilor sau a bancherilor din 
Apus, cum era odinioară, România a devenit 
o republică democrat-populară. înaintată din 
punct de vedere economic și politic, o țară 
în care poporul e 6tăpân pe soarta 6a și în 
care nu mai poruncesc și nici nu vor mai 
porunci niciodată Imperialiștii străini și 
vătafii lor, burghezit șl moșierii autohtoni. 
Sub conducerea Partidului Comunist oamenii 
muncii din patria noastră au obținut succese 
mărețe in opera de construire a socialismului. 
In procesul luptei pentru construirea vieții 
noi, 6’a făurit și se cimentează tot mal mult 
unitatea moral-polltică a poporului nostru, 
unitate ce constitue o puternică forță motrică 
în mersul înainteal poporului din patria noa
stră. Poporul nostru muncitor nu uită tnsă 
că victoriile obținute sub conducerea partidu
lui îl fac să turbeze de furie pe urmașii bră- 
tienilor, balșilor, catarglilor, pe exploatatorii 
și agenții 
nostru își 
uneltiri și 

Mândri
lor, oamenii muncii din țara noastră mun
cesc cu elan pentru construirea unui viitor 
luminos șl fericit, viitor care depășește cu 
mult cele mal înaintate cerințe ale forțelor 
democratice și patriotice care au luptat pen
tru înfăptuirea Unirii țărilor românești din 
1859.

preună cu marii boieri ce se aflau în frun
tea aparatului de stat, au reușit să falsifice 
rezultatele primelor alegeri din Moldova și să 
pună astfel în pericol realizarea Unirii. 
Divanul ales în acest fel era categoric împo
triva Unirii. Largul val de proteste populara 
au silit însă comisia europeană să anuleze 
alegerile. Țăranii și ’ lucrătorii cei calomniați 
de istoricii burghezi ca fiind „pasivi" față de 
Unire, au reușit să înfrângă forțele reac- 
țiunii și de această dată. Noile alegeri au 
dat o majoritate zdrobitoare partizanilor 
Unirii.

La 20 și respectiv la 30 septembrie 1857 
s’au deschis lucrările divanurilor ad-hoc la 
Iași și București.

In divanurile ad-hoc eu reușit să pătrundă 
și un număr de deputați clăcași care vedeau 
in Unire un pas înainte spre înfăptuirea 
visurilor de veacuri ale țărănimii iobage și 
spre realizarea unor reforme democratice 
necesare pentru progresul țării. împotriva 
revendicărilor juste și întemeiate ale țăranilor 
s’au năpustit, cu ură marii boieri. Ei au 
numit aceste revendicări „utopie condamnată 
de toată lumea, expresie sofistică care 
ascunde în ea o cerință comunistă... adică 
împroprietărirea universală fără cumpărare și 
plata pământului.. “

Întrucât această „cerință comunistă” cum 
denumeau boierii revendicările țăranilor adică 
improprietăriiee clăcașilor. sa împletit strâns 
in dezbateri cu chestiunea Unirii, marii botez: 
reacționari, entiunioniști, s’au ridicat cu 
furie și împotriva Unirii.

„Voim să scăpăm, sâ ne rescumpărâm_
să fim numai ai țării și să avem și noi o 
țară”, așa au declarat deputății clăcași in 
frunte cu Moș locn Roată în Divanul 
Moldovei.

In schimb marele boier Alecu Ba’ș a decla- 
«at in ședința Divanului din 7-X-1857 că este 
împotriva Unirii deoarece nu vrea a da 
Moldova cu privilegiile ei ce ii sunt mai avan
tajoase decât ale învecinatei țări, 
tru un viitor necunoscut.
ca proprietar a 80.000 de fălci de pă
mânt. Iar Brătianu,
României burghezo-moșierești. s’a opus cate
goric luării în discuție în Divanul din Bucu
rești a chestiunii țărănești pentru, zice-se a 
nu periclita interesele Unirii naționale.

Cererile țăranilor iobagi au fost sprijinite 
doar de o mică parte din deputății burgheziei 
Deputății Partidei Naționale în frunte cu M. 
Kogâlniceanu au susținut lupta deputaților 
c'ăcași. Dând un răspuns usturător lui Alecu 
Balș, M. Kogâlniceanu spunea: „El cere păs
trarea statului său, adică a privilegiilor în 
țară și sacrifică țara". Dar majoritatea depu- 
tațiior burghezi au rămas — ca și în 1848 — 
de partea moșierilor cu care s’au înțeles îm
potriva .forțelor revoluționare.

Deoarece desbaterile diri divanuri puseseră 
în mișcare pe țăranii iobagi, Turcia, Ie inter
venția boierilor, a dispus închiderea divanu
rilor. fără a se fi rezolvat problema țără
nească.

In legătură cu problema Unirii, rezoluțiile 
ambelor divanuri ad-hoc cereau autonomia și 
neutralitatea principatelor, unirea lor într’un 
singur stat (România), domn străin, guvern 
constituțional, ș.a.

Conferința reprezentanților celor 7 puteri 
din mai 1858 dela Paris, a hotărît unirea celor 
două principate sub numele de Principatele 
Unite ale Moldovei și Țării Românești, cu 
domn, guvern și adunare legislativă pentru 
fiecare principat 6eparat, șt cu legi elaborate 
de o comisie mixtă cu valabilitate pe terito
riul ambelor principate, ș.a. In privința c'.ăcli 
conferința dela Paris stabilea că „Raportu
rile dintre proprietari și clăcași se vor stabili 
ulterior printr’o lege". Puterea rămânea în 
mâinile moșierilor, negustorilor și industriași
lor, iar poporul era ținut ca și înainte, departe 
de treburile statului.

Aceste hotărîri s’au luat ca urmare a opozi
ției înverșunate a Angliei, Austriei și Turciei 
față de Uniie. Guvernele acestor state sperau 
astfel să împiedice totuși înfăptuirea Urrtrii 
și să mențină poporul nostru în dependență 
economică și politică față de capitalul străin.

Pe baza hotărîrii Conferinței dela Paris, 
in ianuarie 1859, s’au convocat adunările 
elective pentru alegerea domnilor celor două 
principate. După o luptă grea, forțele 
unioniste au reușit să impună alegerea ca 
domn el Moldovei a colonelului Alexandru 
loan Cuza, cunoscut de popor ca unul din con
ducătorii mișcării revoluționare din 1848. 
Populația lașului a salutat cu bucurie la 5 
ianuarie 1859 alegerea lui Cuza ca domn.

pen-
E1 s’a recomandat

viitorul vizir al

Imperialismului. Deaceea poporul 
întărește vigilența, zdrobind orice 
întărind mereu statul nostru.
de faptele mărețe ale înaintașilor

Rândurile pe care le veți citi mal jos, 
fac parte din jalba deputaților trimiși de 
țărănimea clăcașă în divanul ad-hoc al 
Moldovei. După ce au exprimat hotărî- 
rea țărănimii clăcașe de a sprijini din 
toate puterile ei actul, unirii, deputății au

...,,Câtă-i Dunărea de mare și de 
duce peste mări și peste hotare, acolo se prefac în râuri de aur și de argint și 
curge iarăși înapoi de se revarsă în țara noastră; iar noi dela ele nici că ne în

dulcim.
...Când ne-am jăluit, când ne-am tânguit, păsurile când ne-am spus, is

pravnicul ne-a bătut, privighetorul ne-a bătut, jandarmul ne-a bătut, zapciul 
ne-a bătut, vătăjelul ne a bătut, posesorul ne-a bătut, boierul de moșie ne-a 
bătut.... Vroim să scăpăm, să ne răscumpărăm de robia în care suntem ;
vroim să ne răscumpărăm, să nu mai fim ai nimănui, să fim numai ai țărei și 
să avem și noi o țară; am îngenunchiat, am îmbrâncit cu toții; cum suntem 
nu mai putem duce îndelung".

arătat tn cuvinte deosebit de expresive 
în fața divanului Ad-hoc suferințele ță
rănimii clăcașe, dornică să scuture jugul 
nemilos al exploatării moșierești și stră
ine. Iată extrase din această jalbă :

largă curge râul sudorilor noastre, se

Crește numărul 
contractărilor de animale 

în raionul Salonta
— Țăranii munci- 
regiunea Oradea,

unitățile de stat și coo-

vreme, țăranii muncitori 
au v-alorilicat prin coo-

Oradea 22 (Agerpres). 
tori din raionul Sa Ion ta, 
încheie zilnic contracte de creștere și ingră- 
șare de animale cu 
peratiste.

Numai în ultima 
din comma Tinea 
perativa „Zorile Roșii" din comună, pe ba
ză de contracte, 5228 kg păsări, precum și 
3578 ouă.

Țăranca muncitoare Catlța Hegeși a con
tractat cu cooperativa ingrășarea a 5 gâște. 
Trei din gâște au și depășit fiecare greuta
tea de 12 kg. și au fost predate cooperativei 
Deasemeni, țăranca muncitoare Floarea Ian- 
ca a predat cooperativei „Zorile Roșii" cele 
12 gâște pe care le contractase, 'e care a 
obținut o greutate totală de 115 kg Cu Na
nii primiți aceste țărănoi muncitoare au 
cumpărat din cadrul comerțtlui de întâmai- 
nare multe produse indu-triale.

Țăranii muncitori Cosma Adalbert, Dumi
tru Cotrău, 
Tulea, au 
ier țăranul 
livrat cei 2 
care a obținut un spor de 150 kg.

Nt-mai in comuna Ciumeghiu, țăranii 
muncitori au contractat cu cooperativa 
„Gheorghe Doja“ 48 bovine, 15 porci și 350 
păsări.

Vasile Boța și alții, din satul 
contractat flecare cât” 2 boi, 
muncitor Ghercghe Gintea a 
boi pe care îi contractase și la

--- ■---

Casă de cultură, 
teatru, cinematograf...
In ultimii ani, datorită grijii partidului 

șl a guvernului, tot mal mult înflorește și 
orașul Lipova. In acest an s’a terminat tn 
oraș, prin eutolmpunere, reconstrucția casei 
de cultură înzestrată cu o mare sală de 
teatru, un cinematograf șl săli de lectură.

Tot prin autoimpunere a început constru
irea unui mare stadion care se va inaugura 
cv ocazia deschiderii sezonului sportiv de 
primăvară.

la ultima vreme s’a început reconstrucția 
cinematografului „Sândor Petoffi" din Li
pova II și s’a terminat reconstrucția dife
ritelor străzi cu pavajul distrus.

Pentru viitor s’a elaborat proiectul cons
trucției unul parc ce va cuprinde diferite 
p'ante necesare experiențelor elevilor Școlii 
Medii Tehnice Hortico'e din Lipova.

Corespondent 
ANDREI IOAN DOINAȘ

Visul senatorului McCarthy
Poți soci pe-un deget lumea. 
Poți să stăpânești minunea.

Prinț sâ fii. boier sau domn. 
Tot nu știi ce-o să se'r.tămple 
Pe sub frunte, pe sub tâmple.

In pârdalnicul de somn.

Câte'n lună, câte’n stele, 
Se înșiră ca mărgele,

Mai cu tâlc, mai fără miez, 
Și de-ți place ori nu-ți place 
Trebui, să le vezi — și pace, 

Nu-i pe-alese când visezi.

lată cum, nu mai departe, 
Senatorului Mc Carthy,

Cunoscutul senator, 
I se întâmplă să creadă 
C’o să cadă sieși pradă.

Scurt — un vis îngrozitor.

...Se trezi cu’n țipăt jalnic,
Scuturat de-un plâns năvalnic, 

Brobonit de picuri reci.
Și’n acea vâltoare-a spaimei
Nu mai contenea să’ngaime: 

— Sunt Mc Carthy, nu’nțelegi ?

Vezi că nu se desliplse
Din păienjeniș de vise

Și, chircit pe-un colt de pat, 
Se muncea să-și amintească 
Cum, în hora cea drăcească

Fără voie a intrat.
Trv.

I ?
începutul... parcă... Ia stal!
N’a fost prea cumplit. Da, asta-1! 

Nu l-a îngrozit de fel.
O ședință, oarecare,
A comisiei pe care

O conduce zilnic el.

(Omule, o știi, firește. 
Că doar dânsa hotărăște

Intr’o clipă, dacă tu 
Ți-ai păstrat „loialitatea", 
Dacă ești — și-a fost și tata —

Bun american sau nu.)

Se făcea că senatorii,
De cum dară’n geană zorii, 

Judecau — și alt nimic.
Și’ntrebau din ochi colegul, 
Respectând, pe de-a Întregul 

Un obișnuit tipic.

— Pe aceștia doi, predați-î 
iarăși la „Investigații" 

Federalului Birou.
Două întrebări cu totul 
Și e clar de tot complotul, 

Plictiseală. Nimic nou.

Trec: un pastor, ce’n biserici 
Ar fi spus cândva în predici:

„Creșteți și vă înmulțiți", 
Ne’nvățându-și credincioșii 
Că sunt unii (negrii, roșii) 

Care trebui nimiciți.

Un profesor — care are 
Probe și mai zdrobitoare,

Căci odată, plin de chef, 
Pronunțase vorba „China", 
încercând s’ascundă crima

Sub al Asiei relief.

Corespondenții scot Ia iveală lipsurile
Salarîați sanitari bolnavi de neomenie

ochi ? Tu

doctorița,aminte că e

com-acid boric șl pui

,,Așa trebue îngrijit un bolnav?"
Această întrebare șl-o pun mulți bolnavi 

care se duc la ambulatoriii din Moinești 
ca să-și caute sănătatea. Și întrebarea este 
justificată de faptul că mulți dintre ei nu 
sunt îngrijiți la timp sau cum trebuie sau 
sunt amânați dela o zi la alte fără ca 
medicii să țină seama că boala necesită 
un tratament imediat, pentru a evita agra
varea ei Iată un caz:

Un muncitor petrolist suferind de ochi, 
s’a dus într’o zi — pentru a nu știu câta 
oară — la ambulatorul din Moinești.

— Tovarășă doctoriță, nu mi-a trecut 
durerea de ochi nici acum...

Răspunsul doctoriței Băjenaru veni prompt:
— Nu e nimic tovarășe, nu te teme că _ai 

să rămâi chior. Dar ce-ți pasă de 
să fi sănătos. încolo...

Apoi aducându-și
ÎI sfătui:

— Cumperi niște 
prese la ochi...

— Bine tovarășă, 
geaba

Atunci doctorița s’a mâniat!
— Dumneata ești doctor sau eu ? 

vrei să faci cum ți-am spus bine, dacă nu... 
Hai, lasă-mă în pace. Nu vezi că mai sunt 
și alți bolnavi care mă așteaptă ?

Intr’adevăr, erau mulți bolnavi care aștep
tau îngrijire, dar degeaba, doctorița i-a 
lăsat, căci era ocupată cu alte îndeletniciri 
decât cele de serviciu

Un alt caz ca într’o anecdotă din alte 
vremi

Tovarășa Eugenia Climescu, soția unul 
muncitor petrolist, vine la cabinetul dentar. 
O întâmpină tehnicianul Moiselini.

— Mă doare o măsea de nu știu ce să 
mai fac...

— Nu-i nimic, tovarășă. Vino în cabinet

de-am mai pus, dar

Dacă

lucruri le cunosc foarte bine și 
dela sfatul popular al comunei 

din raionul Brad, regiunea Hune-

zi de decembrie a anului trecut

Una știu ■
Predarea cotelor de cereale către stat este 

o datorie patriotică pe care fiecare țăran 
muncitor cinstit se străduește s’c Îndepli
nească la timp. Aceasta o știu bine și sala- 
riații sfaturilor populare comunale. Ei mai 
știu că este de datoria lor să depună toate 
eforturile pentru îndeplinirea tn Întregime a 
planului de colectări.

Aceste 
tovarășii 
Crișcior 
doara.

Intr’o
țăranca muncitoare Sortan Rusanda a venit 
la sfatul popular pentru a preda cota de po
rumb ce o datora către stat. La sfat era 
doar tovarășa Simedrea Doina, referentă. 
Și, bineînțeles, tov. Sortan a Întrebat pe 
tov. Simedrea cui trebuie să predea porum
bul.

— Nu știu ți răspunse ea. Așteaptă 1
$1 tov. Sortan a așteptat. După vreo... 

două ore de așteptare, apare tov. Fusoi 
Lucreția, tot referentă și ea. Tov. Sortan o 
întreabă sfios șl pe dânsa :

— întrebați pe tov. președinte... Eu nu 
știu — îi veni răspunsul.

Ștefan Iureș

Trec: căutători de aur,
„Stele", crescători de tauri, 

Avocafi, studenți, șomeri, 
Chiar șerifi, cu'nvinuire 
Că sunt prea miloși din fire.. 

Trec mereu. La fel ca ieri.

Când, deodată, nu mai trece 
Nimeni. Hei! Ce se petrece ?

Dormi, aprod ? Fă-ți slujba ta ! 
Intră, in sfârșit, o babă.
Numai vârsta i-o întreabă

Și-o condamnă și pe ea.

Vâră capu’n ușă — aprodul:
— Gata 1 A secat norodul.

Nu mai e niciun complot.
— Cum ? Ce-a zis ? „Aici i-o dâră 
Care duce..“ Hotăriră

Să-| închidă pe aprod.

Bun. Apoi, mai multe ore 
Stau. Mc Carthy, senatorii,

Stau. Așteaptă-un ins măcar. 
Nu aud nimic de-afară, 
Nimeni nu le cade’n ghiară.

Este extraordinar.

Spatele și-l încovoaie
Și, nervoși, merg prin odaie.

Unul doar la geam privi 
Dând un strigăt de mirare: 
Ziua in amiaza mare

Bulevardele-s pustii.

Nicio urmă de ființă.
Și ei (in aici ședință I

Se reped la telefon.
La prieteni, ori și unde, 
Nu răspunde! Nu răspunde!

In oraș nu-i niciun om.

Nici în {ară, nici în lume.
To(i primiră-osânde-anume 

Pentru-acelaș vechi motiv. 
Biruință mc. carthystă I
Toți sunt puși pe neagra listă, 

Toți tăcuți inofensivi.

unul măi loial, 
continentul

Tânăr, moș, bărbat, femele, 
Zac cu toți acum sub cheie.

N'a fost 
Populează 
Numai ei, aci-prezentul

Comitet senatorial...

Vai 1 In senatori tresare 
Coarda'ntinsă mult prea tare 

Și mânia i-a cuprins :
Cum, în Statele Unite 
Nu mai pot de azi trimite

La’nchisoare, nici un ins?

Doar McCarthy, precum zeul.
Azi își simte apogeul.

— Misters I Lacrimile-mi dau. 
împlinirăm vechi proiecte. 
Azi, persoanele suspecte

Stau acolo unde stau.

După lupta necurmată
Când ajunserăm, deodată.

La înaltul scop propus, 
întrucât nu-și are rostul 
Cred că... comitetul nostru..

Brusc, se auzi: — Ce-ai spus ? 

și îți aranjez dantura imediat Ia loc pe 
scaun... Scoatem îndată măseaua care te 
supără. Așa..

Și tot vorbind, tehnicianul Aâolselini s’a 
apucat să scoată măseaua.

— Așa... Am scos-o — se bucură MolseJ 
lini. Dar după ce se uită la măsea spune 
mirat:

— Auleo... nu-i asta. O văd că-i sănă
toasă. Dar stai, să mai încercăm odată 
Hop l Iaca,, am șccs-o acum... Tii I dar nu-i 
nici asta. Stai să mai vedem odată...

— Păi ce faci tovarășe,, mi le scoți pe 
toa te ?

— Lasă, nu avea nicio grijă. Așa.... încă 
odată... Hop I In sfârșit, am găsit-o. Gata 
tovarășă, ai scăpat de durere.

După vreo două zile tovarășa Climescu' 
vine iarăși la cabinetul dentar. Avea o 
infecție. Cum era și firesc, i se adresă 
tovarășului Moiselini. Numai că... tovarășul 
Moiselini, angajat intr’o discuție, ii aruncă 
peste umăr.

— Ce mai vrei dela mine? Meseria mea 
este să-ți scot măselele, altceva nu știu să 
fac. Nu mă mai bate la cap.

— Dar ce să iac tovarășe, că mă doare 
tot capul...

— N’am ce-ți face. Dacă te doare capul, 
du-te să-ți dea ceva de durere de căp

iată doi salariați sanitari care in loc să 
vindece durerile, le măresc. Iată doi sluj
bași ai medicinei care nu simt răspunderea 
meseriei lor, care nu-și fac în mod conștiin
cios datoria.

Față de această situație, este de datoria 
secțiunii sanitare a sfatului popular raional 
să-i... trateze energic 
sancțiune pentru a-1 
care suferă.

cât mai degrabă cu o 
vindeca de boala de

Corespondent
MIRCEA LOVIN I

Sortan pe președinte,

- a!ta fac
Ar fl întrebaț tov. ...

dar vezi că el era tare „ocupat", nu avea 
timp de ea. Așa că să mai aștepte...

După alte trei ore, necăjită de atâta pierj 
dere de timp. tov. Sortan intră în biroul 
tovarășului președinte. Aflând despre ce 
este vorba, tovarășul președinte a fost mai 
amabil. I-a căutat chiar el, personal, pe 
tovarășii Zatoschil și Boga.ru, care aveau 
sarcina să primească cotele. Numai că nici 
tov. Zatoschil și nici tov. Bogaru nu se gă
seau pe la sfat. Așa că tovarășa Sortan a 
fost invitată ori „să mai aștepte"... ori să 
vină „mai târziu".

Când a venit „mai târziu", tovarășul Bo
garu era acolo, dar... cheile dela magazie 
erau la tovarășul președinte, care era plecat 
nimeni nu știa unde. Așa că...

— Vino mâine.
...Și tovarășa Sortan a fost nevoită să mat 

vină și „mâine" — pentru a treia oară — ia 
sfatul popular, să mai aștepte încă alte câte
va ore până când, în sfârșit, a reușit să pre
dea cota.

Corespondent
AVRAM C1OFLICA

Hai grăbește-te și-o drege.
Ai rostit o făr’delege.

Cică „n’avem rost". E clar... 
Cam mirat de întreruperi 
(Dar...nu face să te superi)

El, Mc Carthy spuse iar:

— Sigur, n’are rost acuma. 
E închisă toată lumea.

Cine-ar mai urzi complot ?
— Poate tu I strigară unii. 
...Și, ca tunetul furtunii

Asta-I asurzi de tot.

Aiurit, vru să’nțelcagă
Ce răstălmăcire bleagă

li ațâță la tumult.
— A! Și-a dat pe față-arama I
— Cum de nu ne-am dat noi seama I

— Eu îl bănuiam de mult I

— Ei, dar știți c’aveți tot hazul 1 
Comitetul, spun, e cazul

Ca să fie dizolvat.
— Asta spun și comuniștii 1
— Nu-| lâsați să se mai miște !

— Stop I Destul I E arestat 1

Judecata I Luațî aminte I
Velde, tu ești președinte.

Jenner, tu să fii adjunct.
— Dar sunteți nebuni! — Ce spune?
Stai puțin, că îl vom pune

Noi pe bolșevic la punct I 

— Domnilor, sfârșiți această 
Glumă foarte, foarte proastă.

Sunt Mc Carthy, s'a’nțeles ? 
...Dar, de-aici, se’ncurcă totul... 
Voci... comisia... complotul-..

Fac un caier negru, des...

Sar, îl prind, bușindu-l încă,
Și-1 târăsc, și îl aruncă

Din etajul patruzeci.
Și’n căderea lui spre moarte
El urla : Dar sunt Mc Carthy ! 

Sunt McCarthy, nu’nțelegi ?

«••••••• • F •

...Sunt Mc Carthy'... Se trezise.
O, ce fioroase vise I

Stă chircit pe-un colț de pat, 
Și’mprejur, absent, se uită. 
...Visele, oricum, se uită, 

lntr’un ceas va fi uitat.

S’a târit spre geam, să vadă 
Jos, mulțimile din stradă, 

Furnicarul lor mărunt.
Și ținându-și fruntea’n mână. 
Ușurat, abia îngână : 

„Oameni, așadar, mai sunt", 

— Oh, yes, mister, mai sunt oameni. 
Albi și negri, roșii, galbeni,

Și’ntr’o zi, aproape zi,
La o cruntă realitate 
Mai amară decât toate,

Bâldâbâc I te vor trezi I

Boga.ru


■

Viata U.T.M.

MUNCA LA SATE - IN CENTRUL ATENȚIEI
COMITETULUI REGIONAL U.T.M. IAȘI

De curând, comitetul regional U.T.M, Iași 
â organizat o plenară în care s’a discutat des
pre munca organelor și organizațiilor U.T.M. 
din satele regiunii.

In cadrul plenarei, primii secretari ai co
mitetelor raionale U.T.M. Huși și Vaslui au 
prezentat rapoarte în care au arătat cum a- 
plică Hotărîrile plenarei din august a C.C. al 
P.M.R. șl sarcinile trasate de Hotărîrea plena
rei a X-a a C.C. al U.T.M. în care sunt pre
văzute măsuri numeroase cu privire la contri
buția tineretului la dezvoltarea continuă a a- 
griculturii șl creșterii vitelor.

Lucrările plenarei au scos la iveală reali
zările obținute în această direcție de către 
organizațiile U.T.M., care, în ultimul timp, se 
preocupă mai mult de mobilizarea utemiștilor 
șl a tineretului pentru întărirea economică și 
organizatorică a gospodăriilor agricole colec
tive și a întovărășirilor agricoie. Astfel s’a 
arătat că mulți tineri colectiviști au obținut 
anul trecut rezultate frumoase în activitatea 
lor. Utemistul Nioolae Dascălu din G.A.C. 
Valea Hogii, raionul Vaslui, de pildă a exe
cutat 360 zile muncă în gospodărie, obținând 
pentru acestea venituri însemnate. Utem'sta 
Maria Radu, șefă de echipă la GAC Târzii, 
raionul Huși, și-a îndeplinit angaiamentu! de 
a depăși norma cu 50 la sută. Un aport în
semnat în executarea lucrărilor pe tarlalele 
gospodăriilor agricole colective, întovărășiri
lor, gospodăriilor agricole de stat, cât și pe 
ogoarele gospodăriilor individuale, le-au adus 
mecanizatorii din S.M.T.-uri. Un bun exemplu 
în această direcție îl constituie brigada a 11-a 
de tractoriști dela SMT-Huși, care și-a înde
plinit planul de producție în campania de 
toamnă în proporție de 200,38 la sută, deve
nind astfel brigadă fruntașă pe stațiune. A 
crescut deasernenea preocuparea tinerilor co
lectiviști pentru însușirea cunoștințelor agro
tehnice. De exemplu, echipa de tineret dela 
GAC Va'ea Hogii a polenizat artificial petru 
hectare de floarea soarelui, obținând prin a- 
ceasta o recoltă sporită la hectar. Deasemeni 
cu sprijinul comitetului raional UTM. 18 tine
ri colectiviști sunt astăzi elevi ai Școlii Teh
nice Agricole din Vasl ui, 4 urmează o școală 
zootehnică, iar alți 18 școala de tractoriști.

Organizațiile de bază UTM din aceste ra
ioane au început să ducă o muncă susținută 
pentru lămurirea în fața tinerilor țărani mun
citori a avantajelor muncii în gospodăriile a- 
gricole colective și în Întovărășirile agricole.

Tânăra colectivistă Maria Olarj dela

G.A.C. Bălteni a lămurit pe țăranii munci
tori Gheorghe Toporașcu și Sobaru Constan
tin să intre în gospodărie, iar tractoristul 
Eugen Mustață dela S.M T.-Huși a convins 
țe țăranul muncitor Gheorghe Bărlădeanu să 
intre din întovărășire în gospodăria colecti
vă. Datorită acestei munci, în ultimele luni, 
numai în raionul Vaslui peste 133 de utemiș- 
ti și tineri au făcut cerere de a intra în gos
podăriile agricole colective. Mulți tineri din
tre aceștia au devenit apoi și ei buni agita
tori.

Lucrările plenarei au scos în evidență și 
lipsurile care se mai manifestă în munca or
ganelor și organizațiilor UTM sătești din re
giunea Iași.

Au fost criticați activiștii și membrii unor 
birouri raionale UTM care datorită necunoa
șterii temeinice a problemelor producției a- 
gricole și creșterii vitelor nu îndrumă și nu 
ajută concret organizațiile de bază dela sate. 
Unii membri ai biroului raional UTM Ne
grești, tov Radovici, membru în biroul raional 
UTM Pașcani și alții nu s’au deplasat în ulti- 
mile 4 luni în nicio organizație de hază dela 
sate, iar alți activiști, ca tov Scânteie Aurica 
dela comitetul raional U.T.M Vaslui, ori tov. 
Tomulese dela comitetul raional U.T.M. Tg. 
Frumos, pentrucă nu cunosc specificul muncii 
UTM la sate, atunci când merg în organiza
țiile de bază desfășoară o muncă unilaterală, 
scăpând din vedere unele sarcini principale 
care stau in fața organizațiilor U T.M.: crește
rea producției agricole la hectar, asigurarea 
bazelor furajere pentru creșterea producției 
de animale, învățământul agrozootehnic etc. 
Această muncă forma 'i se reflectă și In acti
vitatea unor organizații de bază, care duc o 
slabă muncă politico-educatfvă la rândurile 
tineretului.

In cadrul plenarei an ’ost aspru criticate 
comitetele raionale U.TAL H-jșî, Neg-ești, 
Pașcani și Vaslui, pentru iaptul că nu se în
grijesc de condițiile de muncă și de viată 
ale tractoriștilor. Astfel, la SM.T. îngâni, 
tractoriștii dorm in irig In timp ce ingine
rul șef își face foc In locuința sa personala 
cu lemnele stațiunii. La SALT. Gări Idrid 
unde conducerea stațiunii tărăgănează con
struirea unei băl pentru tractoriști, deși 
există condiții, organizația U.TAL na s'a in
teresat de această problemă.

Unele comitete ra’-ma'e duc o nruneă *-~rs- 
tă. unilaterală ne’egată de riața și uarctn-Je 
mari care stau în fața organizațitțar UTM 
dela sate. Așa spre exempli bfrool coat leta

lul raional UTM Vaslui în ultimile 6 luni n’a 
discutat în ședințele sale nicio problemă le
gată de activitatea organizațiilor UTM dela 
sate cum ar fi creșterea producției agricole ia 
hectar, asigurarea bazei furajere pentru creș
terea vitelor, munca culturală in perioada 
iernii etc.

In discuții s’a arătat deasernenea că unele 
comitete raionale UTM nu sprijină sfaturile 
populare în crearea de cercuri agro-zooteh- 
nice și nu se preocupă nici de crearea condi
țiilor necesare pentru ca activiștii care mun
cesc la sate să studieze problemele produc
ției agricole și ale creșterii vitelor.

Cu toate că plenara comitetului regiona’ 
UTM Iași a analizat o serie de probleme im
portante ale muncii UTM la sate, cum sunt a- 
portul tineretului la creșterea producției a- 
gricole și La creșterea producției de ani
male, la întărirea economico-organizâto- 
rică a gospodăriilor agricole colective și la 
Intensificarea muncii politice pentru crearea 
de noi gospodării și întovărășiri agricole, 
plenara a trecut superficial peste multe as
pecte ale muncii U.T.M la sate cum ar fi 
munca în rândurile tinerilor (ărani munci
tori cu gospodării individuale, munca în rân
durile fetelor. Tot superficial s’a analizat 
felul in care sunt popularizate metodele îna
intate de muncă în agricultură, dacă organi
zațiile U.TAL se preocupă de răspândirea 
cunoștințelor agrotehnice, de educarea tine
retului In spiritul disciplinei socialiste 
față de muncă și fa;ă de avutul obștesc, al 
vigilenței revoluționare fată de uneltirile 
dușmanului de clasă, dacă comitetele raionale 
și organizațiile de bază s’au preocupat să 
cultive la tineri dragostea pentru meseriile 
de crescători de vite și păsări, etc.

Tae'e aceste lipsuri — s’a arătat în ple
nară — au fost posibile datorită faptului că 
însuși comitetul regional U.T-M. Iași In 
frunte cu primul secretar tov. Enoru AureL 
a todrunut și cootrolat slab activitatea co
mitetelor raionale în direcțiile amintite. 
Unii secretari ai eomUrtahri regional U.TAL 
ca tor. Bă’.țatu Dumitru și Ztlberman Hart, 
se deplasează rar pe teren

La sfârșit plenara cornitetnlri regional UTM 
Iași a adopsat ca plan de măsen mer.ite ci 
ridice acfluttatea crga-zațiaor de bază UTM 
de-’a sate la ursetal oarrinîhr mart Încredin
țate de partid c-gaalzatei naast-e

Bt’CUt COXSTAKT1N
cere spe_Scât«en rLneretnlnf' 

pecrra regina Uși

Condiții fot mai bune 
de învățătură

Șooala noastră, Școala Medie Tehnică de 
Industrie Alimentară din preajma fabricii 
de zahăr Bod, a luat ființă cu 2 ani în urmă.

Datorită ajutorului primit din partea or
ganizației de partid și a conducerii fabricii 
de zahăr Bod. astăzi școala dispune de un 
local bine amenajat, compus din săli de 
clasă, meditații și internat. Noi. elevii ace
stei școli învățăm cu mult drag aici. Avem 
multe de învățat, mai ales în domeniul prac
ticii tehnicii alimentare și tovarășii profesori, 
ingineri specialiști ai fabricii, ne ajută mult.

In urma Hotărîril C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953, cu privire la creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii din patria 
noastră, direcțiunea școlii noastre ajutată de 
către conducerea fabricii de zahăr Bod, s au 
interesat intens de îmbunătățirea condițiilor 
de trai și învățătură ale elevilor. Nu de mult 
s’a introdus gazul metan și azi atât sălile 
de curs cât și coridoarele, sunt bine În
călzite.

Elevii din- școala noastră se străduesc să 
învețe tot mai bine pentru a răsplăti grija 
pe care ne-o acordă statul nostru.

Konerth Ștefan,-Popescu Flor tea. Ktosis 
Gheorghe. Mircea Aurora, sunt doar câteva 
exemple de elevi, care au obținut la toate 
obiectele calificative de „foarte tine”.

Dar dacă sunt elevi care iau numai cali
ficative de ..foarte bine”, sunt și elevi care 
nu se străduesc să-și însușească materiile. 
Șerban Emilia, Bucșa Rodica și alții no-ș! 
îndeplinesc Ia timp șl cu conștiincio
zitate Îndatoririle față de școală și colegi, 
învață slab și au abateri dela disciplină.

In această privință este și lipsa organiza
ției U.TAL din cadrul școlii, cate nu a depus 
efortul necesar pentru a-i îndruma pe acești 
elevi.

MUNTEANU GH. IONEL

Școala Meii* Teh-ti Ali-nertară 
București

----- •-----

Utemiștii 
în fruntea act. vită ții culturale

>eia corespondenta noa- 
uralâ de massă în rân- 
mai ales In timpul 

*> principale 
bază U.TAL din satul

FoîTefort

Campionii comunelor
Cu ani în urmă, Lizeta Cojoc era ciobănită. 

Se scula în zori și pornea cu oile sure izlazul 
comunei Tătărești din regiunea București. 
Când se întorcea la curtea conacului vedea 
deseori pe feciorii boierului stând la o mă
suță cu pătrățele negre și albe, pe care erau 
așezate fel de fel de figuri. Intr’una din zile. 
Lizeta trebălui mai mult Ia conac. Feciorii bo
ierului se plictisiră să mai stea la masa cu 
pătrățele și au plecat să se plimbe. Lizeta 
s’a apropiat de masă. Privea figuri'e albe și 
negre șl nu se dumirea ce-or fl Însemnând 
fiecare. Lizeta voia să priceapă tainele aces
tui joc. Odraslele boiertlui însă s’au întors 
și au repezit-o cât colo.

— Șahul nu-i de tine — Hal vezl-țl de 
drum. Țăranii n’au cap pentru așa ceva.

Și amândoi se porniră pe râs, așa fără nici 
o noimă. Lizeta nu le-a răspuns nimic. A 
plecat. De atunci își mai aducea aminte din 
când în când de șah, așa cum auzise că se 
numește jocul.

Anii au trecut unul câte unul. Regimul de 
democrație populară i-a creat Lizetei Cojoc 
condiții să trăiască o adevărată viață.

Intr’o seară la căminul cultural Lizeta a 
văzut câteva cutii de șah. Dar nu juca ni
meni. Abia când s’au întors din armată câți
va flăcăi — satul avea primii jucători In ju
rul cărora se strângeau băieți și fete să-i 
privească... Lizeta venea tot mal des la că
minul cultural și privea la tel ca ceilalți, ore 
întregi. Mare lucru însă n’a priceput. înce
puse să Învețe mersul pionului și al calului. 
Dar până să învețe singură cum trebuie să 
joace șah îi mai trebuia multă vreme. Și nu 
avea răbdare. Să roage vreun băiat s’o înve
țe — se gândi intr’o vreme. Dar apoi se răs-

gândt Intr’o seară a venit la eămL- Marin 
Icniți, președintele ceîecfrafal Kxrtv. Lsl 
l-a sous c’ar -.-rea sâ joace ș»h_ !«» s
aram aminte de seara aceea. Tare > mai 5»- 
corcase. Nn mat știa aisdc. Uitase ș; cuna 
merge pioauL

Dar a învățat, apoi și a Lnceput să joace 
din ce în ce mai bine.

Prin decembrie anul trecut șî’n Tătărești 
pătrunse vestea că tinerii țărani muncitori 
vor lua parte la concursurile spartacniadei 
de iarnă a satelor. Prima care s’a înscris 
la șah a fost Lizeta Nu era singura dintre 
fete. Intre timp aproape toți din set învăța
seră șahul. Fetele numărau vreo 20 la con
curs iar băieții — șl mai mulți.

Cine va fi campioana comunei ? — Nu era 
ușor de răspuns. După ce s’au terminat În
scrierile, a început concurși L

Prima partidă a căzut s’o joace chiar 
Lizeta. S’a așezat la masa cu pătratele și 
așeză cu atenție fiecare figură la locul ei.

Matchul începu. „Adversara” ei, o bună 
prietenă, porni să deslănțuie un atac pu
ternic cu caii. Lizeta sesiză intenția și-și 
organiză o bună apărare.

Trecuse mai bine de o jumătate de oră 
când Lizeta mută „regina”.

— Șah mat, — pronunță ea accentiat 
Atunci cucerise Lizeta prima el victorie in 
cadrul concursului de șah al spartacbiadei 
de iarnă.

Apoi au mai urmat altele. Acum ea are cel 
mai mare punctaj realizat In concurs șl-l 
campioana comunei Tătărești la șah.

*
In sala căminului cultural, la câteva 

mese de șah lupta e în toi. In jurul uneia

«• • . • .................
tMă be șah •□rată de T>ăor st ITvțâ. 
Partxia devenea dn ce ta ce ~ai îetaesrș-

Jjcănd ma: boe ITiță căpătă aia-taj. ț 
ca a* ancă TuJor să se tecLasască Lniats. . 
Dur-â -- ri-igere. Tador corti-rzâ sâ se an- 
trexzeze cu trai vsltâ grijă, la arzălca-ea 
dum-nică ii chemă ?e Iliatâ dia ooa la • i 
partidă de șah. IHață prrai fli-vd sigur de 
victorie. Dar socoteați lai na se pocrivi. i 
Tudor jură calm cu dorinto de a i-msge 
și ieși victorios. Aceasta a fost prima '-.i ! 
victorie

A îndrăgit și mal m-jlt șahuL Ii plăcea 
tare mult iar mai târziu l-a devenit soor- 
tul preferat Tudor cncerea victorie. d«?â 
victorie. Devenise aproape cel mai ten ja- I 
câtor de șah. din oonr-jru Droga, reg"-i"ee 
Galați. S’a bucurat mult când < auzit că | 
în cadril spartachiade' satelor se vor des
fășura ș> concurșisrt de șah Alături de cei 1 
aproane 30 de șahiști din comună a înce
put și el lupta pentru Ltlut de ca mp too al 
comunei.

Prima partidă » susțin at-o eu Ion Grt- 
gore. Victoria a fost și de data aceasta de 
partea lui Tudor. A susținut apoi întâlni
rile cu ceilalți adversari pe care i-a învins 
Numele lui se află acum In fruntea Clasa
mentului.

El este cel care îl va rep-ezeuta pe șa
hiștii comunei Dregu la concursurile fazei , 
e Il-a unde-și vor disputa întâietatea, cam
pionii comunelor .

V PIETREAXU I

Bălceșțj rarml XovacL regiunea Craiova, 
u acordă o densebi'.a atenție.

Bogată șt plină de conținut este activita
tea pe care o desfășoară cel 22 tineri din că- 
— - . ■<’ <. :--jmarea atentă a •:

: ’ertorulzi DaBgeann loan.
Ipâenseei acQaitatea artistică amatoare îi 

atrage pe țineri. La acest cămin funcționea- 
| ză o echipă de jocuri specifice muntenești ce 
au tos* premiate la concu-surile desfășurate 
•le echipele căminelor culturale. In rândurile 

i acestei echipe de dansuri se află și Cojocaru 
loan secretarul organizației de bază U.T.M

O vte activitate desfășoară și colectivele 
de cor și teatru dela acest cămin cultural 
Dragostea pentru muzică, dansul popular 
pasiunea pentru activitatea de artist amator 

hiflăcărează și le dau noi forțe in strada- 
nitle br pe acest târâm. Nu de mult a avut 
l-x m cadrai căminului cultural un frumos 
tesri-.î! a-lstfc la care au participat peste 
300 spectatori din rândul țărănimii munci
toare dta hnțwvjuilmi. Echipa de teatru a că- 
Tinalui a pregă it pentru acest festival co
media jO noapte furtunoasă* de I. L. Cara- 
gtale.

Cu acest prilej e fost prezentat și un reu
și monolog, creație a utemlstului Trot C. 
Nicolae. Prin satiră și humor monologul de- 
T.ascâ vicleșugurile folosite de chiaburi pen
tru a se sustrage dela predarea cotelor Mun 
ci-td cu dragoste șl stăruință tinerii din sa 
tul Bălceștl caută să ridice pe trepte mereu 
mai înalte activitatea lor artistică.

Ti ti și
Se numește Petrescu Constantin. In inti

mitate prietenii îl spun p-e scurt: Titl. E de 
profesie student cu frecvența cursurilor, la 
grădina Copou. E veșnic ironic, nimic nu-i 
place. Are gura mică, cu colțul din stânga 
lăsat în jos, în semn de superioritate și dis
preț față de restul omenirii.

Petrescu Constantin — zis Titi — ziș pier
de vară, este în permanent dezacord cu cei
lalți studenți din anul 11 al Facultății de me
dicină generală Nu de alta, dar dânsul... e 
un „neînțeles”, un „suflet sensibil de artist”, 
un om „care vede totul in mare”, nu ca cei
lalți, oameni mărunți ce se ocupă cu lucruri 
de amănunt, cum ar fi de pildă, studierea 
nervilor cranieni sau a secțiunii prin tulb. 
Lui Titi nu-i plac sălile de disecție, cu veș
nicul lor iz de formol, el preferă aerul tare 
de pe dealurile Tătărașiului. In loc să par- 
licipe la seminarii, Titi găsește că e mal 
bine să colinde străzile lașului, în loc să 
numere la microscop globulele roșii dintr’o 
picătură de sânge, el numără pietrele ce 
formează ca'darâmul Pieței Republicii,

Tiîi are filozofia Iul, părerile lui proprii 
despre felul cum trebue trăită viața de stu
dent Când le debitează colegilor, aceștia îl 
ascultă tăcuți, îi sorb cuvintele — așa cum 
ai sorbi o doctorie amară — apoi, tot ca 

j după o doctorie amară, se strâmbă cu dez
gust Prea seamănă aceste păreri cu studen
ția odraslelor burgheze, care în loc de 
cursuri frecventau cârciumile și cabaretele, 
iar prin școală treceau cum trece lebăda prin 

! apâ, fără sâ se prindă nimic de ei. Titi nu 
găsește „înțelegere” la niciunul din colegi, 

j Numai Atena Sârbu îl admiră, îl aprobă 
ș:-1 urmează cu sfințenie.

Pe vremuri. Atena era fruntașă în grupa 
ei ș; nu e de mirare. Anul trecut nu lipsea 
n:cj dela cursuri, nici dela seminarii, iar în 
restul timpului o puteai găsi fie la bibliotecă, 

e ia cămin, studiind împreună cu celelalte 
colege. întâmplarea e făcut să fie de față 
când un g-jp de studenți discuta despre ul- 

, țimul concert Firește, cel mai sgomotos era 
j TitL

Vorbele pline de emfază ale lui Titi, con
cepțiile sale, care sunt altfel decât la toți 
ceilalți tineri, au impresionat-o. De atunci 
Ate-.a ii consideră un om mare și se exta
ziază în fața a tot ceeace face și ceeace 
spune Titl Iar Titi are grijă s’o extazieze în 

j fiece zi.
Studenții ieșeni, indiferent dacă sunt la 

Medicină, la Politehnică sau la Planificare, 
păstrează oadmirație deosebită față de marele 
poet care a trăit pe meleagurile acestea șl a 
creat versuri nemuritoare- Titi nu cunoaște 
prea bine opera lui Emtnescu, așa cum nu 
cunoaște temeinic nimica. Dar asta nu se poa- 

ț te dezvălui, căci i-ar nărui complect presti
giul și—cine știe—poate nici Atena nu-1 va 
mai prețui Noroc insă că Titi e băiat șmecher. 

. Citește din când In când niște versuri luate 
a întâmplare, învață pe de rost câteva din 

ele, iar a doua zi aduce el discuția în așa 
tel ca să le plaseze. Șl Atena se minunează 
cât de profundă este simțirea lui Titi, cum 
vede dânsul în orice fapt de viață, poezia.

— Ce frumoasă e toamna. Ateno! Crân
gul de aramă foșnește în bătaia vântului, ca 
un cântec misterios, și tu stai și-l asculți 
boscorodind pe profesorul de histologle. De 
ce nu vil cu mine ?

Vezi rândunele se duc,
Se scutur frunzele de nuc, 
S’așază bruma peste vii,— 
De ce nu vii, de ce nu vii?

Și Atena vine, îl urmează supusă pe Titl, a 
devenit umbra lui. Acum nu poate fi văzută 
decât acolo unde este și Titi, adică oriunde 
iți trece prin minte, numai la facultate nu. 
Dacă vânătă de frig se rătăcește cumva și 
pe la cursuri. Atena îmbrățișează dintr’o

A te n a
privire întregul amfiteatru și, de nu-1 găseș» 
te pe Titi al ei; părăsește sala și pleacă.

Titi și Atena au devenit două figuri bine 
cunoscute în Facultatea de medicină gene-1 
rală dar nimeni nu se mai sinchisește de 
ei. Colectivul își urmează calea lui, aspră 
dar plină de satisfacție, spre cucerirea știin
ței ; el îșl are regulile sale, care tre- 
buesc respectate de toți membrii săi. Cine 
le încalcă se exclude singur din rândurile 
colectivului. Iată dece chiar și niște oameni 
„superiori” și „originali” ca Titi și Atena, 
trebue să ție seamă de ele cel puțin în 
mică măsură și iată de ce se mai abat 
câteodată și pe la cursuri. Nu ca să Învețe — 
doamne ferește — ci numai ca să nu se zică 
despre ei că lipsesc mereu. Dar și prezenți 
fiind, e ca și cum n’ar fi. Grupa de studenți 
și asistentul formează o unitate, Titi’și A- 
tena alta unitate, și fiecare din ele își vede 
de treburile eî. Unii se ocupă de sistemul 
nervos simpatic și parastmpatlc, ceilalți de 
„Scrisoarea IIl-a“ pe care tocmai o frun
zărise Titi cu câteva ore mai înainte,

— Vezi, tu, Atena în jurul nostpu, ce tocP 
lari, ce oameni de nimic, ce papagali mes-J 
chlni, bine a mai spus Eminescu : „Ăștia 
sunt urmașii Romei?”.

— Da mai tăceți odată — se răsti la ei 
organizatorul grupei. Nu se mai aude nimic 
din cauza voastră! Mai bine ați lua și voi 
notițe.

Atâta i-a trebuit luî Titl. Personalitatea 
sa,aprig jignită, se revărsă cumplit.

— Cum? Tu, voi, să-mi. faceți mie obserx 
vații? E o absurditate. Voi, pigmeilor, care 
nu înțelegeți un suflet de artist, care nu 
puteți aprecia sensibilitatea mea și... și.j 
cum spune Eminescu. Ateno? Aha, da „Voi 
sunteți urmașii Romei? Niște răi și niște 
famenilE rușine omehirii să vă zică vouă 
oameni”... Voi care vă pierdeți vremea tob 
buchisind §1 disecând mereu, în aerul a- 
cesta infect de laborator, când afară... ia 
uite dom’le, primii fulgi de zăpadă. Hai^ 
Ateno, hai să ne plimbăm mai bine.

Cu paltonul descheiat, cu fularul aruncat 
neglijent și cu Atena de mână, Titi ieși val-1 
vârtej din Universitate. Se agățară de un 
vagon de tramvai ce urca gâfâind dealul Co- 
poulul și se pitiră pe platformă, în spatele 
unui călător mai masiv: să nu-i vadă taxa-f 
torul și să le ceară să plătească. La Copou 
se avântară pe aleile albite de nea. Glumind 
și râzând ajunseră la „Telul Iul Eminescu". 
Aici se opriră. Un gând neplăcut îl străful-i 
geră pe Titi,

— Știi, Ateno, dacă ne dă lipsă și acum, 
e de rău. Eu zic, mai bine, să ne întoarcem.

Tăcuți, cu pașii mici, unul după altul, 
Titi și Atena se strecurară în Facultate.

— Salve Totolici! se adresă Titi, studentul 
luj însărcinat cu notarea prezenților in gru-J 
pă. Știi că eu, noi, am fost' prezenți, suntem, 
aici, nu-i așa? Nu ne dai absenți. Vrei să 
fim prieteni din copilărie?...

Totolici Alexandru n’a vrut să fie „prie
ten din copilărie" cu Titi și nici să-l treacă 
prezent. La șirul numeroaselor absențe s’a 
mai adăugat încă una.

Cu toate acestea, Titi vrea cu toată serio
zitatea să ajungă medic. N’are nicio impor
tanță dacă lipsește dela ore. El e băiat deș
tept, nu ca ceilalți, el poate să învețe singur 
toată materia în câteva nopți dinaintea exa
menului. Așa crede el. Noj credem altceva. 
Noi credem ceeace spun calificativele sale la 
colocvii șl examene:

La Fiziologie — căzut 
La Histologie — căzut 
La Anatomie — căzut
La Chimie biologică — căzut
Cu.alte cuvinte REPETENT. Sârbu Atena— 

și ea repetentă.

V. MANTA 
F. Z. FLORIN

O nouă formație culturală

Când Ecaterina Mei* 
nicova, directoarea 
școlii medii de băețl 
Nr. 167 din Moscova 
vorbește despre trebu
rile școlii, despre suc
cesele elevilor, ea nu 
uită niciodată să po
menească despre munca organizației comso
mol Iste.

In școlile sovietice organizațiile comsomo- 
liste sunt de un mare ajutor profesorilor în 
lupta pentru un înalt nivel la învățătură și 
disciplină exemplară a elevilor.

De obicei comsomoliștii servesc drept 
exemplu de atitudine conștientă și conștiin
cioasă față de învățătură, ei sunt elevii cei 
mai disciplinați. Comsomoliștii sunt iniția
torii diferitelor manifestații culturale de 
masă, organizatorii excursiilor, călătoriilor 
șl ai plimbărilor în colectiv, ei sunt iniția
torii întrecerilor sportive, aj jocurilor colec
tive, etc.

In faptul 
foarte mult 
proc, simțul 
mare merit
Dacă un elev nu a înțeles lecția, un tovarăș 
al său i-o va explica, dacă un elev învață 
greu de pildă la matematică sau fizică, tova
rășii săi care se descurcă ușor în aceste do
menii î| vor ajuta.

— Voi da următorul 
Eoaterina Melnicovia. — 
din clasa 10-a a început 
la matematică.

Comitetul de comsomol al școlii a propus 
comsomolistului Nicolai Constantinov, frun
taș la învățătură, să-l ajute pe tovarășul1 său, 
ceeace el a și făcut. In decursul întregului 
an de învățământ el s’a ocupat sistematic de 
Culeșov. Iuri Culeșov a dat cu succes exa
menul de absolvire și a primit certificatul 
de absolvire.

La mijlocul anului școlar trecut elevul 
Manaencov din clasa 9-a s’a îmbolnăvit grav. 
Boala l-a rupt de școală pentru mult timp. 
Au venit în ajutorul lui profesorii școlii șl 
tovarășii lui — comsomoliștii. Ei s’au dus 
zilnic l’a Manaencov acasă, l-au explicat lec
țiile, l-au ajutat să pregătească temele pen
tru acasă. Și ca rezultat Manaencov deși nu

SO

Din experienja Comsomo!u?ui

oliștii dintr’o șco
a frecventat cursurile, 
a dat examenele 
fost
10-a.

trecut în

Este plăcut 
directoarea

și a 
clasa

că elevii școlilor sovietice au 
dezvoltat simțul ajutorului reci- 
răspunderii pentru tovarăși, un 
are organizația comsomolistă.

exemplu, — spune 
Elevul Iuti Culeșov 
să rămână în urmă

— Iți mulțumim tovarășe secretar, te poți 
bizui pe ajutorul nostru 1 Și utemistul Bugariu 
Ilie îl asigură pe secretarul organizației de 
bază U.T.M. tovarășul Budrițan Andrei, că 
în satul lor va lua ființă foarte curând o echi
pă artistică.

Tinerii satului își manifestaseră de mult 
dorința de a avea o echipă artistică a 
lor. Există o vorbă în sat „mai al mult de 
stat pe lângă cuptor?” Insă această rămânere 
lângă cuptor a durat până într’o zi, când a 
pornit acțiunea de mobilizare a tineretului 
din sat. Utemiștii Sarbovan Emil și învăță
torul Rogobete Simion au ajutat la organi
zarea echipei de cor și a echipei de teatru.

In sala mare a căminului culturali se ți
neau repetiții mai în fiecare seară. Dirijorul, 
tânărul învățător Rogobete Simion se stră

duia ca programul pe care îl pregătea să 
fie cât mal variat, să placă spectatorilor.

To[i își amintesc de ziua când, cortina 
a fost dată la o parte șl coriștii au Început 
primul lor cântec. Răsplata a fost dată prin 
ropote de aplauze.

Și directorul căminului, cel care a făcut 
propunerea de înființare a echipei culturale, 
utemistul Bugariu, participă la cor. Tinerii 
din satul Calacea, comuna Ortișoara, raionul 
Timișoara nu se mulțumesc doar cu suc
cesele obținute până acum.

Ei au luat hotărîrea de a organiza și o’ 
echipă de dansuri șl sunt siguri că o voc 
realiza.

Câteodată întreaga 
gazetă de perete este 
consacrată unei anu
mite probleme. De 
exemiplu, la începutul 
anului școlar în clasa 
10-a „C“ unii elevi au 
avut o atitudine ne- 

se-ioasă față de orele de desen. La orele de 
desen ei înșiși nu lucrau și stinghereau în 
muncă și pe ceilalți. La propunerea biroului 
de comsomol a] clasei, colectivul redacțional 
al gazetei de perete a consacrat acestui fapt 
un număr special. In acest număr, pe lângă 
elevi, iau scris și profesorii de matematică și 
de desen, care eu arătat importanța desenu
lui în practică și în timpul învățăturii la In
stitutele superioare tehnice

Articolele gazetei de perete au fost discu
tate apoi în adunarea de comsomol a clasei.

Comsomoliștii școlii dau un mare ajutor 
în muncă organizației de pionieri. Din rân
durile celor mai buni comsomoliștl sunt aleși 
instructorii de pionieri. Comsomoliștii ajută 
pionierii la organizarea adunărilor, la re
dactarea gazetelor de perete, la organizarea 
activității pionierilor.

Organizația comsomolistă stă și în frun
tea vieții sportive a școlii, la care participă 
activ majoritatea elevilor din clasele supe
rioare.

In școală activează mal multe secții spor
tive : de volei, de baschet, de gimnastică, 
schi, patinaj, etc. Sportivii participă adesea 
la competițiile sportive organizate între școli, 
la campionatele raionale și pe oraș în dife
rite ramuri sportive. Echipa de volei, de 
pildă, a cucerit în primăvara anului trecut 
locul întâi la întrecerile echipelor școlare 
ale raionului Frunze din Moscova. Cicliștii 
au ocupat locul al doilea pe raion. Elevul 
Evgheni Sibgatulio din clasa 10-a a devenit 
în timpul întrecerilor de atletism ale școla
rilor recordman al țării la săritura în lun
gime.

Astfel ajută organizația comsomolistă 
școala în a crește tineri constructori ai co
munismului dezvoltați multilateral, bine pre
gătiți și sănătoși, credincioși ideilor marxism- 
leninlsmului.

ș!-a format calitățile 
necesare unui scriitor. 

Organizația comso- 
molistă ajută școala să 

lărgească orizontul poktic a| elevilor, să le 
rld.ce nivelul ideologe. In fiecare săptămână 
în clase țin ore de Informare politică In 
cadrul cărora se discută evenimentele cele 
mai importante interne și cele petrecute pe
ste hotare. Astfel de informări politice se or
ganizează de către comsomoliștii din c>a- 
sele superioare Materialele se aleg sub în. 
drumarea profesorului de istorie.

Pentru a ridica la elevi simțul de răspun
dere față de școală, față de Comsomol, 
pentru a le forma o atitudine conștientă față 
de învățătură, față de muncă și față de sar- 
clni'e obștești, în școala Nr. 167 comsomo
liștii țin regulat adunări, unde se discută 
despre cinstea comsomolistă, despre forma
rea voinței și a caracterului, despre spiritul 
colectiv, etc.

Pentru astfel de adunări comsomo'iștit se 
pregătesc d:n timp. In prima jumătate a junii 
noembrie în clase eu avut loc convorbiri pe 
tema : „Aspectul moral al comsomolistului“. 
Referenții au folo6:t ca exemple negative și 
pozitive fapte din viața clasei lor. 
acestei teme îi va fi consacrată o 
comsomolistă pe întreaga școală.

Gazetele de perete ău un mare rol 
pentru un înalt nivel de învățătură
tru o disciplină exemplară. Fiecare clasă îșl 
are gazeta sa de perete; deasernenea există 
o gazetă de perete șl pe întreaga școală.

La gazeta de perete se publică articolele 
celor mai buni elevi despre felul cum își or
ganizează ei munca, se scrie despre cărțile 
citite, despre excursiile interesante, despre 
filmele și spectacolele vizionate. La rubrica 
de satiră șl humor sunt criticați cei ce încal
că disciplina, cei care nu-și pregătesc lecțiile 
In mod regulat, care au absențe nemotivate.

E. Locționov

să vezi, — spune mat de- 
școlii, — cum organizațiaparte

noastră comsomolistă se îngrijește de com
pletarea cunoștințelor elevilor. Încă dela în
ceputul anului școlar comitetul de comsomol 
a stabilit unde șt pe ce teme Se vor ține 
conferințe menite să aprofundeze cunoștin
țele elevilor, a organizat convorbiri Ia care 
s’a explicat însemnătatea acestor conferințe, 
a făcut înscrierea acelora care doresc să par
ticipe la ele.

Elevii clasei a 10-a, de pildă, au ascultai 
la Muzeul Politehnic un ciclu de conferințe 
pe probleme de matematică șl fizică. In pre
zent elevii claselor a 9-a ascultă un ciclu 
de conferințe de literatură rusă, citite în lec
toratul Universității „Lomonosov” din Mos
cova.

La adâncirea și lărgirea cunoștințelor ele
vilor contribue seratele literare, luarea în 
discuție a unor cărți, întâlnirile cu oamenii 
de cultură, manifestații care se organizează 
în școală cu ajutorul organizației comsomo- 
liste. Nu demult a avut loc o serată consa
crată scriitorului A. M. Gorchi. Au fost ci
tite mici referate cu privire la viața și acti
vitatea marelui scriitor. Membrii cercului 
dramatic împreună cu elevele din școala me
die de fete Nr. 172 au prezentat fragmente 
din piesele „Micii burghezi” și „Dușmanii" 
de Gorchi. Câțiva elevi au citit fragmente 
din unele opere ale scriitorului.

La începutul lunii noembrie elevii din cla
sele superioare s’au întâlnit cu nepoții ma
relui scriitor rus Lev Nicolaevlcl Tolstoi. Ei 
au povestit elevilor lucruri interesante din 
viața bunicului lor, he-au vorbit despre dra
gostea Iul nemărginită de muncă, despre a- 
ceea cum a lucrat el la operele sale, cum

Curând 
adunare

în lupta
șl pen-

*■*•'**■*

Primul film-spectacol creat în R* P. R.

In curând pe ecranele cinematografelor din Capitală va începe să ruleze o nouă 
producție a studioului București, filmul spectacol „O scrisoare pierdută". 

Realizat după spectacolul Teatrului Național „I. L. Caragiale" din București, fii.
mul transpune pe ecran necruțătoarea satiră a lui Caragiale la adresa regimului 

burghezo-moșieresc. In fotografie: o scenă din film.



Cronica evenimentelor internaționale

Pentru împlinirea năzuinței popoarelor
La Berlin încep mâine, 25 ianuarie, lucră

rile conferinței miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri — URS.S-, S ILA., An
glia și Franța. Această conferință reprezintă 
un eveniment remarcabil pentru situația in
ternațională actuală și tocmai de aceea opi
nia publică mondială îi- acordă o deosebită 
însemnătate.

Oamenii simpli au' deplină convingere că 
slăbirea încordării internaționale este posi
bilă. Popoarele lumii năzuiesc spre înlătura
rea primejdiei unui nou război, spre regle
mentarea pașnică a problemelor internaționa
le litigioase. Astăzi, pentru triumful spiritu
lui tratativelor militează oameni care cu ani 
in urmă se țineau încă departe de mișcarea 
pentru pace.

Forța mișcării contemporane pentru pace 
rezidă în dorința fierbinte a popoarelor de a 
se uni pentruca, dincolo de bariere politice șl 
naționale, să obțină menținerea păcii. Tră
sătura caracteristică a actualului moment 
politic internațional este aceea că popoarele 
doresc pacea și că guvernele nu pot să ne
socotească această dorință. „Guvernele, și în 
primul rând guvernele marilor puteri, nu pot 
să nu-și plece urechea la glasul popoarelor 
și nu pot să nu țină seama de năzuința lor 
crescândă spre o pace trainică" — a subli
niat recent tovarășul Malenkov, președintele 
Consi.iului de Miniștri al U-R.S.S.

Tocmai această împrejurare a favorizat 
convocarea conferinței miniștrilor de externe 
Ei celor patru puteri. Popoarele doresc ca 
această conferință să contribue la întărirea 
păcii, la slăbirea incordărli internaționale, la 
reglementarea pe cale, pașnică a problemei 
germane și a altor probleme internaționale 
nerezolvate încă.

Uniunea Sovietică, credincioasă politicii 
sale de pace, a apărat în mod consecvent 
ideia posibilității unei înțelegeri pe calea 
tratativelor. U-R.S.S. a militat cu perseve
rență pentru soluționarea problemei germane 
în spirit pașnic, prezentând numeroase pro
puneri în acest sens printre care și proiectul 
umui tratat de pace democratic. Politica exter
nă a Uniunii Sovietice corespunde astfel do
rinței de pace a popoarelor, năzuinței lor 
crescânde spre o pace trainică. Oamenii sim
pli de pretutindeni, indiferent care este con
cepția lor despre lume, aprobă această poli
tică tocmai pentruca ea izvorăște din recu
noașterea celor mai vitale aspirații ale ome
nirii.

Oamenii simplii sunt convinși că actuala 
situație internațională poate fi schimbată, în 
sensul continuei destinderi a raporturilor in
tre state. Există însă anumite cercuri politi
ce cărora nu le convine această convingere 
a popoarelor lumii- Și nu întâmplător multe 
organe de presă de dincolo și de dincoace de 
ocean au început, pe diferite tonuri, să se 
lamenteze despre „inutilitatea" conferințe! 
dela Berlin. Pesimismul acesta, apărut 
„spontan" la ziare di>n diferite țări, oglin
dește, desigur, poziția u-nor cercuri influente 
din Apus. Nu-i greu de înțeles că acest pe
simism contravine speranțelor popoarelor.

Dacă unele ziare occidentale se mulțumesc 
să facă pronosticuri pesimiste. în schimb con
ducătorii dela Bonn manevrează din plin 
pentru a pune bețe în roate conferinței dela 
Berlin. Provocările întreprinse de clica dela 
Bonn în frunte cu Adenauer nu sunt de dală 
recentă. Dealtfel chiar ziarul burghez 
„Suddeutsche Zeitung" scria: Există la Bonn 
cercuri competente care in adâncul sufletului 
lor ar saluta cu mal multă plăcee o repu
blică federală înarmată care să joace pri
mul rol în concertul popoarelor europene de
cât o Germanie unificată". In lumina acestei 
recunoașteri apare limpede dece cu zece zile 
înainte de deschiderea conferinței dela Ber
lin, Adenauer a pus în discuția Bundestagu- 
lui un proiect de lege potrivit căruia se in
troduce serviciul militar obligatoriu, iar în

Ziarul „Tribune des Nations'* despre dorințele clicii revanșarde dela Bonn
PARIS 23 (Agerpres). — Săptămânalul 

„Tribune des Nations" a publicat la 22 Ia
nuarie un articol în care se spune că de cu
rând a avut loc La Bonn o consfătuire secretă 
a membrilor partidului lui Adenauer, la care 
au participat deasemenea ofițeri superiori șl 
industriași, strâns legați de acest partid Re- 
ferindu-se la surse demne de încredere, zia
rul scrie că la această consfătuire Adenauer 
a declarat celor prezent! că în cursul vii

acelaș timp serviciul său de spionaj și-a 
intensificat activitatea.

Problema germană este una din problemele 
internaționale de cea mai mare importanță 
Este vorba de problema asigurării securității 
europene, de problema preîntâmpinării pri
mejdiei reînvierii militarismului prusac. Prin 
aceasta problema germană constitue proble- 
ma-cheie a păcii în Europa-

Au trecut aproape 9 ani dela sfârșitul celui 
de al doilea război mondial. Trecerea anilor 
nu a dus însă la reglementarea problemei 
germane. Germania este încă ciopârțită în 
două: în Răsărit, o Germanie a păcii și a 
muncii creatoare — R. D- Germană; în Apus 
o Germanie a războiului, a forțelor agresive 
renăscute — republica dela Bonn, Reacțiu- 
nea internațională încălcând prevederile a- 
cordului dela Potsdam a luat sub patronajul 
el reînvierea în Germania occidentală a 
Wehrmachtului hitlerist. întregul popor ger
man privește însă cu încredere spre R. D. 
Germană, bastionul luptei sale pentru o Ger
manie unită, pașnică și democratică.

Și astăzi, când se discută problema unită
ții statului german se naște întrebarea : pe 
care cale va păși Germania ? Va reveni care 
la trecutul în care 8 mi'ioane de germani 
și-au pierdut viața în războaie numai în de
curs de trei decenii ? Sau va deveni o Ger
manie a păcii care va trăi în bună înțele
gere cn toate popoarele lumii ?

l.a această întrebare cel mai interesat a 
răspunde este poporul german. Wilhelm Pi
eck, președintele R. D. Germane, spunea în- 
tr’o declarație făcută zilele trecute că poporul 
german „trebue să înțeleagă că existența și 
viitorul lui vor fi in joc dacă se va lăsa din 
nou împins pe calea care în decursul unei 
generații a dus de două ori la catastrofă".

Kesselring, Guderian și ceilalți generali și 
feldmareșa ’.i hitleriști care lucrează în „De
partamentul lui Blank" (în fapt Ministerul 
de război de'a Bonn) întocmesc cu febrilita
te planuri militare în care carnea de tun 
germană este oferită forțelor agresive inter
naționale cu multă seninătate. Patrioții ger
mani, partea cea mai înaintată a poporului 
german, înțeleg însă cât de primejdios este 
drumul pe care vor să-i momească revanșar
zii dela Bonn Tinerii germani, pe care Ade- 
nauez vrea să-i îmbrace în uniforma noului 
Wehrmacht, se împotrivesc cu curaj remili- 
tarizării. O știre venită zilele trecute anunță 
că tinerii muncitori și ucenici dela minele 
din Bavaria au organizat numeroase meetin- 
guri și adunări în cadrul cărora au discutat 
forme'e de luptă pentru împiedicarea renaș
terii Wehrmachtului. Asemenea știri sunt nu
meroase și ele indică adevărata stare de spi
rit a tineretului german și a întregului po
por german

Regimul din Germania occidentală, regim 
militarist și revanșard, nu poate constitui 
baza refacerii unității statului german Orice 
încercare de a impune cu forța acest regim 
întregului popor german va avea drept ur
mare un eșec deplin Se pare însă că, în ciu 
da năzuinței întregului popor german, anu
mite cercuri reacționare nu înțeleg, sau mai 
precis, nu vor să înțeleagă, acest fapt.

Guvernul R D Germane a formulat nume
roase propuneri cu privire la unificarea sta
tului german, propuneri constructive și rezo
nabile Revanșarzii dela Bonn le-eu respins. 
Acum, în preajma conferinței dela Berlin, con
ferință ca-e va lua în discuție problema ger
mană, guvernul R. D Germane a propus 
ca reprezentanții R D. Germane și ai Ger
maniei occidentale să realizeze un punct de 
vedere unitar in problema viitorului statului 
german, punct de vedere care să fie făcut cu
noscut miniștrilor de externe ai celor patru 
puteri de către o delegație comună a tutu
ror germani'or

Problema viitorului Germaniei Interesează 
tn cel mai înalt grad cu putință toate popoa

torilor doi-trei ani, tn cadrul comunității de
fensive europene vor fi create toate condițiile 
care să asigure o puternică dezvoltare a ar
matei, corespunzătoare situației politice șî 
economice a Republicii Federale

„Peste 2—3, maximum 4 ani, a declarat 
Adenauer, republicii federale i se va da po
sibilitatea să-și consolideze situația „în ca
drul comunității defensive europene" și să 
facă ca glasul său să fie ascultat.

rele europene. O mărturie a acestui fapt o 
conslitue împotrivirea categorică a popocu’ui 
francez față de așa numita „comunitate de
fensivă europeană", și armata ei, menită să 
constitue un paravan al refacerii Wehrmach- 
tului, împotrivire ce se manifestă față de ori
ce planuri menite să pună din nou pe picioa
re torțele militarismului german. Popea.ee 
înțeleg că tratatul separat dela Bonn nu poa
te asigura rezolvarea problemei germane ci 
transformă Germania occidentală intr’un fo
car de război, o piedică în calea unității Ger
maniei.

Poporul român nu poate să uite sutele de 
mii de morți, victime ale junkerilor prusaci 
care în decursul unei singure generații au 
cotropit țara noastră de două ori. Ocupantii 
germani au jefuit cumplit economia ncast-â 
și au adus țara în pragul prăpas.iei, târînd-o 
intr’un război criminal. Totalul jafului hit
lerist reprezintă, la valoarea perioadei res
pective (1940—1944), 10.000 miliarde lei, ce- 
eace constituia pe atunci bugetul țării pe 12 
ani.

Poporul român și, asemenea lui, toate po
poarele europene, nu mai dorește repetarea 
trecutului și tocmai deaceea își afirmă răs
picat dorința ca prob'ema germană să tie re
zolvată în spirit democratic, ca Germania sâ 
devină un factor de pace și înțelegere in Eu 
ropa și nicidecum un focar de război.

Popoarele lumii doresc ca conferința de'a 
Berlin să aducă o contribuție pozitiva la re
zolvarea problemei germane. Pentru aceasta 
este însă nevoie de o sinceră dorință de în
țelegere. Deaceea, orice pas făcut pe ca'ea 
rezolvării acestei complexe probleme, va fi 
salutat de opinia publică mondială ca un oas 
făcut pe linia micșorării încordării internațio
nale

Problema germană nu poate fi însă despăr
țită de toate celelalte probleme internaționa c 
litigioase. Fără îndoială că nu se poate trece 
cu vederea situația din Extremul Orient, 
unde politica unor cercuri agresive a- 
menință pacea popoarelor. Faptul că partea 
americană împiedică desfășurarea tratative
lor preliminare în vederea Conferinței poli 
tice pentru Coreea este simptomul cel mai 
cl ir a! acestei politici. Deasemeni opinia pu 
blică a aflat cu indignare de ..eliberare-.' 
forțată a prizonierilor de război coreeni și 
chinezi care constitue o încălcare a preve
derilor acordului de armistițiu

Toate aceste fapte arată cât de necesară 
este o conferință a celor cinci mari puteri 
— cu participarea R. P. Chineze. Participa
rea R P. Chineze la tratativele cu privire a 
problemele internaționale arzătoare ar avee 
o influență favorabilă considerabilă asupra 
situației internaționale.

In aceste zi e apare mai limpede ca ori
când că numai tratativele pot să consttEx- 
mijlocul de rezolvare chiar ș: a celor mai sp' 
noase probleme internaționale Poli.ica for,ei 
politica dictatului brutal, nu poate, să aducă 
autori'or ei niciun rezu'tat pozitiv. Bătăile de 
pumn in masă sau „condițiile preliminare* nu 
vor putea duce niciodată la reglementarea 
problemelor internaționale și cu atât mai pu 
țin Ia menține-ea păcii.

Tratativele nu înseamnă vorbărie despre 
pace, ci fapte care să contribue la procn sa
rea unei politici constructive, care să duri 
la apropierea diferitelor puncte de vedere 
O asemenea politică constnic’ivă duce Uni 
unea Sovietică; ea este incompatibi â cu sB- 
temu a ianțeior agresive și al îsarmărixx 
febrile.

Conferința de’a Berlin, care va ream *e 
masa comună a tratativelor pe repreaestanp? 
celor patru puteri, va da posibilitatea PXXM- 
relor să verifice măsura în cane d'.’erite e 
state sunt interesate in micșorarea încordă
rii internaționale.

EDGARD OBERST

Ziarul scrie în continua'e că criminalul de 
război hitlerist Schacht a difuzat în anumite 
cercuri ale Germaniei occidentale „o seri 
soare confiiențială" în care se spune câ cu 
ajutorul comunității defensive europene Ger
mania occidentală intenționează să -ela co
loniile date în anul 1919 sub mandat Franței 
și Belgiei.

Declarația lui V. M. Molotov 
la sosirea sa în Berlin

BERLIN 23 (.Agerpres). — TASS trans
mite :

La 23 Ianuarie ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov șl persoanele 
care 11 însoțesc ai sosit ia Be'lin in vederea 
participării la conferința minișirllor afaceri
lor externe ai celor patru puteri.

Pe ae-odromul Schonefeld din Berlin. V. 
M. Molotov a fost întâmpinat de membrii 
guvernului Republicii Democ-’.te Germane, 
in frunte cu primul ministru Olto Grotewohl, 
de Johannes Dieckmann, președintei» Came
rei populare a R-D. Germane, de Lothar Bo’.z, 
vicepreședinte al Consiliului de miniștri și 
ministru al afacerilor externe ai R. D. Ger
mane, de reprezentanți ai partidelor demo
cratice și ai organizațiilor de masă, precum 
și de numeroși reprezentanți ai vieții publice 
din Be-lin.

Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a 
fost în.âmpin3t deasemenea de șefii ambasa
delor și misiunilor acreditați pe lângă gu
vernul R D. Germane, de ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar V. S. Semenov, 
înalt comisar al U.R.S.S in Germania și de 
funcționar superior ai ambasadei și din 
aparatul înaltului comisar.

La sosire, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S V M. Molotov, a transmis repre
zentaților presei sovietice și străine urmă 
toarea declarație :

'„Conferința dela Berlin va corespunde s r- 
cinci sale principal’ in măsura în care ei 
va contribui la îritări-ea păc’i. la micșora- 
-ea încordării în relațiile internaț’onalc, la 
asigurarea reală a securității în Europa. Au 
trecut cinci ani dela ultima conferință a mi

Sos’rea min'șfri’or afacerilor externe 
ai Franfei, Marii Britanii și S U.A. la Berlin

BERLIN 23 (Agerpres). -
Agenția D.P.A. anunță că 'a 22 ianuarie 

a sosit le Berlin ministrul afacerilor externe 
al Franței. Georges Bidauit

împreună cu Bidauit au sosit 29 de zia
riști francezi de'.a cele mai mari ziare 
franceze.

*
LONDRA 23 (Agerpres). —
După cum anunță agenția Reuter, minis

In Consiliul de Securitate
NEW YORK 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : In ședința sa din 21 Ianuarie, 
. Cotei.iu de Securitate a continuat exami- 

.nara* plângerii Siriei împotriva Israelului
■ legă.ură cu lucrările de construire a unui 

canai in z.na demilitarizată întreprinse de 
[ IsraeL Reprezentanții btate.or Unite, An- 

g iei șl Franțe; au prezentat spre examinare 
I CuoJ.ru ci de Secu i.a e proiectul rezoluției 
| ier anteri xare „revizui:*.

Reprezentantul Li. anului, Ma'yk, a arătat 
' ins» ca așa numitul proiect revizuit ai ce- 

«cr trei pateri nu se deosebește deloc in e- 
! scoța de primul loc proiec. de rezoluție 
I aesarlsrăcâxtr. El a prezentat spre exami

nare Cutei.ra’.ui de Secaritaie un proiec: 
pixjpria de rez-tațlț.

Reprezentam* Uniani Sovietice. A. L 
\1~iesiEi. a decar»', că deîegaj’ Usiooii So- 
>se:ke a» *eJe ric» .—aana-âțlr* a proiec- 
ru’ui de nezo sție „resuvlt” al ceior trei po
teri care sâ-r perast ă sa ș- schrnpe poziția 
negitrvă tapa ie acea. pcutacu pre. uc'-a

Prizonierii de război coreeni și chinezi 
sunt siliți să servească drept carne de tun
KAISUNG 23 (Ager^-es) - Agen Iile »- 

mericane de p-esă relatează că prizoniera 
de război coreeni șl china! i de partea 
americană sunt trcolați cu forța ia a*matste 
lui Li Sin Man și Cian Caf-și pentru a servi 
drept carne de tun. As.fel agenția Jr'er-ta- 
tional Ne»s Servipe* a anonțat că 
trul apă-ă-d al Iul Li S:n Man — Son Vum 
II a declarat că arizmierii rău*:l „w serv! 
în armata sulcoreeană 1- duda preeeleriter 
acordului de armisti iu care interzice ioș-’F

niștrilor a’acerilnr externe ei celor patru pu- 
ter’. însuși faptul realizării unul acord cu 
privi-e la convocarea conferinței dela Ber
lin și răsunetul pe care această conferință îl 
are in cercurile opiniei publice internațio
nale. dovedesc că necesitatea tratativelor care 
încep a fost hrg recunoscută, că aceste tra
tative vor fi urmărite de multe milioane de 
oameni. Cu cât mai curând marele stat 
popula- — R -publica Populară Chineză — 
va par.icipa la tratative cu privire la pro
blemele internaționale arzătoare, cu atât va 
fi mai bine, mai bine pentru întărirea păcii 
intre popoare.

Uniunea Sovietică nu a avut și nu ur
mărește țeluri care ar fi îndreptate împotr’va 
altor state. îiroptriva libertății și drepturilor 
naționale ale altor popoare. In ceeace pri
vește. spri'inkea năzuințelor tuturor țărilor 
având drept scop gri’a pentru bunăstarea și 
securitatea popoarelor lor — în măsura în 
care aces’e năzrint» nu sunt opuse interese
lor ș: drepturi’or altor state — ea este asi
gurată. Guvernul U.R.S.S. ar dori să vadă 
aceeași atltudi le și față de Uniunea Sovie
tici.

îngădui.i-mi în încheiere, să-mi expri n re
cunoștința față de guvernul Republ’cii De
mocrate Germane și față de toți prietenii 
germani pentru ospitalitatea acordată repre
zentanților sovietici, la Berlin".

Pe drumul dela aerodrom, ministrul afa
cerii}- externe al U.R.S.S., V. M. Molotov, 
și persoanei? care il însoțesc au fost întâm
pinați cu căldură de zeci de mii de oameni i 
ai muncii din Berlin.

trul afacerilor externe al Marii Britanii, An
thony Eden și persoanele care îl însoțesc au 
sosit la Berlin în ziu« de 22 ianuarie.

★

PARIS 23 (Agerpres). —
După cum anunță corespondentul din Ber

lin al agenției France Presse, la 22 ianuarie 
a sosit la Berlin secretarul de stat al S.U.A., 
John Foster Du'les.

ședințele precedente ale Consiliului de Secu
ritate. A. 1, Vtșinski a atras atenția că in 
punctul 10 al proiectului de rezoluție „revi
zuit" al celor trei este ignorată o condiție 
importantă pentru reglementarea tuturor pro
blemelor legate de zona demilitarizată și in 
special de conflictul dintre Siria și Israel, 
cum este posibilitatea aplicării oricăror mă
suri numai cu asentimentul Siriei și Israe
lului. adică cu asentimentul celor două 
părți Interesate în reglementarea problemei 
canalului și a întregii probleme privitoare la 
situația zonei demi ilarizate. Or, în pofida 
acestui principiu evident și important, in 
punc.ul 10 a! proiectului pe care il propun 
io p.-”ent cele trei puteri nu se pomenește 
niciun cuvânt despre acest principiu.

InsiârșiL a declarat A I Vîșinski. atât in 
prUceta de reaoluție anteri r cât și in noul 
proiect de rezoluție al celor L-ei puteri, nici- 
anjl din puncte in afară de punctul 10 nu 
se i problema examinată in prezeni 

Const tu. de Securitate.

kr prizon! 2ri să se *--oleze în rândul arma
te :r care se află în Coreea"

Agen ta Urited P-ess anunță că după so- 
st-ea Ijr :n Taiwan, prizonierii de război 
or i supus’ unei rrinu ioase „selecționări" 

șt Cură trei luni de „pregătire Ideologică* 
ei vor H Înrolați cu forța in armate goml.i- 
danu'.ai. Prlzs-’erii de război vor fi supuși 
celor mai nemiloase persecuții dacă vor re
fuza să intre in armata lui Cian Cai-șL

Sesiunea științifică a Institutuîol
Marx-Engels-Lenin-Sta!in

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite : Sesiunea științi'ică care s’a deschis 
la 22 ianuarie la Institutul Mărx-Engels- 
Lenin-Stalin este consacrată comemorării a 
30 de ani dela moarlea lui Vladimir Ilici 
Lenin. La lucrările el participă colaboratorii 
institutului, și rî ailor instituții științifice 
din Moscova. In ședința dii 22 ianuarie Vla
dimir Krujkov, membru corespondent al Aca
demici de Știință a U.R.S.S. a prezentat ra
portul „Lenin — cari’eu al științei revolu
ționare". Prof. Ghenadii Obici'tin, directorul 
institutului Marx-Engels-Lenin-Stalin, a vor
bit în raporlul său despre activitatea lui V. 
1. Lenin. ca întemeietor al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. A fost ascultat de
asemenea raportul prezentat de Maria Pan
kratova, canc'iiată în științe istorice : „Lenin 
despre rolul maselor populare în construcția 
socialistă"

Sesiunea își continuă lucrările.

Scurte știri
M. Kraskovici, înaltul comisar ad-interim ak 

U.R.S.S. în Austiia, a comunicat cancelarului fede
ral J. Raab că din însărcinarea înaltului comisar 
al U.R.S.S. in Austria. I. I. Il.cev la 21 ianuarie 
a.c. au fost depuși 75.000 șilingi pentru fondul des
tinat ajutorării cetățenilor austriaci c.’ie au sufe
rit de pe urma avalanșelor de zăpadă.

B In împrejurimile orașului Czestochowa (voevo- 
datul Stalinogrud) au fost descoperite noi za- 
căminte bogate de minereu de fier. Construirea 
Drimei mine pe acest teritoiiu va începe anul a- 
cesta.

a Ziarul Drapeau Rouge** publică o recenzie a 
culegerii de nuvele „Hanul Ancuței** de scriitorul 
român Mihail Sadoveanu.
• După cum anunfă serviciul de presă al Parti

dului Comunist din Austria, în zilele de 20 și 21 
ianuarie a avut loc Plenara C.C. al Partidului Co
munist d’n Austria.

Plenara Comitetului Central a hotărît să con
voace cel de al 16-lea Congres al Partidului Co
munist din Austria între 13 și 16 mai 19.54 și a a- 
probat normele de reprezentare la Congres.

fi Revista „Statist** publică date oficiale cu pri
vire la situația bugetului Angliei ne exercițiul fi
nanciar 1953—1954 Potrivit calculelor revistei, defi
citul global al bugetului Angliei pe exercițiul 
financiar care se încheie la 31 martie 1954, se va 
ridica la 591 000 000 lire sterline adică cu 
155.000.000 de lire steri ne mai mult decât pe exer
cițiul financiar 1952—1953.

B După cum anunță ziarul ..Manchester Guar
dian'*. Heatcoke-Amory» m nistru de stat pentru 
problemele comerțului, a declarat la întoarce-ea 
sa dintr’o călătorie în Argentina. Brazilia și Uru
guay, că Anglia pierde piețele din America de Sud 
datorită mai ales tacticii agresive a țărilor concu
rente și îndeosebi a Germaniei occidentale.

Spectacole
duminică 24 ianuarie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet aii 
R.P.R.: „Rusalca"; Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio): orele 10,00: Gaițele; orele 19,30: 
Revizorul. Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia)' orele 10,00 și 19,30: „Floarea pur
purie"; Teatrul de Stat de Operetă: orele 10,30: 
Casa cu trei fete: orele 19,30: N’a fost nuntă 
mai frumoasă: Municipal: orele 10,00: Câinele 
grădinarului; 19,30- Lumina dela Ulmi; Tine
retului: orele 10,00 și 19,30: Simeon Albac; 
Armatei (B-dul G-ral Magheru): orele 10,00: 
Jucătorii de cărți și Căsătoria: orele 19,30: 
Cazul- Bennet: Muncitoresc C.F.R. (Giulești): 
orele 15: Vinovați fără vină; orele 19,30: Vara 
furtunoasă; Ansamblul de estradă al R.P.R.: 
Concert de muzică distraciivă Teodor Costna; 
Teatrul Evreesc de Stat: Familia Grinvald.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu:
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușăcov 
seria II-a); Republica, Maxim Gorchi, Mio
rița: Africa, (seria Il-a); București: Bătă
lia din golful Caliacra (Amiralul Ușacov, se
ria l-a): înfrățirea între popoare: Aventură 
la castel; Elena Pavel: Lenin în Octombrie; 
Lumina: Casa mult visată; Victoria: Sadco; 
Gh. Doja: Cu inimă tânără; Alex. Popov: 
Pagini istorice; 8 Martie: Soldatul victoriei, 
(seria II a); Vasile Roaită: Prințesa trufașă; 
Cultural : Călin vulturul ; Grivița : Trei po
vestiri; Const. David: Neastâmpărații;
Alex. Sahia: O afacere importantă: Flacăra: 
Dincolo de Dunăre; T. Vladimirescu: Călă
torie îndepărtată; Arta: Soldatul victoriei, 
(seria I a); Popular: Mareșalul Cutuzov; M. 
Eminescu: Anii tinereții; Moșilor: Aventu
rile lui Alioșa Ptițîn: 23 August, 1 Mai: 
Fiul mării; Donca Simo: Cântărețul stepe
lor: Ilie Pintilie: Nu-i pace sub măslini;
8 Mai: Alarma: Volga- Căpitan la 15 ani; 
Libertății: Revizorul: N. Bâlcescu: lanica; 
Rahova: Egor Bulâciov și alții; Olga Ban
de: Elixirul dragostei.

Blocul Atlanticului de Nord —
instrument al politicii cercurilor agresive
La 4 aprilie 1949, reprezentanții guverne

lor unui grup de state din America de Nord 
și din Europa Occidentală, au semnat la 
Washington, pactul cu privire la crearea 
blocului Atlanticului de Nord (N A.T.O.). Ță
rile semnatare ale acestui pact au fost: 
S U.A., Canada, .Regatul Unit al Marel Bri
tanii, Franța, Italia, Portugalia. Danemarca, 
Norvegia, Islanda și Beneluxul (Belgia, O- 
landa și Luxemburg). Mai târziu, datorită 
presiunii exercitate de S.U.A., au aderat la 
acest b'.oc. Grecia și Turcia.

Creat din inițiativa anumitor cercuri din 
S.U.A. b'.ocul Atlanticului de Nord este -o 
alianță militară, agresivă, îndreptată împo
triva Uniunii Sovietice și a țărilor de de
mocrație populară. Uneltirile agresive ale 
organizatorilor acestui bloc au fost evidente 
încă de'.a constituirea lui, deși aceșt’a pre
tindeau că scopul principal al creării Uniu
nii Nord-AtLantire ar fi. chipurile, „asigu
rarea păcii și securității internaționale".

Crearea coaliției atlantice este o mărturie 
a slăbiciunii cercurilor agresive de peste 
ocean care se leagănă în iluzia că un nou 
războb ar putea să le aducă dominația mon
dială șl deaceea pun la oaie tot felul de 
alianțe, doar-doar, or reuși să găsească mer
cenari pentru cauza dolarului

Constituirea coaliției atlantice a repre
zentat o flagrantă încălcare a Cnartei O.N.U 
și a contravenît Statutului său. Blocul Atlan
ticului de Nord nu are un caracter regional, 
eșa cum încearcă să-l înfățișeze inițiatorii lui. 
deoarece el include (ări din trei continente 
iar scopurile urmărite de acest bloc nu 
prevăd nici pe departe rezolvarea unor 
probleme cu caracter regional. Mai mult, 
la baza întregii activități desfășurate 
de Uniunea Atlantică stă politica alianței 
militare, politică din care reiese caracterul 
său pur agresiv

Caracterul agresiv al acestui bloc, este 
confirmat de însăși structura sa organizato 
rică și politică. In conformitate cu clauzele 
pactului Atlantic, organul conducător suprem 
al blocului Atlanticului de Nord este „Con
siliul At'antic", care înfăptuiește conduce
rea politică șl care stabilește de fapt, poli
tica statelor semnatare ale acestui pact. Con
siliul Atlantic se întrunește periodic în se
siuni. cum a fost de pildă, recenta sesiune 
care.a avut loc în decembrie 1953 la Paris, 
sau cele care au avut loc anterior la Ottawa, 

Bruxelles, Lisabona, Roma, Paris, etc. Con
siliul este format din miniștrii de externe și 
de război precum și din a’.ți miniștri rep-e- 
zentanți ai guvernelor țărilor membre ale 
blocului.

Organul militar suprem este „Comitetul 
militar", care exercită controlul asupra si
tuației înarmărilor, elaborează măsuri'e mi
litare, organizează instruirea trupelor și ma
nevrele militare, etc.

Rolul hotărîtor în organele supreme — 
atât în Consiliul Atlantic, cât și în comite
tul militar — îl joacă S.U.A., pe când cei
lalți membri ai Uniunii Atlantice, sunt ne- 
volți să suporte dictatul și să îndeplinească 
orbește dispozițîunile „boss"-ilor din Wall- 
Street. Acest lucru se reflectă cu putere mai 
ales în unitățile forțelor armate ale blocu
lui Atlanticului de Nord, in fruntea cărora se 
află un general american.

In ultimul timp S.U.A și-a intensificat 
presiunile asupra partenerilor săi din coali
ția atlantică, pentru a mări goana înarmări
lor și a intensifica pregătirile de -ăzboi 
Numai în anul bugetar 1951-1952, țările blo
cului atlantic au cheltuit în comun pentru 
pregătiri de război colosala sumă de 9 mi
liarde dolari. In anul bugetar 1952-1953 a- 
ceste cheltuieli incluzând și Germania occi 
dentală au cons'rituit 13 miliarde 700 mi
lioane de dolari, iar in acest an este prevăzut 
ca ele să se ridice la suma de 15 miliarde 
dolari. In plus, cercurile agresive de peste 
ocean au elaborat noi planuri în vederea 
sporirii ajutorului militar acordat țărilor din 
Europa Occidentală Astfel, S U.A. va pune 
la dispoziția acestor țări mai multe vase de 
război, avioane, tancuri, instalații „ralar" și 
o mare cantitate de armament de diferite 
feluri

Pe de altă parte. S.U.A a luat noi mă 
suri pentru lărgirea bazelor militare ame
ricane existente în Europa. După cum se 
știe, în ultimul timp, imperialiști americani 
au încheiat acorduri cu Grecia și Spania, 
privitoare la crearea de baze militare ame
ricane pe teritoriile acestor țâri și au lăr
git bazele ce le au pe teritoriile Angliei. 
Franței, Italiei, Turciei, Norvegiei și a celor
lalte țări din Europa Occidentală partici
pante la N.A.T.O. Totodată ei și-au inten
sificat presiunile ce le exercită asupra ță
rilor d'n Orientul Apropiat și Mijlociu, pen
tru a le antrena pe acestea să participe la 
măsurile militare inițiate de blocul agresiv 

el Atlanticului de Nord sub forma unor pac
te și comandamente regionale In acest scop 
sunt semnificative călătoriile făcute in Eu
ropa și în Orientul Apropiat și Mijlociu, in 
cursul anului 1953 de către o ser;e de oa
meni de stat și de generali american', prin
tre care sunt demne de amintit călătoriile 
făcute de către secretarul departam»ntu!u1 
de stat american J. F. Dulles și de căt'e 
vicepreședintele S.U.A. Nixon.

Un loc important în planurile războinice 
ale organiza lorilor blocului nord-atlantic, 
este rezsrvat Germaniei occidentale care e 
încăput în mâinile clicii revanșarde a lui 
Adenauer.

Măsurile ce se ieu în prezent pentru re- 
militarizarea Germaniei occidentale au drept 
scop să transforme teritoriul Germaniei occi
dentale intr’un cap de pod în vederea rea
lizării scopurilor revanșarde a'e militariste
lor vest-germani și ale planurilor agresive 
ale Uniunii Nord-Atlantice.

Punându-și toată nădejdea in acțiunile 
lor agresive pe Germania occidenta'ă, 
presa reacționară americană, o numește pe 
aceasta fără niciun înconjur drept „coloana 
vertebrală" a blocului nord-atlantic in Eu
ropa. Dacă prin „Uniunea europeană a 
cărbunelui și oțelului" care a luat ființă 
ca urmare a planului Schuman, li s’a înmâ
nat militariștilor revanșarzi germani, cheile 
economiei vest europene, prin așa numita 
„comunitate defensivă europeană", S U.A. 
urmărește să asigure rolul dom’nant al re
gimului de'a Bonn in Europa Occidentală. 
Pentru atingerea acestu- țel, imperialiștii a- 
mericani au strecurat la sesiunea Consiliului 
Atlantic din februarie 1952, dela Lisabona 
— o hotărirt prin care se prevedea crea
rea „comunității defensive europene", în 
scopul lărgirii, chipurile, a blocului Atlanti
cului de Nord.

„Comunitatea defensivă europeană" a 
luat ființă in mai 1952 prin tratatul semnat 
la Paris de către reprezentanții gu.erneior 
Franței. Germaniei occiden'.a e. Italiei, Bel
gie', Olandei și Luxemburgului. In aces' 
tratat, prTitre altele. Se prevede că 'orțele 
armate ale membrilor „comunității defensi
ve europene" se vor un: in așa numita „ar
mată europeană", care 1” fond înseamnă 
lichidarea armatelor naționale, de sine stă 
tătoare ale Franței. Italiei, Belgiei, Olandei 
și Luxemburgului, prin unirea lor cu Wehr- 
machtul revanșard renăscut in cadrul unei 

singure armate con:zTe. „A'mata earooeană* 
va fi subordonată direct comandamentului 
suprem a: forțelor armate zle Blocului Atlan
tic. care după cum se știe, este condus de 
genera! americani. Areasia 'ns-amnă. pe de 
o parte, includerea Germaniei occidentale 
în blocul agresw al AKantcuiu- de Nord, 
iar pe de altă parte, câ Wehrmachtul re
vanșard de*ine detașamentul de șoc al for
țelor armate atlantice. Devine limpede câ o 
asemenea situație constituie o grosobaă •*»- 
«rixare a tuturor acordurilor tntem?;lo-_a'e 
încheiate atât in timpul războiului cât șl in 
perioeda postoelicâ.

Din datele apărute fei presa b-rr-Srrl. re
iese că fel prima etapa a constituirii .a*- 
matei earopene*. se prevede ca aceasta să 
«murindă 43 de dlvizl*. dintre ca-e 14 fran
ceze. 12 vest-germane. 12 îta' ene î 5 dhri- 
zii ale țâri or BenelaxeluL PotrHiî acekraș: 
«iate. din cele 12 divin: vest-germane. 6 vor 
fi divizii de tancurL ter 6 <<r ’i — tf-zste. 
In plus Wenr—achtu! va dispune de re pu
țin 25 de reg-'mente de ariatie. care după 
cum p’eveie tratatul, v r r ©o-; :5» d;- 
cate 75 de avioane fiecare. Efecttval total 
al „armatei eurouene” ro trebui să se ridi
ce in printa etaoâ. la circa 1 -JOO-'JJO de sol
dați.

Planurile acestea surt ktsă tnal g-e-. «ie 
indefllnit decât iși imagina: art-or : cc. Acea
sta se oglindește ta fa?tu' că tratatul de’.a 
Paris. încă nu a rtrat nvi uănâ acum n vi
goare. datorita câ *■- a :- st ra’’i'icai
de către guverne e țarilor semnatare. El a 
fost -atilicat remat «ie către Ger—a—la occi
dentală ai că*ei gmemanți se grauesc să 
preia conducerea acestei „comunități*, de că
tre s «ioaa catne-ă a uarbmeîitulu! olandez, 
de senatul olandez s: de către Camera d»- 
putaților parlamentului be'glax

Una din cauzele principate a gre-JtățTor 
de care se lovește rat’fîcarea tra’atxul dela 
Paris o corst'tae cont-ad cțiile interm. con
tradicții care a-j reeșit cu putere la ultima 
conferință a miniștrilor afacerilor externe 
a'e celor șase țâri membre ale aceste' _co- 
nrjn’tăți* care a avut loc :n toamna anului 
1953 la Hara Deasemenea. «> cauza a a- 
cestei opoziții, o constitue contradicția d:n- 
tre țările membre a'e „comunității defensive 
europene” și S.U_A. și in special contradic
țiile crescânde dinL*e Franța și S.U-A-. din
tre Frtnța și Anglia, contradicții care au 
ieșit la iveală la conferințele celor trei pu
teri occ'denta'e care s’au tinut in cursul a- 
nulu: 1953 la Washington și în insulele Ber- 
tnude. Contradicțiile dintre Franța și tutorii 
ei americani se «gravează, pentrucă po
litica cercurilor agresive din S.U.A. este in 
contrazicere cu interesele naționale ale 

FranțeL In legătură cu aceste contradicții 
s’a- urtea da nenumărate exemple, insă cel 
mal scmnStcatîv este ultimul scandal poli
tic care a a.ut loc în legătură cu discursul 
rostit de Dulles la o conferință de presă, 
tirută a Peris :.i timpul sesiunii Consiliu
lui Atlantic din decembrie 1953. Exercitând 
o presiune grosolană asupra FranțeL tocmai 
’-i ajunul a’egeri'.or prezidențiale din aceas
tă tară, secretarul Departamentului de Stat 
american, a cerut cu un ton ultimativ, rati
ficarea până ce! mal târziu la sfârșitul lunii 
Martie, a tratatului cu privire la „comuni
tatea detensivă ejroueană”. amenințând că 
in caz contrar S.U .A. er putea efectua o 
rev zu’-e totală a întregii sale politici actuale 
față de Franța. Însăși ziarul reacțio- 
*a- „L’Ajrore* scria în legătură cu 
discurs-'. I.-: Dulles: „Să ridici pretenții față 
«ie Paris- O limbaj ciudat! Aceasta este 
oare, so îdarftat^, occidentală pe care opro- 
povădaește Washingtonul?".

La ș ~z c?-!tredicțl:k>r franco-americane, 
se adaugă putemicile contradicții franco- 
germane care au un caracter mil’tar. poli
țe ț: ecoo- m c și care constitue deaseme
nea .*a din cauzele principale a'e opoziției 
manifestate de Franța față de „comunitatea 
5ete*s:vâ eu- reanat Refacerea de către 
S.UA. a potențialului militar al Germaniei 
occ;serrate pune in primejdie securitatea și 
Independența FranțeL

Aceste ccnt-adicții dovedesc slăbiciunea 
coaliție] atlantice, dovedesc că toate p'.anu- 
• ■* n legătură cu acest bloc sunt clădite pe 
nts’g»

★

La ultima sesiune a Consiliului Atlantic, 
J F. Dulles a depus mari eforturi pentru a 
s i: ne rer.enerii sâi din Europa Occidentală 
să cursa înarmărilor și să cadă
de acord asupra accelerării reinarmărij Ger- 
maniei occldenta'e. Astfel, sub presiunea 
S U .X. partrcipanții la sesiune, au declarat, 
ta concluziile dezbaterilor, că sunt hotăriți 
să continue cursa înarmărilor, căutând să 
justifice acest lucru sub pretextul așa zlsu- 

„perie- ' sovietic". Ziarul „Tribune de 
Nations" spune in această privință că „cu 
a utor-j’ b j :1 pe care Dulles îl ține pe 
masă. e'. s’a străduit . să refacă „disciplina 
atlantică" care este atât de amenințător zgu- 
du tă de svonurile despre slăbirea încordă
rii :n situația internațională". Opoziția unor 
cercări din Europa Occidentală față de pla
nurile americane a fost determinată ie pre
siunea exercitată de masele largi populare 
care se ridică în calea acțiunilor agresive 
a'e organizatorilor blocului nord-atlantic.

împotriva planurilor Imperialiștilor ame
ricani de creare a „armatei europene" ți 

prin aceasta de renaștere a militarismului 
fascist german, se ridică cu hotărîre masele 
largi populare din țările Europei Occiden 
tale, care înțeleg primejdia ce o reprezintă 
realizarea acestor planuri, pentru libertatea' 
și independența lor națională, pentru cauza 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Deasemeni. unele cercuri burgheze intere
sate în lărgirea comerțului cu Răsăritul, pre
cum și unii politicieni și oameni de stat 
care văd urmările dezastruoase ale aderării 
la acest bloc pentru economia națională a 
țărilor respective cât și eșecul inevitabil .al 
Uniunii Atlantice, fac presiuni asupra gu
vernelor să se opună dictatului american și 
să adopte o politică proprie.

*
Diametral opusă politicii agresive a orga

nizatorilor blocului Atlanticului de Nord, este 
politica consecventă de pace și colaborare 
internațională a Uniunii Sovietice. Țara 
Socialismului s’a pronunțat cu consecventă 
în favoarea tratativelor menite să ducă la 
rezolvarea problemelor internaționale litigi
oase, în interesul asigurării păcii și securi
tății, atât în Europa, cât și în întreaga 
lume.

Uniunea Sovietică, preocupată de realiza
rea mărețelor sarcini ale constr-uct'ei eco
nomice, nu urmărește scopuri agresive față 
de niciun stat, fată de niciun popor. încercă
rile de a justifica existenta coaliției atlantice 
și a cursei înarmărilor prin existența unei 
pretinse amenințări sovietice sunt deadrep.tul 
ridicole. Pollticia Statului Sovietic este o po
litică de bună înțelegere cu toate popoarele 
lumii, cu ioate statele care doresc să apere 
pacea omenirii.

Astfel, în nota sa din 3 noembrie 1953, 
Guvernul Sovietic a arătat clar că el „con
sideră și acum că numai prin eforturile co
mune ale celor 4 puteri este cu putință asi
gurarea securității europene și împiedicarea 
refacerii militarismului german agresiv, re
facere ce o doresc atât de mult revanșarzii 
vest-germani".

Popoarele privesc cu speranță către Con
ferința dela Berlin care se va deschide 
mâine, deoarece sunt conștiente că aceasta 
poete avea rezultate pozitive în ceeace pri
vește destinderea situației internaționale. 
Uniunea Soviet’că și-a afirmat prin fapte do
rințe ei de a asigura succesul acestei Con
ferințe. Desfășurarea evenimentelor va arăta 
cu claritate care este poziția, în actualul mo
ment, a puterilor occidentale.
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