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IN NUMĂRUL DE AZI:

CEA DE A 50-a ANIVERSARE A 
PRIMEI REVOLUȚII RUSE (Teze) 
(pag. 11-a).

MIRCEA DRAGAN — Un spectacol 
inegal (pag. Il-a).

Consfătuiri ale fruntașilor în agri
cultură (pag. Il-a).

C. ROMAN — O activitate politică 
mai aprofundată (pag IlI-a).

V. HORODENCIUC — Planuri de 
viitor (pag. IlI-a),

Racheta „Luna l*1 (reproducere 
după revista sovietică „Znanie-sila") 
(pag. IlI-a).

Răspundem la întrebările cititorilor. 
Care sînt funcțiile Consiliului Repu
blicii din Franța (pag. IV-a).

Poporul chinez este ferm hotărît să 
elibereze Taivanul — Declarația lui 
Ciu En-lai (pag. IV-a).

Ajutorul sovietic în folosirea enerj 
giei atomice slujește cauzei păcii și 
bunăstării — Scrisoarea adresată Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. de 
Jozef Cyrankiewicz (pag. IV-a),

VACANȚA
S-AU ÎNCHEIAT examenele — bilan

țul muncii depuse de studenți și 
de elevii școlilor medii-tehnice, de-a 

lungul primului semestru al anului 
școlar.

Pentru majoritatea studenților și ele
vilor acest bilanț este bogat. Pentru unii 
este însă sărac, precum săracă a fost și 
munca lor. în orice caz fiecare culege 
roadele după munca sa.

Cei care au muncit și-au luat acum cu 
bucurie bine meritata vacanță : cele ' 13 
zile de destindere, odihnă și distracție, 
după 4 luni de muncă încordată și perse
verentă. AAulți s-au și gîndit cum să-și 
petreacă mai bine timpul vacanței de 
iarnă. în scrisori, ei ne împărtășesc pla
nurile pe care și le-au făcut. Elevul Co
sted Cristea, secretarul organizației de 
bază U.T.M. de la Școala pedagogică mixtă 
Bîrlad, ne scrie că va pleca în satul său 
natal. încă din prima duminică el vrea 
să ia legătura cu directorul căminului 
cultural și să-i ofere ajutorul său. în afară 
de activitatea pe care o va duce la cămi
nul cultural, Costel Cristea vrea să ci
tească, să ia parte la activitatea sportivă 
a satului etc.

Asemenea planuri și-au alcătuit nu
meroși alți elevi și studenți.

Statul nostru democrat-popular se în
grijește să asigure tineretului studios nu 
numai condiții bune de studiu, ci și con- 

; diții minunate de distracție și odihnă. In 
fiecare an, în vacanța de iarnă sau de 
vară, pleacă spre locurile cele mai pito
rești ale țării, în stațiuni de odihnă bal- 
neo-climaterice, mii de tineri din rîndul 
celor mai merituoși studenți și elevi. La 
fel și anul acesta vor pleca la Predeal, 
Sinaia, Bușteni, Tușnad, Sovata și Po
iana Țapului cîteva mii de studenți.

Cît de plăcut'va fi pentru acești stu
denți să-și petreacă cîteva zile în mijlocul 
naturii, alături de tinerii din diferite col
țuri ale țării și de studenții străini 1 Vor 
lega prietenii, îșf vor împărtăși impresii, 
experiența de muncă din institutul în care 
învață.

Cît'ide plăcut va fi și cîte amintiri vor 
rămîne întipărite în mintea lor dintr-o 
excursie bine organizată în munți sau la 
locurile istorice, de la un concurs de 
schi, de la o reuniune tovărășească.

Dar vacanța va fi plăcută nu numai 
pentru acei care pleacă în tabere, ci și 
pentru oei care vor pleca în orașele și sa
tele natale. Bucuria revederii părinților, 

.fraților și prietenilor, satisfacția unei 
odihne plăcute, mulțumirea că se vor pu
tea pune la curent cu noutățile literare, 
vor putea vedea filme și piese de teatru, 
se vor putea plimba mulțumiți că și-au 
îndeplinit datoria va umple cele 13 zile 
de vacanță.

în sate, studenții și elevii, mal ales cei 
de la institutele și școlile agricole, vor 
Butea discuta cu țăranii muncitori diferite 
probleme legate de muncile agricole, le 
vor putea împărtăși din cunoștințele lor. 
Ei vor putea conferenția la căminul cul
tural din sat despre problemele legate de 
igricultură, despre hotărîrile partidului și 
guvernului cu privire la agricultură, de
spre probleme științifice și culturale, care

............. ..........

UN NOU
. BACĂU (de Ja corespondentul nostru).

Pentru o mai bună aprovizionare a oa- 
nenilor muncii din orașul Bacău, s-a 
leschis în ziua de 20 ianuarie 1955, un 
iou magazin de confecții. Magazinul 
>feră consumatorilor un bogat sortiment 
le mărfuri: costume, paltoane bărbătești 
i de damă, căciuli, balonseide, taioare de

PLĂCUTA
să contribuie la combaterea misticis
mului.

După o astfel de vacanță studenții și 
elevii se vor întoarce la școală sau facul
tate, cu satisfacția că s-au odihnit și au 
făcut lucruri folositoare.

Și celor care rămîn în orașele unde în
vață, li se pregătesc condiții pentru a pe
trece vacanța plăcut și atractiv. In multe 
institute și școli din țară, organizațiile de 
U.T.M. au și luat măsuri pentru înfiin
țarea de cluburi în care să se ducă o bo
gată activitate. Organizația U.T.M. a In
stitutului politehnic din București, de 
pildă, a făcut din timp programul clubu
lui și pentru ca să asigure o participare 
numeroasă la activitatea ce se va duce în 
vacanță a popularizat acest program, pu- 
blicîndud în gazeta institutului „Cadre 
pentru cincinal".

Desigur, la deschiderea clubului lor 
vor veni să asiste la programul dat de 
Ansamblul de estradă și apoi să danseze, 
toți cei care rămîn în București. In cele
lalte-zile, studenții își vor alege după pre
ferințe activitatea la care să participe, 
programul fiind bogat și variat. El cu
prinde pe lingă vizitarea S.M.T. Otopeni 
și G.A.C. Corbeanca, un concurs de pati
naj, vizionări de filme, spectacole, întîl- 
niri cu artiști și scriitori, ca și multe alte 
acțiuni interesante.

Organizațiile U.T.M. care nu au făcut 
încă un program pentru desfășurarea tțnei 
vacanțe cît mai plăcute pentru elevi și 
studenți, trebuie să facă aceasta deîndată.

Fără a face programe supraîncărcate, 
pentru ca studenții și elevii să-și folo
sească timpul și după bunul lor plac, or
ganizațiile U.T.M., comitetele raionale și 
orășenești U.T.M., trebuie să fie atente 
ca niciun elev sau student să nu-și iro
sească timpul pe bulevarde, în localuri etc. 
Organizațiile U. T. M. trebuie să știe 
că o activitate variată, care să le 
deschidă interesul, îi va putea atrage pe 
elevi și studenți să-și petreacă vacanța 
cu folos, în colectiv. De aceea, activitatea 
trebuie axată mai mult pe organizarea 
competițiilor sportive, vizionări de spec
tacole, excursii de cîteva zile care se pot 
face prin C.C.S., vizite în diferite locuri 
ale orașului sau țării etc. Să se evite ți
nerea unor conferințe lungi și plictisi
toare care să îndepărteze pe studenți.

Imaginația, inițiativa elevilor și stu
denților vor fi prețioase în organizarea 
unui program care să-i intereseze și la 
care să participe cu plăcere. De aceea or
ganizațiile U.T.M. trebuie să plece ure
chea la dorințele elevilor și studenților, 
să țină seama de propunerile lor.

După vacanță începe o nouă perioadă 
de muncă, pasionantă și importantă, care 
va decide rezultatele sfîrșitului de an. 
Această perioadă începe cu prima zi de 
după vacanță, cînd toți elevii și studenții 
trebuie să fie prezenți la cursuri. Să avem 
grijă ca elevii și studenții să pășească 
în noul semestru odihniți, cu forțe 
proaspete, dornici de muncă. Vom realiza 
aceasta preocupîndu-ne pentru organiza
rea unei vacanțe plăcute.

MAGAZIN
damă și alte mărfuri. Raioanele sînt 
bine aprovizionate cu mărfuri de bună 
calitate. încă din primele ore ale deschi
derii, magazinul a fost arhiplin de oa
meni ai muncii din oraș precum și din 
regiune. Numai în prima zi au venit peste 
3000 de consumatori.

Utemista Lungu Elena și Frida Rosen
berg au deservit exemplar consumatorii.

j NU PANTOFII POARTĂ VINA

DE PE CUPRINSUL PATRIEI
Calitatea produselor — preocupare principală

în magazinul I.C.S. univer
sal „Victoria1* din București 
a intrat un tînăr și grăbit s-a 
adresat vînzătoarei:

— Vă rog, o pereche de 
ciorapi Kapron, calitatea I-a.

Vînzătoarea i-a întins un plic 
ce conținea ciorapii cu marca 
cerută. Cu pachețelul în mînă 
tînărul a pornit voios să-i 
ducă soției un dar de ziua ei.

In magazin au mai venit 
cumpărători și au cerut să 
cumpere aceiași ciorapi.

O mare parte din acest 
produs se execută la fabrica 
de ciorapi „Adesgo" din 
București.

In secția coton se lucrează 
ciorapi din fir importat din 
U.R.S.S.. Utemistul Ion Cîrs- 
tea, fruntaș în producție, își 
depășește norma în medie cu 
30 la sută. Lucrînd cu atenție 
el a îmbunătățit calitatea pro
duselor cu 7,31 la sută față 
de normațiv( fotografia nr. 1).

In secția confecții clorapi- 
încheiat 1, lucrează și briga
da de calitate condusă de u- 
temista Aurelia Gheorghe. In 
urma aplicării metodei Ciut- 
chlh, utemista Gheorghe și-a

depășit sarcinile de plan 
cu 10 la sută. Peste 94 
la sută din produsele 
executate de ea sînt de 
calitate superioară (fo
tografia nr. 2).

Dorința fiecărui tînăr 
este ca marca fabricii 
afișată pe produs să 
întărească încrederea 
cumpărătorilor. Utemista 
Virginia Firuț, munci
toare în secția confecții 
ciorapi-încheiat 2, dă 
produse de calitate supe
rioară. In ultima vreme 
ea și-a depășit sarcinile 
de plan cu 21 la sută 
(fotografia nr. 3).

Alături de alți tineri 
entuziaști, numele ute- 
mistej Ecaterina Macal 
este rostit cu dragoste. 
Ea sortează zilnic peste 
plan 10—12 duzini de 
ciorapi (fotografia nr. 4).

In curînd produsele

vor lua calea magazinelor. Mal este 
necesară doar o singură operație: 
împachetarea. Utemista Paulina Mi- 
halache execută această operație cu 
dragoste șl spirit de răspundere 
(fotografia nr. 5).

Foto: D. F. DUMITRU
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Produse „Policolor"
GALAȚI (De la corespondentul nostru). 

Colectivul de muncă de la întreprinderea 
„Policolor** din Galați, muncește cu însu
flețire pentru îndeplinirea planului de 
producție.

Astfel, muncitorii acestei întreprinderi 
au reușit să depășească planul de pro
ducție pe prima decadă a lunii cu 2,5 la 
sută.

Atenția întregului colectiv a fost îndrep
tată spre producerea bunurilor de larg 
consum. De pildă în această perioadă au 
fost produse însemnate cantități de ceară 
pentru parchet, cutii de tablă pentru vop
sele și altele. Cantitățile produse au și fost 
puse î-n vînzare prin comerțul de stat.

Fruntași în îndeplinirea și depășirea pla
nului zilnic sînt muncitorii Lean Ștefan, 
Pălărieru Marcu, Mirovic Suhăr și alții.

70 vagoane de alimente
ARAD (De la corespondentul nostru).— 

Rafturile magazinelor alimentare din ora
șul Arad sînt încărcate în prezent cu cele 
mai variate produse alimentare.

De la 1 la 15 ianuarie s-au distribuit 
unităților 13 vagoane ulei, 20 vagoane za
hăr, 11 vagoane săpun, 11 vagoane făină, 
8 vagoane produse zaharoase, printre care 
rahat, halva, bomboane, 7 vagoane de 
paste făinoase și altele.

Sînt de asemenea în cantități mari pre
parate de came, diferite sortimente de 
conserve, slănină, untură. Punerea în vîn
zare a făinii și laptelui prin unitățile de 
stat a ușurat mai mult aprovizionarea 
oamenilor muncii.

Bunuri de consum din metal
TIMIȘOARA (De la co

respondentul nostru). La 
întreprinderea „Ambala
jul Metalic** din Timi
șoara se produc cele mai 
diferite bunuri metalice de 
larg consum : vase emai
late, vase de aluminiu, ju
cării mecanizate și neme
canizate, lămpi de gătit 
cu petrol, cutii de conser
ve etc.

încă din primele zile 
ale acestui an muncitorii 
întreprinderii au obținut 
însemnate realizări. Ast-

Tovarășa Kristov Ecate
rina, membră în co
mitetul U.T.M. pe între
prindere a obținut de a- 
semenea frumoase reali
zări, depășindu-și norma în 
primele 10 zile ale lunii 
ianuarie în medie cu 117 
la sută.

Datorită muncii entu
ziaste a muncitorilor, în
treprinderea și-a îndeplinit 
planul pe prima decadă a 
lunii ianuarie în proporție 
de 103 la sută.

— Bine, dar sînt lustruițl — răspun
de el glumeț.

— Cu atît mal mult. Vezi, eu sînt 
încălțată cu cizmulițe, căci numai așa 
se poate merge pe strada noastră, după 
ce plouă. Altfel, riști să-ți pierzi pan
tofii.

Nelu își privește cu multă ciudă 
pantofii. Se gîndește ce bine ar fi dacă 
ei s-ar transforma pe loc în cizme. Mai 
încearcă s-o convingă pe Eugenia că 
în pantofi ar putea totuși să meargă 
pe strada Partizani, dar fără nici un 
rezultat.

S-a întunecat 
cle-abinelea. Fil
mul ce rulează la 
cinematograful 'din 
-apropierea cartie
rului „Malul Ro- 
șu“ din Floești s-a r 
terminat, iar cetă- 
ițenil se îndreaptă 
grăbiți spre casele 
lor.

Eugenia a fost 
la film cu priete
nul ei Nelu, iar
acum, amîndoi se îndreaptă spre strada 
Partizani din cartierul Malul Roșu, 
unde lecuiește fata.

Pînă să cotească pe strada Partizani 
mai au puțin de mers. Deodată ea se 
oprește și, fără să-și privească priete
nul, îi spune:

— Știi, în seara asta nu mă poți con
duce pînă acasă.

Nelu rămîne surprins de hotărîrea 
Eugeniei. îi trec prin cap gînduri care 
mai de care mai rele: poate n-o mai 
lasă părinți) să fie prietenă cu mine 
sau poate...; el vrea să afle totuși ade
vărata cauză. La început Eugenia evită 
îxplicația, dar pînă la urmă tot îi 
spune:

— Ești încălțat cu pantofi.

*
E drept că trebuie să fii un adevă

rat acrobat ca să pcțl merge pa această 
stradă din Ploești pe vreme rea.

Alături de Nelu și Eugenia, cetățe
nii din cartier cer hotărît tovarășului 
Vasile Gheorghe, directorul întreprin
derii comunale și tovarășului Pătrașcu, 
vicepreședinte al sfatului popular oră
șenesc, care răspund de problemele 
gospodărești ale orașului, să gospodă
rească nițeluș și străzile lor, care au 
fost lăsate în părăsire. Nu de alta, dar 
s-ar putea împotmoli și ei într-o zi pe 
aic1. .

M. CALIN
După o corespondență sosită 

în redacție

Majoritatea țăranilor 
muncitori din comuna 
Colibași, raionul Vidra, au 
încheiat contracte cu coo
perativa din comună, pen
tru livrarea de legume și 
zarzavaturi.

De curînd a avut loc 
reînoirea acestor contracte. 
Numai într-o singură zi 
au fost reinoite 120 de 
contracte. Printre contrac- 
tanți se numără și comu
nistul Spirea Homagiu. 
Pentru legumele contrac
tate anul trecut a primit 
prin cooperativă 2 m. cubi 
cherestea, geamuri, bani și 
totodată a avut și mari re
duceri la cotele ce le avea

fel, brigada utemista de 
la secția jucării, condusă 
de utemistul Mathei Fran- 
cisc, și-a depășit norma 
pe prima decadă a lunii 
ianuarie cu 139 la sută. în 
cadrul brigăzii, cele mai 
bune rezultate le-a obținut 
tov. Mathei Francisc care 
și-a depășit norma cu 220 
la sută. Secția de emailat 
— secția utemistei Taut 
Ana — a depășit planul 
pe prima decadă a lunii 
ianuarie cu 287 la sută.

Au reînoit contractele
de dat. La fel și țăranul 
muncitor Mușat Gheorghe 
avînd contract cu coopera
tiva de a furniza diferite 
legume și zarzavaturi a 
primit în schimb materia
le de construcții, de uz 
casnic, bani și a beneficiat 
și de reduceri la cote.

Organizația de bază 
U.T.M. din comună duce 
în prezent o susținută 
muncă de lămurire printre 
tinerii țărani. Ea primește 
în acest sens un mare aju
tor din partea tovarășului 
Paraschiv Colț, secretarul 
organizației de partid din 
comună, precum și a co
muniștilor, care sînt exem-

piu pentru tinerii din Co
libași.

Primele rezultate s-au și 
arătat. Tînărul Hie Tudor 
a contractat cu cooperativa 
recolta de pe 0,25 hectare 
cartofi, 0,25 hectare vine
te, 0,50 hectare ardei gras, 
iar tînărul Ilie Ion, recolta 
de pe 0,75 hectare cartofi, 
0,50 ha. ardei gras, 0,25 ha. 
gogoșari. Printre tinerii 
care au mai contractat 
pentru legume și zarzava
turi cu cooperativa în a- 
nul 1955, se numără și Io- 
niță Nicolae, Alexandru 
Gheorghe și alții.

Corespondent 
MARCU GHEORGHE

Comunicatul 
Ministerului Agriculturii 

și Silviculturii
Acțiunea de reparare a inventarului 

agricol pentru campania însămînțărilor de 
primăvară s-a desfășurat în ultimul timp 
intr-un ritm mai intens. Totuși, în an
samblu, rezultatele obținute pînă în pre
zent la reparații sînt nesatisfăcătoare, în
deosebi la tractoare și semănători.

Pînă la această dată s-au reparat 
aproape 31 la sută din tractoarele care 
necesitau reparații, 53 la sută din plugu
rile pentru tractor, peste 58 la sută din 
plugurile cu tracțiune animală, aproape 
49 la sută din semănători, 46 la sută din 
cultivatoare și peste 60 la sută din grape.

Mai avansate la reparatul tractoarelor 
și semănătorilor sînt regiunile Stalin, Ba
cău, Regiunea Autonomă Maghiară și Ti
mișoara.

Reparatul tractoarelor și semănătorilor a 
rămas mult în urmă, în special în regiu
nile Hunedoara, Iași, Galați, Oradea, Su
ceava și altele, precum și in gospodăriile 
agricole de stat din regiunile București, 
Iași, Craiova, Baia Mare și Regiunea Au
tonomă Maghiară, iar al semănătorilor în 
gospodăriile agricole de stat din regiunile 
Cluj, Timișoara, Suceava și Pitești.

La stațiunile de mașini și tractoare sînt 
mult rămase în urmă reparațiile curente 
și în special reparațiile capitale, îndeosebi 
în regiunile Iași și Oradea.

In S.M.T. Turnișor, regiunea Stalin, 
Ciorani, regiunea Ploești, și Nănești, re
giunea Galați, reparațiile au fost termi
nate în întregime.

Deși în centrele mecanice situația re
parațiilor este mai bună decît în atelie
rele S.M.T., totuși sînt centre mecanice 
ca cele de la Caracal, Sibiu, Iași, Craiova 
și Co.rei, în care reparațiile s-au executat 
sub 30 la sută.

Intr-o situație cu totul anormală și dău
nătoare se află centrul mecanic din Dră- 
gănești, care pînă la această dată nu a 
realizat încă nici o reparație la motoarele 
și tractoarele primite.

In ceea ce privește întreprinderile in
dustriale, într-un stadiu mai avansat la 
repararea tractoarelor și motoarelor sînt : 
Uzinele Poiana-Cîmpina, I.M.U.-Medgidia 
și M.F.A. București.

întreprinderile „Independența" - Sibiu, 
I.C.S.I.M. - București. Î.M.S. - Cîmpulung, 
Uzinele 23 August-București, Electromon- 
taj-București, I.U.D.P.-Sibiu, Auto-Cluj, 
S.T.U.C.-Craiova etc. nu au reparat pînă 
în prezent nici un motor sau tractor.

Față de timpul scurt care a mai rămas 
pînă la începerea campaniei agricole de 
primăvară, este necesar să se ia măsuri 
eficace, pentru grăbirea terminării repa
rațiilor, asigurînd buna calitate a lor,

Cîntec în casele țăranilor 
muncitori

ORADEA (De la corespondentul nostru), 
în aceste zile a fost pusă în funcțiune 
o nouă stație de radioficare în comuna 
Cefa, raionul Salonta. Stația are o capaci
tate de 2000 difuzoare. Pînă în prezent în 
peste 100 de case ale țăranilor muncitori 
din comună, ca Mărcuț Iosif, Raț Vasile, 
Pungău Moise, pătrund știrile și cîntecela 
transmise de posturile de radio din țară, 
în prezent se lucrează intens la instalarea 
altor difuzoare. Curind, de la această sta
ție ver fi instalate difuzoare și în casele 
țăranilor muncitori din comuna Sînicolaul 
Romîn și satele Roit și Gepiu.

Echipa de instalare condusă de tovară
șul Gulaci Gheza lucrează cu multă însu
flețire, în ciuda timpului nefavorabil, pen
tru ca și mecanizatorii de la S. M. T. Cefa 
să poată asculta emisiunile radiofonice.

Pentru interzicerea armelor atomice, pentru pace
Popoarele pot pune friu 

maniacilor atomici

Ziarele an publicat zilele trecute Docu
mentele Sesiunii lărgite a Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii. Am citit 

cu mult interes aceste Documente de im 
portanță istorică și mă simt dator să-mi 
exprim indignarea și neliniștea față de în
cercările unor țări capitaliste de a lega
liza războiul atomic. Folosirea energiei 
atomice în scopuri agresive cu intenția 
de a distruge omenirea e o crimă.

Ca tînăr inginer doresc să trăiesc șl să 
muncesc fără teama că munca mea va fi 
dărîmată. Am studiat 5 ani în Uniunea 
Sovietică, la Institutul Politehnic din Ural. 
Am cunoscut acolo oamenii sovietici. Sim
patia cu care am fost înconjurat de ei, dra
gostea cu care m-au ajutat să învăț din 
bogata lor experiență, dorința lor fierbinte 
de a construi în pace, toate acestea au 
avut asupra mea o puternică înrîurire.

Aceiași oameni sovietici care m-au aju
tat să-mi desăvîrșesc cunoștințele în in
stitut, au hotărît să pună în slujba oame
nilor muncii din patria noastră, experiența 
lor în folosirea pașnică a energiei nu
cleare.

De aceea, atîta timp cît va exista pri
mejdia unui pustiitor război atomic, voi 
lupta din toate puterile pentru ca această 
barbar e să nu se comită. Ca tînăr, încre
zător în viață, sînt convins că popoarele 
lumii sînt capabile să împiedice planurile 
nebunești ale acelora care ar vrea să dez
lănțuie războiul atomic. îmi voi pune cu 
însuflețire semnătura mea pe apelul lansat 
pentru împiedicarea unui război atomic.

Ing. CONSTANTIN GRIGORE 
Uzinele „Boleslav Bierut** 

București

Iubesc copiii și voi lupta pentru

Întotdeauna mi-au fost dragi copiii. II
iubesc pentru că în ei văd minunata 
generație a zilei de mîtne. Această dra

goste pentru cei mici, cărora noi, profe
sorii, ne străduim să le sădim în suflet 
încrederea în viitor, în forțele lor, în viață, 
este mal puternică în aceste zile cînd li
niștea Îs este amenințată de un nou război, 
cu mult mai groaznic decît cel precedent. 
Am citit cu multă emoție documentele Se
siunii lărgite a Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii de la Vlena, documente de 
o importanță covîrșltoare ce aduc la cu
noștința popoarelor primejdia care planează 
asupra întregii lumi. Ce poate fi mai re
voltător decît faptul că acum, la numai 
zece ani de la capitularea fiarei fasciste,

Energia atomică
Propunerile Uniunii Sovietice referi

toare la schimbul de experiență în 
domeniul folosirii în scopuri pașnice 

a energiei atomice, constituie un eve
niment deosebit de important pentru dez
voltarea mai departe a cercetărilor și a 
aplicațiilor în acest domeniu al fizicii. Lu
crările oamenilor de știință trebuie să fie 
dedicate construirii și nu distrugerii vieții.

Uriașele rezerve de energie ascunse în 
combustibilul nuclear vor putea fi folo
site pentru a da lumină satelor, pentru a 
pune în mișcare mașinile uzinelor. Izotopii 
artificiali obținuți în uzinele atomice, vor 
constitui în mîlnile biologilor, medicilor,

în Germania occidentală se nasc divizii ale 
noului wehrmacht, că propovăduitorii răz
boiului atomic caută să-l legalizeze, să 
convingă popoarele de inevitabilitatea unul 
astfel de război ?

Este revoltător să știi că liniștea copiilor 
pe care te strădulești să-i educi într-un 
spirit cinstit și demn, va fi dintr-o dată 
curmată, că munca ta minunată de profe
sor va fi întreruptă de barbaria unui 
război atomic. Dar aceasta nu trebuie să 
se întîmple. Personal, resplpg crearea 
wehrmachtulul și mă ridic cu toată tăria 
împotriva tuturor acelora care propovă
duiesc războiul atomic.

In școala noastră — fruntașă pe ralo-

trebuie pusă în slujba
agronomilor, arme puternice în lupta pe 
care ei o duc pentru a cunoaște fenome
nele din lumea substanței vii.

Propunerile Uniunii Sovietice de a ajuta 
cu bogata sa experiență tehnică și știin
țifică țara noastră pentru proiectarea și 
construirea de generatori atomici experi
mentali cu o capacitate termică pînă la 
5.000 kw. și de acceleratori de particule 
elementare, deschide pentru noi, fizicienii 
din R.P.R., un nou orizont, o lume nouă 
de cercetare. Un sentiment de adîncă emo
ție și dragoste pentru marea noastră prie
tenă a stîrnit acest nou ajutor frățesc pe 
care țara noastră îl primește. De acum 
și oamenii de știință din țara noastră vor 
putea trece la studii concrete în acest don

fericirea lor
nul ,,Gri vița Roșie" — majoritatea elevi
lor sînt fii și fiice ale muncitorilor cefe
riști, sînt copiii ceferiștilor de la Grivița 
care, alături de toți oamenii cinstiți, luptă 
neobosiți pentru triumful păcii între po
poare. Vreau ca munca mea de educare 
a tinerelor vlăstare să dea roade minu
nate. Și aceste roade minunate nu pot 
exista decît dacă popoarele lumii vor lupta 
pentru impunerea păcii.

Alături de toți oamenii cinstiți din lu
mea întreagă voi semna din toată inima 
Apelul Păcii de la Vlena.

CLARA ȘTEFANESCU 
profesoară, Școala de fete nr. 174 

București

vieții omului
meniu atît de interesant și cu atîtea apli
cații practice, cu caracter pașnic, cons
tructiv.

In același timp mă ridic vehement îm
potriva acelora ce se pregătesc să folo
sească energia atomică pentru pîrjolirea 
păininturilor, pentru curmarea vieții oa
menilor. Mă alătur din toată inima cerin
ței formulate în Apelul Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii cu privire la distru
gerea în toate țările a stocurilor de arme 
atomice și încetarea imediată a producției 
acestora. Energia atomică — această mi
nunată cucerire a seccluiui nostru — tre
buie folosită în slujba vieții, a fericirii 
omului.

Conf. univ.
D. BALLY



Cea de a 50-a aniversare a primei revoluții ruse!
( T e z e )

(Urmare din nr. trecut)

13) După înfrîngerea insurecției din decembrie, re
voluția a intrat în a doua perioadă ale cărei trăsături 
distinctive au fost : scăderea treptată a valului revo
luționar și creșterea reacțiunii.

După ce a încheiat pacea rușinoasă cu Japonia, 
prin intermediul imperialiștilor americani, guver
nul țarist a îndreptat principalele forțe ale tru
pelor sale spre înăbușirea revoluției. Cu ajutorul 
expedițiilor de pedepsire organizate de poliția po- 
gromiștilor . recrutați din bandele „Sutelor Negre", 
al curților marțiale, execuțiilor în masă, represiu
nilor polițienești împotriva organizațiilor munci
torești și țărănești, țarismul a căutat să extermine 
avangarda revoluționară a clasei muncitoare și să in
timideze întregul popor. Mii de luptători revoluționari 
au pierit de mina călăilor țariști.

Guvernul țarist asmuțea popoarele unul împotriva 
altuia, organiza pogromuri împotriva evreilor, măce
luri tătaro-armene etc.

In dorința de a scinda și a slăbi mișcarea revolu
ționară, de a înșela țărănimea și a o rupe de proleta
riat, țarismul a hotărit să convoace Duma de Stat. 
Partidele politice ale burgheziei ruse — cadeții și oc- 
tombriștii — au pășit pe calea cîrdășiei directe cu mo
narhia țaristă și cu moșierii feudali, ajutînd țarismul 
să înăbușe revoluția.

Dar și în aceste condiții grele revoluția continua. 
Proletariatul care s-a ridicat primul la lupta împotriva 
țarismului se retrăgea ultimul, luptind. Luptele dîrze 
ale proletariatului și grevele politice de masă care 
continuau frînau ofensiva contrarevoluției și atrăgeau 
în mișcarea revoluționară cele mai adinei rezerve ale ei.

în 1906 a luat o mare amploare mișcarea țărănească. 
Ea a cuprins jumătate din numărul total al județelor 
Rusiei. în vara lui 1906 au izbucnit răscoalele mari
narilor din Sveaborg și Kronstadt,

14) în condițiile refluxului revoluției bolșevicii și-au 
schimbat tactica. De la pregătirea nemijlocită a mase
lor in vederea atacului împotriva țarismului, bolșevicii 
au trecut la tactica retragerii organizate, la îmbinarea 
muncii legale cu cea ilegală.

în anii primei revoluții ruse, Lenin a elaborat tac
tica revoluționară față de Dumă, tactică care se deo
sebea radical de tactica menșevicilor și a oportuniștilor 
Internaționalei a Il-a, care considerau activitatea par
lamentară drept forma principală de luptă a proleta
riatului.

Tactica bolșevicilor față de Dumă urmărea cîștiga- 
ree țărănimii, crearea în Dumă a unui bloc revolu
ționar al reprezentanților clasei muncitoare și țără
nimii, eliberarea țărănimii de sub influența burgheziei 
liberale. Bolșevicii foloseau Duma ca pe o tribună pen
tru agitație revoluționară, pentru demascarea' tuturor 
ororilor autocrației și a trădării burgheziei contrarevolu
ționare. în ce privește însă pe menșevici, ei mergeau 
spre un bloc cu burghezia contrarevoluționară (cadeții), 
ajutînd-o să semene în r.îndul maselor iluzia că ar fi 
posibile cucerirea libertății și obținerea pămîntului de 
către țărani pe cale „pașnică", prin Dumă.

Experiența activității bolșevicilor în Dumă a avut 
și are o mare însemnătate pentru mișcarea revolu
ționară internațională Această experiență este folo
sită în mod creator de către partidele comuniste și 
muncitorești din alte țări în elaborarea tacticii lor 
parlamentare.

Revoluția din anii 1905—1907 a arătat că în con
dițiile cele mai complexe, în condițiile schimbării 
rapide a raportului forțelor de clasă, bolșevicii sînt 
capabili să conducă în mod just mișcarea munci
torească, să stea .în fruntea avîntului revoluționar al 
maselor și să le conducă curajos la luptă, că ei știu 
să ferească la momentul oportun forțele revoluționare 
de lovituri și să le pregătească pentru noi lupte

în același timp, menșevicii s-au manifestat ca refor
miști fricoși, s-au dezis de revoluție, au pășit pe calea 
concilierii cu burghezia liberală mpnarhistă și a îm
păcării cu țarismul.

15) Forța de rezistență a poporului revoluționar a 
fost atît de mare îneît țarismul n-a reușit să înăbușe 
revoluția decît la un an și jumătate după înfrîngerea 
insurecției armate din decembrie.

Principala cauză a înfrîngerii revoluției a constat în 
aceea că nu s-a reușit să se unifice într-un torent 
revoluționar unic acțiunile muncitorilor, țăranilor și 
soldaților. Alianța dintre muncitori și țărani în timpul 
revoluției nu era încă trainică, țărănimea acționa prea 
răzleț, neorganizat și nu cu destulă hotărîre, pe atunci 
mase importante de țărani aflîndu-se sub influența so- 
claliștilor-revoluționari. Cele mai puternice manifestări 
revoluționare ale țăranilor împotriva moșierilor au avut 
loc după ce guvernul țarist reușise să înăbușe princi
palele focare ale revoluției în centrele industriale ale 
țării.. Ridicîndu-se împotriva moșierilor, majoritatea 
țăranilor nu îndrăznea încă să pornească lupta împo
triva țarului, mai credea în posibilitatea de a obține 
pămînt din mâinile țarului. Acest fapt a determinat și 
atitudinea armatei care, în majoritatea sa, ajuta pe țar 
să înăbușe acțiunile revoluționare ale muncitorilor și 
țăranilor. Nici muncitorii n-au acționat destul de uniți. 
Detașamente izolate ale muncitorilor s-au încadrat cu 
întârziere în lupta comună. Lipsa de unitate în rân
durile partidului proletariatului, ca urmare a acțiuni
lor trădătoare ale menșevicilor, scindase rândurile cla
sei muncitoare și o slăbise astfel ca forță conducătoare 
a revoluției. Din aceste cauze proletariatul n-a putut 
atunci să-și exercite încă în întregime rolul de ade
vărat conducător al revoluției și să o ducă la victorie.

Pentru înăbușirea revoluției, autocrația a fost aju
tată de imperialiștii străini. Bancherii francezi, en
glezi, austrieci și belgieni au acordat un mare împru
mut țarismului pentru a înăbuși revoluția După cum 
s-a exprimat foarte bine manele scriitor proletar Ma
xim Gorki, aceste a fost „un împrumut al Iudei" 
Germania Kaiserului pregătea o intervenție armată îm
potriva revoluției ruse în cazul cînd aceasta ar fi 
reușit.

Cu^ toate că revoluția din anii 1905—1907 a fost în
frântă, principalii factori ai vieții economice și politice 
care au provocat revoluția au continuat să acționeze 
Acest lucru a făcut inevitabilă o nonă explozie revo
luționară.

în ciuda proorocirilor mincinoase ale menșevicilor 11- 
chidatoriști și ale altor trădători și renegați ad miș

cării muncitorești că o nouă revoluție în Rusia ar fii 
imposibilă, bolșevicii au arătat necontenit inevitabilitatea 
atît a revoluției democratice cît și a revoluției so
cialiste. V I. Lenin a arătat că proletariatul rus se 
călăuzește «nu „după o vagă speranță” ci după convin
gerea fundamentată științific că revoluția se va re
peta». (Opere voi 17. pag. 211, ed rusă)

în condițiile grele ale reacțiunii, în condițiile crun
telor persecuții ale țarismului, bolșevicii strângeau în 
jurul clasei muncitoare forțele democratice din țară, 
făureau alianța de luptă dintre clasa .muncitoare și 
țărănime, întăreau unitatea internaționalistă a popoare
lor Rusiei, pregăteau masele muncitoare in vederea 
unui nou atac, hotărâtor, împotriva autocrației, în ve
derea luptei pentru răsturnarea dominației moșierilor 
și a burgheziei.

III.
16) Prima revoluție rusă a rost un eveniment de cea 

mai mare importanță în istoria Rusiei și a exercitat 
o influență uriașă asupra întregii dezvoltări ulterioare 
a țării, lăsînd urme adinei în conștiința poporului. 
Revoluția a ridicat cele mai largi mase populare la 
activitate creatoare revoluționară conștientă și le-a 
îmbogățit cu o experiență politică de neprețuit. în 
cursul luptei dîrze duse împotriva țarismului în 
anii 1905—1907 a fost creată o bază trainică pentru 
făurirea frontului unic revoluționar al popoarelor asu
prite din Rusia, în fruntea cărora pășea eroicul pro
letariat rus.

Unul din cele mai importante rezultate ale revo
luției a fosț întărirea uriașă a rolului proletariatului 
ca principală forță socială, care acționa ca condu
cător ai maselor muncitoare. Proletariatul a smuls 
burgheziei liberale conducerea maselor populare în 
lupta pentru revoluția democratică, dovedind astfel că 
în epoca imperialismului numai clasa muncitoare poate 
fi conducătorul revoluției. Experiența istorică a primei 
revoluții ruse a arătat că proletariatul este în stare 
să devină conducătorul mișcării democratice generale 
chiar și acolo unde, ca urmare a dezvoltării insufi
ciente a capitalismului, el constituie din punct de ve
dere numeric o minoritate în cadrul populației țării.

Revoluția a confirmat în chip grăitor că fără uni
tatea clasei muncitoare nu poate fi obținută victoria 
asupra exploatatorilor. învățămintele revoluției au 
arătat că rolul de adevărat îndrumător și conducător 
al clasei muncitoare și al tuturor oamenilor muncii îl 
poate îndeplini numai un partid marxist revoluționar 
combativ, uin partid de tip nou, radical deosebit de 
partidele Internaționalei a II-a.

Prima revoluție rusă, fiind prin caracterul ei o revo
luție burghezo-democratică. a fost totodată o revoluție 
proletară nu numai datorită faptului că proletariatul 
a acționat ca conducător al revoluției, ci și pentru că 
formele și metodele proletare de luptă au determinat 
mersul și amploarea ej fără precedent.

Experiența revoluției a arătat marea însemnătate a 
grevelor politice de masă ca mijloc de mobilizare re
voluționară a maselor. La greva politică, această armă 
încercată, clasa muncitoare din Rusia a recurs și în 
lupta^ei revoluționară de mai tîrziu. Greva politică îm
binată cu insurecția armată desfășurată de muncitorii 
și soldații din Petrograd în februarie 1917 a dat posi
bilitate poporului să măture țarismul în decurs de cî- 
teva zile. Revoluția a îmbogățit clasa muncitoare cu ex
periența insurecției armate — experiență folosită de 
bolșevici șj în pregătirea și desfășurarea insurecției ar
mate din octombrie 1917

Revoluția din 1905—1907 a fost prima verificare isto
rică a forței vitale pe care o are ideea leninistă a alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea. Alianța clasei mun
citoare cu țărănimea, care s-a făurit și s-a întărit în 
cursul luptei pentru răsturnarea țarismului și a bur
gheziei, în procesul transformărilor socialiste, constituie 
astăzi baza de nezdruncinat a trăiniciei și tăriei de ne
clintit a orînduirii sovietice, o mare forță în lupta pen
tru dezvoltarea și întărirea societății socialiste, pentru 
construirea comunismului.

Ideea leninistă a alianței clașei muncitoare cu țără
nimea și-a găsit o confirmare strălucită în victoriile is
torice ale marelui popor chinez și ale oamenilor mun
cii din țările de democrație populară din Europa și 
Asia. Alianța clasei muncitoare cu țărănimea, în care 
rolul conducător aparține clasei muncitoare, a devenit 
baza orînduirii democrat-populare care înfăptuiește cu 
succes transformări socialiste radicale în țările de de
mocrație populară.

în 1905, muncitorii și țăranii ruși au pus pentru prima 
oară în istorie în mod practic problema dictaturii re- 
voluționar-democratice a proletariatului și țărănimii, 
problema unei puteri noi, populare. Sovietele de depu- 
tați ai muncitorilor, create în cursul primei revoluții 
ruse, au constituit o cucerire Istorică din cele mai mari 
ale clasei muncitoare din Rusia. Ele au fost prototipul 
Puterii Sovietice care s-a statornicit în țara noastră în 
urma victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie Experiența primelor soviete a servit lui Lenin ca 
punct de plecare pentru elaborarea ulterioară a învă
țăturii despre soviete ca formă de stat a dictaturii pro
letariatului.

Revoluția din 1905—1907 a dezvăluit caracterul con
trarevoluționar al burgheziei liberale, a slăbit influența 
acesteia, a dus la pierderea rezervelor ei politice și în 
primul rînd a țărănimii.

Un rezultat important al primei revoluții ruse a fost 
faptul că ea a făcut ca armata — unul din pilonii 
principali a, țarismului — să șovăie

Anii primei revoluții ruse au constituit o verificare 
practică a celor două linii politice — linia strategiei și 
tacticii revoluționare a bolșevicilor și cea opusă ei, li
nia oportunistă a menșevicilor Mersul revoluției a con
firmat justețea planului strategic și a liniei tactice a 
bolșevicilor, elaborate de întemeietorul și conducătorul 
partidului comunist, V I. Lenin

17 Revoluția rusă din 1905—1907 a inaugurat perioada 
luptelor revoluționare din epoca imperialismului. Lo
vitura dată țarismului de muncitorii și țăranii revo
luționari din Rusia a constituit totodată o lovitură dată 
întregului sistem imperialist.

Revoluția din Rusia a trezit simpatia fierbinte a pro
letariatului vest-european față de lupta revoluționară 
a muncitorilor și țăranilor din Rusia Un val de greve 
de protest și demonstrații a cuprins toate țările mari 
din Europa.

Eminenți fruntași ai mișcării muncitorești internațio
nale, A. Bebel, K. Liebknecht, R. Luxemburg și alții, au 
dat o înaltă prețuire luptei proletariatului rus. Karl 
Liebknecht a cal: ficat evenimentele revoluționare din 
Rusia drept un punct de cotitură în istoria popoarelor 
Europei și a chemat pe muncitorii germani „să se ri
dice sub steagul revoluției ruse".

Revoluția din Rusia a exercitat o puternică Influență 
asupra dezvoltării mișcării de eliberare națională din 
țările coloniale și semicolomale. „Revoluția rusă, a ară
tat V. I. Lenin, a stîrnit o mișcare în întreaga Asie. Re
voluțiile din Turcia, Persia, China dovedesc că vi
guroasa insurecție din 1905 a lăsat urme adinei și că 
influența ei, care se vădește în mersul înainte a sute 
și sute de milioane de oameni, e de neînlăturat". (Opere, 
voi. 23, pag. 244, ediția rusă).

Revoluția din 1905—1907 a dovedit astfel că centrul 
mișcării revoluționare mondiale s-a mut.at în Rusia și 
că eroicul proletariat rus a devenit avangarda proleta
riatului revoluționar din întreaga lume.

Evenimentele primei revoluții ruse au arătat că princi
palul reazim al reacțiunii internaționale sugrumă
tor al mișcării muncitorești din Apus și al mișcării de eli
berare națională din Răsărit nu mai era țarismul, ci 
burghezia imperialistă din Europa occidentală și din 
Statele Unite ale Americii, care a salvat țarismul de 
revoluție.

18. Practica revoluționară a clasei muncitoare din 
Rusia a dat o lovitură serioasă oportuniștilor Interna
ționalei a II-a, confirmînd marea forță vitală a marxis
mului creator, uriașa importanță a teoriei și tacticii le
ninismului în lupta revoluționară a proletariatului.

Revoluția a răsturnat concepțiile care dominau în 
rîndurile partidelor Internaționalei a II-a cu privire la 
inevitabilitatea hegemoniei burgheziei în revoluțiile 
burgheze și a confirmat justețea învățăturii leniniste 
cu privire la hegemonia proletariatului. Prima revolu
ție rusă a dezmințit de asemenea dogma extrem de 
dăunătoare a oportuniștilor Internaționalei a II-a și a 
menșevicilor ruși cu privire la caracterul reacționar al 
țărănimii, la neputința proletariatului de a lichida 
în alianță cu țărănimea jugul moșieresc și cap talist.

Teoria leninistă a transformării revoluției burghezo- 
democratice în revoluție socialistă a spulberat dogma 
oportuniștilor Internaționalei a II-a, potrivit căreia în
tre revoluția burgheză și cea socialistă trebuie să fie o 
îndelungată perioadă de întrerupere, și a luminat pro
letarilor din toate țările calea luptei pentru eliberarea 
din robia capitalistă.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie din 
țara noastră a constituit un triumf al teoriei leniniste 
a revoluției proletare. Partidele comuniste și muncito
rești frățești aplică Și dezvoltă în mod creator teoria 
leninistă a revoluției socialiste, ținînd seama de speci
ficul condițiilor din țările lor.

★
în cef 50 de ani care au trecut de la primul asalt 

revoluționar împotriva absolutismului țarist, clasa mun
citoare și toți oamenii muncii din țara noastră au par
curs o cale istorică glorioasă.

Sub conducerea partidului comunist, clasa munci
toare din Rusia în alianță cu țărănimea muncitoare a 
înfăptuit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a 
creat statul socialist al munc torilor și țăranilor și a 
asigurat victoria socialismului în U R.S.S. Poporul so
vietic a tradus astfel în viață idealurile luptătorilor 
înaintați ai primei revoluții ruse și a arătat că sacri
ficiile grele și sîngele vărsat în lupta pentru libertate 
n-au fost zadarnice.

Călit în focul a trei revoluții, în lupta pentru înfăp
tuirea marilor transformări social-economice din țara 
noastră, în bătăliile Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, partidul comunist este în zilele noastre condu
cătorul încercat al poporului săvietic în lupta sa pentru 
desăvîrșirea construirii socialismului și trecerea trep
tată la comunism. Partidul mobilizează poporul sovietic 
pentru continua dezvoltare rapidă a industriei grele, 
care constituie temelia temeliilor economiei socialiste, 
baza puterii economice și de apărare a țării, izvorul 
unei vieți înstărite și civilizate pentru oamenii munc i. 
Pe baza succeselor obținute în dezvoltarea industriei 
grele, partidul organizează un avînt rapid al agricultu
rii, dezvoltarea continuă a industriei ușoare și alimen
tare.

Partidul comunist, strîns legat de popor și avînd în
credere nemărginită în forțele creatoare ale poporului, 
dezvoltă spiritul de inițiativă al maselor în muncă și 
în activitatea politică, îndrumă energia și inițiativa lor 
revoluționară în opera de întărire cont nuă a puterii 
patriei noastre.

în toate etapele luptei de eliberare și ale construcției 
socialiste, partidul comunist a păstrat cu sfințenie și 
a îmbogățit tradițiile revoluționare ale popoarelor ță
rii noastre. Cu ajutorul pildelor însuflețitoare din lupta 
eroică a poporului nostru, cu ajutorul ideilor marxism- 
leninismului, partidul educă pe oamenii muncii în spi
ritul patriotismului sovietic înflăcărat, al internaționa
lismului proletar și devotamentului nemărginit pentru 
cauza comunismului. El duce o luptă hotărîtă împotriva 
rămășițelor capitalismului în conștiința oamenilor, dez
voltă și cultivă înaltele calități revoluționare ale po
porului sovietic, ridică nivelul de conștiință al oame
nilor muncii din societatea socialistă.

Cu un sentiment de legitimă mîndrie .privesc oamenii 
sovietici rezultatele mărețe ale drumului parcurs. Pa
tria noastră pășește cu încredere înainte, constituind în 
fața întregii lumi bastionul progresului, democrației 
și socialismului. Cauza revoluției, pentru care s-a dat cu 
o jumătate de veac în urmă prima luptă eroică a 
popoarelor din Rusia, a crescut și s-a întărit astăzi în- 
tr-o măsură uriașă. O dovadă grăitoare a acestui fapt 
este formarea și întărirea lagărului democrat și socia
list, în avangarda căruia se află Uniunea Sovietică

Experiența revoluționară a poporului sovietic, vic
toriile istorice de importanță mondială ale socialismului 
în U.R.S.S. și succesele construcției socialiste în țările 
de democrație populară însuflețesc masele de oameni 
ai muncii din țările capitaliste, coloniale și dependente 
în lupta hotărîtă pentru pace trainică, libertăți de
mocratice, independență națională și eliberarea de sub 
jugul imperialist.

Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, sub con
ducerea partidului comunist. — înainte sipre triumful 
comunismului 1

Intr-una din frumoasele clădiri ale orașului Cluj este amenajat Muzeu) 
Etnografic. Sute de oameni al muncii din întreaga regiune vin zilnic să viziteze 
acest muzeu Unde au posibilitatea să vadă frumoasele costume naționale șl 
obiecte de artă rwnîneștl și ale minorităților naționale.

în fotografie: Muzeul Etnografic din Cluj.

UN SPECTACOL INEGAL

Institutul Marx-Engels- Lenin-Stalin de pe lingă C. C. al P. C. U. S.

PESCUIT DE IARNĂ
Odată cu înghețarea apelor, în lunca 

inundabilă a Dunării șl Deltei și a unor 
rfuri ca Șiret, Olt și Prut începe pes
cuitul de iarnă.

Pentru ca în acest sezon munca celor 
aproape 3.000 de pescari organizați în 
peste 500 de brigăzi să fie mai ușoară, 
numărul uneltelor pescărești necesare pes
cuitului sub gheață a fost sporit față de 
anul trecut cu aproape 50 la sută. în 
campania pescuitului de iarnă vor fi în
trebuințate printre alte unelte 30.000 de 
viniire, 300 de setei, 170 de năvoade, 15 
tifane și 12 ciripcele. Pentru prima dată, 
muncitorii pescari vor aplica la pescuitul 
sub gheață, metode sovietice.

Odată cu pescuitul de iarnă se face șl 
aerisirea apelor, condiție importantă pen
tru prevenirea mortalității peștilor prin 
asfixiere.

în aceste zile la întreprinderile pisci
cole se fac și pregătiri intense în vederea 
pescuitului de primăvară. în acest scop, 
muncitorii de la întreprinderile piscicole 
din țară confecționează unelte noi de pes
cuit, repară pe cele vechi și se .îngrijesc 
de asigurarea materialelor necesare bunei 
desfășurări a pescuitului de primăvară.

(Agerpres)

Consfătuiri ale fruntașilor în agricultură

„Scînteia tineretului
Pag. 2-a 26 îatwori** 1955

Zilele acestea a avut loc la 
Institutul agronomic din Iași 
o consfătuire cu fruntașii în 
cultura sfeclei de zahăr și 
cartofului, la care au partici
pat peste 100 de cultivatori din 
unitățile socialiste din agricul
tură, țărani muncitori cu gos
podărie individuală și ingineri 
și tehnicieni agronomi din re
giune. Au fost discutate pe 
larg posibilitățile de sporire a 
producției acestor culturi în 
regiune.

Țăranul muncitor Iordache 
Liță din comuna Lungani, ra
ionul Tg. Frumos, a vorbit 
despre felul cum și-a muncit 
pămîntul și cum a întreținut 
cultura sfeclei de zahăr pentru 
a realiza producții mari.

Colectivistul fruntaș Ion 
Leon din comuna Albești, ra
ionul Vaslui, a vorbit despre 
foloasele plantării de vară a 
cartofului. El a arătat că în 
urma plantării de vară a car
tofului, colectiviștii din Al
bești au obținut cu 7.000 kg. 
mai mulți cartofii la hectar de 
cît prin înșămînțările obiș
nuia.

Despre metodele folosite în 
cultivarea sfeclei de zahăr și a 
cartofului și despre produc
țiile realizate au mai vorbit și 
alți muncitor: și tehnicieni din 
unitățile agricole socialiste și 
țărani munc-.iori fruntași.

Participant» la consfătuire 
au ascultat apoi expunerea fă
cută de prof. univ. Vlad Ho- 
mutescu de la L.stitutul agro
nomic din Iași despre „Căile 
de ridicare a producției la car
tofi" și a prof. univ. Filip 
Canțer despre „Măsurile ce 
trebuiesc luate pentru sporirea 
producției la sfecla de zahăr".

★
La Bîrlad a avut loc de cu- 

rînd o consfătuire a fruntași
lor recoltelor bogate, a 
crescătorilor de animale și 
mecanizatorilor fruntași din 
regiune.

La consfătuire au participat 
aproape 400 de fruntași din re
giune, precum și ingineri și 
tehnicieni, reprezentanți ai 
Ministerului Agriculturii și
Silviculturii, ai Comitetului
Central al Sindicatului munci
torilor agricoli, ai Comitetului 
regional P.M.R. ai sfatului

popular regional și ai sfaturi
lor populare raionale. In ca
drul consfătuirii s-au analizat: 
stadiul lucrărilor de pregătire 
a campaniei agricole de pri
măvară, posibilitățile sporirii 
producției agricole, realizările 
și posibilitățile existente în 
regiune în vederea sporirii 
șeptelului, creșterii producti
vității animalelor, îmbunătă
țirii raselor și măsurile ime
diate ce trebuiesc aplicate.

Au fost prezentate referate 
privind mersul lucrărilor de 
p-egătire a campaniei de pri
măvară în gospodăriile agri
cole de stat și S.M.T.-uri, în 
gospodăriile agricole colective, 
in întovărășiri, în gospodăriile 
individuale precum și reali
zările sectorului zooveterinar. 
Numeroși fruntași ai recoltelor 
bogate, crescători și mecaniza
tori fruntași au împărtășit ce
lor prezenți din experiența lor 
Referatele și discuțiile ce au 
avut loc au scos în evidență 
faptul că în regiunea Bîrlad 
există condiții pentru sporirea 
producției la toate culturile 
agricol*.

în ceea ce privește dezvol
tarea creșterii vitelor, crescă
torii fruntași și tehnicienii au 
arătat că regiunea oferă con
diții bune pentru mărirea nu
mărului de vite, creșterea pro
ductivității lor și îmbunătăți
rea raselor.

In încheierea consfătuirii, 
tov. Pavel Daju, prim secretar 
al comitetului regional P.M.R. 
a arătat că succesul campa
niei agricole de primăvară de
pinde de folosirea întregului 
parc de mașini și tractoare și 
a tuturor atelajelor, de execu
tarea lucrărilor agricole în 
termen optim, de folosirea se
mințelor de soi și a îngrășă
mintelor naturale și chimice și 
de extinderea metodelor agro
tehnice înaintate.

Cu prilejul consfătuirii s-au 
înmînat insigne de fruntași 
ai recoltelor bogate unui mare 
număr de țărani muncitori cu 
gospodării individuale, colec
tiviști, întovărășiți, muncitori 
din gospodării de stat și meca
nizatori din S.M.T.-uri care au 
obținut succese în sporirea 
producției la hectar.

(Agerpres)

Despre montarea piesei „
Spectacolul cu piesa lui Virgil Stoenescu 

„Drumul soarelui" prilejuiește o observa
ție cu caracter general atît asupra nive
lului interpretării cît și, mai ales, asupra 
regiei montărilor pe scena Teatrului Tine
retului, care în multe spectacole a înfăți
șat personajele pieselor li.psite de com
plexitate și de bogăția vieții lor sufle
tești și, în consecință, insuficient de con
vingătoare.

Inspirată din realitatea vieții oamenilor 
din Delta Dunării, piesa „Drumul soarelui" 
aduce pe scenă un conflict extrem de in
teresant care decurge din lupta înverșu
nată de clasă, conflict ce determină într-o 
mare măsură viața personală frămîntată 
a eroilor principali. Toată viața sa atama- 
nul pescar Petre Voitan a îndurat asupri
rea și exploatarea chiaburului Cristu 
Balamaci. Om cu un caracter violent și 
cu un temperament înflăcărat, Petre Voi
tan i-a jurat chiaburului răzbunare.

Acestea sânt premizele care declanșează 
conflictul. El se dezvoltă și se complică 
odată cu cearta dintre Petre Voitan și fiul 
său Alexe, care pleacă pe un șantier, pă
răsind slujba ce o avea la Cristu Bala- 
maci — unde tatăl său îl angajase pe doi 
ani fără simbrie, pentru a-și plăti în acest 
fel o veche datorie

In cele din urmă, sub influența vieții 
constructive a șantierului unde vine să 
muncească și el, Petre Voitan renunță la 
răzbunarea personală integrîndu-se ca 
luptător hotărît în bătălia pentru con
struirea unei vieți noi; printr-un proces 
complex el ajunge să înțeleagă că lupta 
împotriva dușmanului de clasă trebuie 
dusă nu de unul singur, ci in rândurile 
întregului popor muncitor

Credem că existența acestui conflict 
original, plin de dramatism, care contu
rează un caracter neschematic, puternic, 
plin de vitalitate și expresivitate ca al lui 
Petre Voitan — erou pozitiv emoționant și 
convingător — constituie un merit al 
piesei.

Un alt merit este și aceia aț realizării 
unor caractere autentice, cum ar fi de 
pildă Amiliana, iubita lui Alexe, turcul 
Husein Ben Aii care își recâștigă la bă- 
trînețe, pe șantier, încrederea în oameni, 
ori chiaburul Cristu Balamaci

Virgil Stoenescu a izbutit într-o măsură 
să înfățișeze realist viața grea dar plină 
de romantism și pitoresc a oamenilor din 
Deltă, a reușit să creeze — folosind amă
nunte specifice, personaje secundare re
prezentative și acțiuni semnificative — 
ambianța, coloritul propriu acestei regiuni 
a țării noastre.

Totodată piesa are serioase scăderi da
torită mai ales superficialității intrigii și 
slabei conturări a unor personaje, sche
matismului, vulgarității și fugii după ..lo
vituri de teatru". Este foarte puțin plau
zibil faptul că nimeni nu știe că Amilîana 
e analfabetă în afară de dușmanul de 
clasă, reprezentat prin inginerul Tony 
Pribegeanu — care o îndeamnă să strice 
un escavator, „convingînd-o“ cu textul 
unei cărți.

Se reeditează în piesă numeroase șa
bloane în ceea ce privește realizarea unor 
caractere. Secretarul de partid apare 
— ca în multe alte lucrări — ca un atot
știutor, care rezolvă imediat orice pro
blemă, care împarte în dreapta și în 
stînga sfaturi. La fel de schematici sînt 
și administratorul, unealta lui Balamaci 
și inginerul șef al șantierului care pare 
un om în bună măsură izolat de viața 
șantierului.

Totodată în piesă tineretul este prezen
tat schematic, linear, lipsit de originali
tate, .înflăcărat de un romantism artificial 
în scenele în care participă tinerii, cu 
excepția unor momente care au prospe
țime și savoare, autorul n-a izbutit să su
gereze tocmai avântul tineretului, senti
mentele tinerilor fiind de multe ori numai 
declarative iar entuziasmul de suprafață.

In ceea ce privește limba în care e scrisă 
piesa, trebuie menționată o lipsă foarte 
importantă. Pe de o parte se încearcă in
dividualizarea personajelor printr-un lim
baj din care nu lipsesc înjurăturile (Go
run) și pe de altă parte dialogul încărcat 
cu un stil excesiv de bogat în metafore 
(scenele dintre Alexe Voitan și Amiliana) 
duce la un fals romantism, care nu ser
vește puterii de convingere a personaje
lor.

Slăbiciunile piesei nu pot justifica însă 
nivelul inegal al spectacolului. După cum 
este firesc, datoria regiei spectacolului ar 
fi fost să reliefeze ideile piesei, subliniin- 
du-i calitățile și remediindu-i pe cît posi
bil lipsurile. Aici credem că se află slă
biciunea principală a muncii regizorului 
C. Sincu.

Din păcate caracterul lui Petre Voitan— 
principalul erou pozitiv al piesei — nu a 
fost realizat la înălțimea cuvenită nici de 
artistul Gh. Ciprian, în distribuția întîia 
și nici de Cezar Rovințescu în cea de a 
doua. în locul unui om cu un tempera
ment clocotitor, în locul unei trăiri a in
tensei vieți lăuntrice a personajului, pe 
scenă vedem cu părere de rău cum inter
pret» încearcă să redea sbuciumul eroilor 
prin mișcări și atitudini grandilocvente, 
prin vibrații prea puternice, chiar vio
lente, ale coardelor vocale, ajungând pîn&

Drumul soarelui“ la Teatrul Tineretului
la folosirea gesturilor tip, a clișeelor și 
stampelor actoricești.

Nereușita acestui roi nu poate să 
provoace decît nedumeriri pentru că per
sonajul oferea posibilități mari și pentru 
că actorii interpreți au dovedit de multe 
ori, în alte piese, talent, putere de trans
mitere a sentimentelor personajelor.

Este cu atît mai surprinzător ‘ cu cît în 
cadrul aceluiași spectacol, alături de un 
asemenea mod de interpretare, întâlnim un 
stil realist și, de aceea convingător și im
presionant, al altor artiști care au reușit 
în scene întregi să facă să vibreze pe toți 
spectatorii. H. Polizu și V. Nițulescu, in
terpretând alternativ în spectacol rolul lui 
Husein Ben Aii — sub îndrumarea ace
luiași regizor — au găsit o formă de ex
primare emoționantă a sentimentelor și 
vieții sufletești a acestui reușit personaj 
Cu toate că rolul ar fi dat posibilitatea 
apariției șarjei ,și interpretărilor exte
rioare, în nici uri moment nu te părăsește 
senzația autenticului, a firescului ce se 
degajă din voce, din atitudinea demnă, 
din gesturile domoale ale interpreților 
care au creat expresiv viața lăuntrică a 
personajului.

Fără a diminua cîtuși de puțin incon
testabilul aport creator al actorilor, tre
buie subliniat că îndrumătorul complica
tului proces de creație al spectacolului și 
conducătorul întregului ansamblu rămine 
regizorul. In căzui de față credem că da
torită .muncii, neadîncite. asupra textului, 
datorită sistemului defectuos cu care a lu
crat cu unii interpreți, regizorul C. Sincu 
poartă răspunderea principală pentru ca
racterul inegal al acestui spectacol. Acolo 
unde el a înțeles esența rolului, acolo unde 
el, împreună cu actorii, a construit viața 
interioară a personajului, a reușit să înfă
țișeze veridic un om care acționează pe 
scenă. Este — în afara exemplului citat 
mai sus — cazul actorului Al. Critico în 
rolul lui Cristu Balamaci care a realizat 
o creație originală, puternică șl lipsită de 
schematism. Acolo unde regizorul a făcut 
concesii sistemelor învechite de muncă cu 
actorul — care pun bază pe interpretarea 
exterioară — el nu a cules roadele aștep
tate. Fără îndoială că această observație 
este valabilă pentru munca oricărui re
gizor cu actorul; ea însă se cere făcută 
la Teatrul Tineretului în mod special pen
tru că aici multe deficiențe ale spectaco
lelor se datoresc cauzei pe care mai sus 
am încercat să o arătăm.

In spectacolul „Drumul soarelui” se re
marcă faptul că deși există o luptă a mul
tor artiști pentru interpretare realistă, în. 
unele momente interpreții punând accen
tul mal mult pe jocul exterior decît pe 
viața lăuntrică nu izbutesc să imprime 
personajului suficientă putere de emoțio- 
nare. Așa sînt, de pildă,' rolurile adminis
tratorului (D. Sireteanu), al inginerului 
Tony Pribegeanu (Al. Clonaru), ai secre
tarului de partid Cosma (G Mihalache), 
al Amilianei (Rozalia Avram și Aurelia: 
Sorescu) etc. Este adevărat că regia a 
știut pe de altă parte să îndrume o seamă 
de actori care au realizat roluri valoroase 
pe tot parcursul piesei, care au fost cu 
mici excepții, simpli și convingători. Se 
pot da exemple pe această linie Gh. 
Oprina (Gorun), Al. Ciprian și I. Tifor 
(Alexe) și Liliana Țicău (Lucheria).

Trebuie menționat de asemenea meritul, 
regiei de a fi asigurat reușita scenelor de 
masă din actul trei, atmosfera dramatica 
a tabloului morții lui Husein ș.a.m.d

Cu toate acestea, rămine valabilg obser
vația că regizorul nu a reușit să se ridic;' 
în munca cu toți actorii la înălțimea cc 
rințelor și de aceea lui i se datorește fap
tul că, deși cu un nivel mai ridicat, dec.": 
alte montări din trecut ale Teatrului Tine
retului, spectacolul nu se ridică pînă la 
nivelul exigenței spectatorilor.

Teatrul Tineretului are la dispozi
ție condiții bune de muncă, atît în privin-ț 
ța cadrelor de creație cît și în privință 
sălii de spectacol (renovată și modernizată 
de curînd), pentru a prezenta spectacolele 
la un înalt nivel interpretativ.

Colectivul artistic al teatrului trebuie 
însă să-și axeze munca pe înfățișarea 
realistă a caracterelor, prin crearea unei 
cît mai complexe și bogate vieți lăun-j 
trice a personajelor. E necesar să se gă-j 
sească metodele cele mai bune pentru cai 
fiecare actor — potrivit personalității sale 
creatoare — să ajungă ușor și sigur în| 
spectacol la această viață lăuntrică, sin 
gura capabilă să emoționeze cu adevăra 
pe spectator. Un studiu perseverent ă 
sistemului marelui înaintaș al teatrului 
rus și sovietic C. S. Stanislavski poate 
oferi metoda cea mai clară și mai verifi
cată pentru realizarea acestui scop. Este 
de asemenea necesară o mai mare exi
gență a actorilor față de creația lor. ur ■ 
studiu mai profund textului și al conți
nutului de idei pe care acestp îl poartă.

Este de așteptat ca întregul colectiv 3 
Teatrului Tineretului și îndeosebi regizo
rii, să-și intensifice eforturile pentru ri
dicarea necontenitg a nivelului calitativ 
al spectacolelor sale, pentru că numai aș" 
își va putea îndreptăți dragostea — pete 
ce trece mai mare — cu care acest teatr: • 
e înconjurat de spectatori.

MIRCEA DRAGAN



O activitate politică mai aprofundată IN ZILE DE IARNĂ
' TJhneni nu poate nega faptul că în urma 
Activității comitetului raional U.T.M. 
Rîmnicu Sărat în rîndurUe tineretului 
muncitor de la sate s-au obținut o seamă 
de rezultate, tn unele locuri, după apa
riția Hotărârii Biroului Politic aj C.C. 
al P.MJi. cu privire la activitatea U.T.M., 
munca organizațiilor de bază U.T.M. s-a 
îmbunătățit. Numeroși tineri, în frunte 
cu utemiștii, au contribuit activ la înde
plinirea planului de lucrări agricole de 
toamnă și de colectări și au avut iniția
tive care au dus la ridicarea producției 
agricole la hectar.

Din păcate, în activitatea comitetului 
raional U.T.M. Rîmnicu Sărat există o 
seamă de lipsuri serioase cane fac ca 
munca desfășurată în rândurile tineretului 
muncitor de ia sate să fie încă departe de 
nivelul cerințelor actuale. Există în acest 
sens o seamă de fapte:

La G.A.C. Vâlcele, mai multe vagoane 
de porumb ce trebuiau duse la bază, au 
fost lăsate vreme îndelungată afară în 
ploaie ; saivanul de oi a stat descoperit; 
uneltele agricole au fost lăsate în ploaie. 
Ce au făcut utemiștii de aci ? Nimic, au 
tolerat lipsurile.

La G.A.S. Fotin, în toamna care a tre
cut n-au fost culese 2 ha. de varză și 4 
ha. rădăcinoase; de asemenea, 7 ha. de 
viairză au fost lăsate peste o lună de zile, 
pe cîmip, pînă ce a început să putrezească. 
Ce au făcut utemiștii de aci ? De aseme
nea nimic, au tolerat lipsurile.

Lipsurile arătate scot la iveală faptul 
că muilți tineri din aceste organizații de 
bază nu înțeleg încă răspunderea activi
tății lor, au un scăzut nivel politic. Ce 
înseamnă oare a avea nivel politic, alt
ceva decât de a fi un luptător înflăcărat 
la locul tău de muncă, care înțelegînd și 
călăuzindu-te după hotărârile partidului 
și guvernului, să militezi cu toate puterile 
pentru traducerea lor în viață, să te în
grijești în permanență de dezvoltarea bu
nului obștesc, temelia bunăstării oameni
lor muncii din patria noastră ?

Lipsurile care există încă în munca unor 
organizații de bază U.T.M. din satele ra
ionului Rîmnicu Sărat în ceea ce privește 
mobilizarea tinerilor la ridicarea produc
ției agricole, la îndeplinirea sarcinilor în 
campaniile agricole și mai cu seamă exis
tența unei atitudini nejuste față de bunul 
obștesc se datorase în cea mal mare mă
sură faptului că în mijlocul tinerilor din 
satele raionului s-ja desfășurat o Slabă 
muncă politică. Prin munca de propa
gandă și agitație nu s-a urmărit consec
vent mobilizarea tinerilor pentru traduce
rea în viață a hotărârilor partidului și gu
vernului, nu se sădește temeinic în con
știința tineretului marea răspundere pe 
care o are de a lupta din toate puterile 
pentru dezvoltarea bunului obștesc.

S-ar fi cuvenit ca organizațiile de bază
U.T.M. din comunele raionului Rîmnicu 
Sărat să știe s& folosească mai deplin adu
nările generale U.T.M., să discute cele 
mai importante probleme ce frămîntă 
viața și munca utemiștilor și a celorlalți 
tineri, să ducă muncă politică cu acei ute- 
miști care desconsideră bunurile obștești. 
Adunarea generală poate însufleți munca 
Utemiștilor, poate găsi cele mai juste so
luții la diversele probleme ale tineretu
lui. Adunările generale trebuie să fie ade
vărate școli de educație politică a tine
retului, să-i facă pe tineri să înțeleagă că
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de înflorirea averii comune, a bunului 
obștesc depinde în mod nemijlocit îmbu
nătățirea neîncetată a nivelului de viață 
al celor ce muncesc și implicit al lor. Au 
înțeles oare toate organizațiile de bază 
U.T.M. din satele raionului Rîmnicu Să
rat aceste lucruri ?

Nu se poate spune că în organizația de 
bază U.T.M. din G.A.S. Fotin nu se țin 
adunări generale. Tovarășul Gh. Barbu, 
secretarul de U.T.M. pane suflet în muncă 
și organizează adunări generale destul de 
frecvent. în ultima vreme s-au ținut 
multe adunări generale. Ce folos însă 
dacă aceste adunări generale au fost 
astfel orientate îneît doar numai una din 
ele s'-a ocupat de problemele muncii ti
nerilor în campania agricolă de toamnă 
și nici o adunare nu a pus în discuție a- 
titudinea tinerilor față de avutul statu
lui ? Chiar unica adunare generală cu o 
temă de producție, n-a fost pregătită. La 
discuții a luat cuvîntul doar un singur 
utemist care s-a ocupat destul de super
ficial, de... învățămîntul politic. Este evi
dentă legătura dintre faptul că în 
adunările generale nu se discută proble
mele cele mai importante și faptul că în 
gospodărie unii tineri au o atitudine 
nejustă față de bunurile obștești.

Ar fi greșit să se creadă însă că edu
cația politică a tinerilor se face doar în 
adunările generale U.T.M. Utemiștii se că
lesc în toate împrejurările, ori de cîte ori 
trebuie să ia poziție față de o problemă 
ridicată în muncă sau în viață, ori de cîte 
ori pot să-și dovedească atitudinea justă 
pe care o au față de îngrijirea și dezvol
tarea bunului obștesc.

Exemplul personal al membrilor din co
mitetele organizațiilor U.T.M. constituie 
un stimulent puternic ta educația politică 
a tinerilor din organizațiile de bază.

Unii membri ai comitetului U.T.M. din 
G.A.S. Fotin sfat adevărate exemple pen
tru ceilalți tineri, în ceea ce privește dra
gostea pentru înflorirea bunului obștesc. 
Așa, de pildă, utemista Iancu Elena, frun
tașă în muncă, și-a adus contribuția la 
dezvoltarea sectorului avicol al gospodă
riei, care este fruntaș pe țară.

Din păcate unele comitete U.T.M. din ra
ion în loc să fie în fruntea acțiunilor ini
țiate de partid, dau dovadă de un scăzut 
nivel politic, se situează în urma întregii 
organizații de bază U.T.M. Așa, de pildă, 
s-a comportat și utemistul Stan Cozma, 
membru în comitetul U.T.M. al întovă
rășirii din comuna Ghergheasa, care în 
loc să se îngrijească de dezvoltarea în
tovărășirii, de muncile făcute în comun — 
lăsîndu-se influențat de zvonuri dușmă
noase, chiaburești, s-a retras din întovă
rășire.

în educarea politică a utemiștilor un rol 
de seamă îl are cartea și presa, cunoaște
rea evenimentelor ce se petrec în în
treaga țară, problemele de politică inter
națională. în raionul Rîmnicu Sărat, în 
aproape jumătate din numărul organiza
țiilor de bază U.T.M., nu se acordă cu

0 fabrică
Pentru ieșeni, intrarea în funcțiune a 

unei noi fabrici de pîine nu mai este o 
surpriză. Ca toți oamenii muncii din pa
tria noastră ei s-au obișnuit cu astfel de 
realizări menite să le ,îmbunătățească pe 
zi ce trece traiul.

Totuși, un eveniment ca ceț care a 
avut loc de curând în Iași nu poate fi 
trecut_ cu vederea. Este vorba doar de o 
fabrică de pîine cu o capacitate de pro
ducție de 11.000 pîini zilnic. Și nu numai 
atât. încă din primele zile ale funcționării, 
muncitorii au și sporit producția zilnică 
cu cîte 1.500 pîini. Faptul dovedește că la 
această fabrică au fost repartizați munci
tori destoinici care aplică metode înain-

venita atenție răspândirii și folosirii cărții 
politice și de literatură, presei de tineret.

De asemenea, nu sînt folosite deplin și 
alte forme interesante, atractive, cum ar 
fi informările politice, audiții colective 
de radio, citirea unor cărți în colectiv etc.

Este limpede că munca pe care o des
fășoară comitatul raional U.T.M. Rîmnicu 
Sărat și aparatul său are serioase defi
ciențe. Instructorii comitetului raional 
nu sînt suficient de pregătiți, nu înțeleg 
că trebuie să desfășoare în fiecare mo
ment o muncă politică de conținut cu 
tinerii din organizațiile de bază.

Tovarășul Ion Bălănică, instructor al co
mitetului raional U.T.M., a izbutit în 
munca sa o adevărată performanță pe 
care ar invidia-o și alergătorii de ma
raton. în 9 zile a învins distanța dintre 
9 organizații de bază U.T.M. sătești, a or
ganizat fulgerător 7 adunări generale și 
s-a mîhnit pentru că în două organizații 
de bază U.T.M. n-a avut timp să le or
ganizeze.

O asemenea muncă superficială nu 
poate, desigur, să dea bune rezultate.

Chiar și instructorul comitetului regio
nal U.T.M. Ploești pentru raionul Rîm
nicu Sărat, tovarășa Marin Dumitra, nu 
contribuie prin exemplul ei personal la 
educarea politică a tinerilor din organi
zațiile de bază U.T.M. din raion.

Despre ajutorul concret acordat de to
varășa Marin Dumitra organizațiilor de 
bază U.T.M. din sete, aspectul următor 
poate oferi unele date.

Comuna Ghergheasa. Tovarășa Marin 
Dumitra îl întîlnește pe tovarășul Pădi- 
neanu, secretarul comitetului U.T.M. din 
G.A.C. îl poftește în sediul sfatului popu
lar. îi pune mai multe întrebări. Datr 
despre felul cum se îngrijesc tinerii de 
bunul obștesc, despre activitatea lor din 
producție nu se interesează. Și conclu
zia ei :

— Ești fruntaș, tovarășe. DațI-1 îna
inte !

Apoi s-a urcat în mașina ce o aștepta 
și a plecat.

Aceasta nu poate constitui un ajutor. 
Asemenea metode sînt străine stilului de 
muncă al activistului utemist.

în această situație, cînd munca de edu
cație politică din unele organizații U.T.M. 
din satele raionului Rîmniou Sărat este 
nesatisfăcătoare, când numeroși tineri lasă 
bunul obștesc ta paragină, nu se îngrijesc 
de el, unica autocritică valabilă o consti
tuie întărirea muncii desfășurate de co
mitetul raional U.T.M. în organizațiile de 
bază.

Este necesar ca comitetul raional. 
U.T.M. în frunte cu tovarășul A. Lăptoiu, 
prim secretar, să ridice la un nivel satis
făcător activitatea comitetului raional, să 
pună în discuția organizațiilor de bază 
U.T.M cele mai importante probleme ce 
au drept scop educarea în spirit comunist 
a tineretului, să-J mobilizeze în vederea 
traducerii în fapte a măsurilor partidului 
și guvernului cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii. Comitetul raional U.T.M. tre
buie să-i educe pe tineri în spiritul dra
gostei pentru muncă, pentru dezvoltarea 
bunului obștesc.

Acestea sînt sarcini de cea mai mare 
importanță care cer o mare răspundere, 
o aprofundată muncă politică.

C. ROMAN

fruntașă
tate, ca metodele sovietice Voroșin și Kot- 
lear. Și aici, ca în nenumărate alte fabrici 
tinerii sînt în primele rânduri. Printre 
fruntașii în muncă se numără utemiștii 
Magdalena Isarie, tăiblăgiță recent califi
cată de maistrul Iulian ’ Braluș, Aron 
Avram, ajutor de cocător și alții, care dau 
pe schimb cîte 3600 de pîini de cea mai 
bună calitate.

Uimind această cale, noua fabrică 
de pîine are perspective ca în scurt timp 
să se claseze printre fabricile fruntașe din 
Iași.

Corespondent 
DAN ELIȘCA

Zăpada căzută din belșug a îmbră 
cat munții în haină albă, strălucitoare.

Pe pîrtille de schi de pe Posiăvar 
au apărut primii tineri: sînt membrii 
lotului republican, care se pregătesc 
temeinic să reprezinte cu cinste culo
rile patriei în întrecerile internațio
nale.

In fotografie: membrii lotului repu
blican de schi în timpul unul antrena
ment.

Cînd gerul se-năsprește, patinatorii 
și hocheiștli pornesc întreceri dîrze pe 
ghiața lucie a patinoarelor.

La Miercurea Cluc, numeroase 
echipe se antrenează șl se întrec pe 
terenul de hochei.

Tn fotografie : membrii echipei de 
hochei a Casei Centrale a Armatei se 
pregătesc intens sub conducerea antre
norului Mihai Flamaropol.

★
(Aspecte din jurnalul de actualități 

nr. 2 al Studioului „Alexandru Sahia" 
București).

Credite prin Banca agricolă
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru). — Ca urmare a Hotărârii partidului 
și guvernului de a veni în ajutorul țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale, 
tatovărășiților și colectiviștilor — acor- 
dîndu-le împrumuturi pentr-u cumpărarea 
de vite, în Craiova a luat ființă la înce
putul acestei luni Banca agricolă.

De la începutul activității, Banca agri
colă— filiala Craiova a primit din partea 
țăranilor muncitori peste 200 cereri. S-au 
acordat împrumuturi, pînă acum, la 104 
țărani muncitori. Printre aceștia sînt și ță
ranii muncitori cu gospodării individuale 
Toancă D. Sabin din comuna Beloțu, I. 
Gheorghe din Romanești, întovărășiții Ion 
Gh. Marin din Ișadnița, Piță Marin din Po
dari, Neamțu Constantin și Nica Constan
tin din Castranova, colectiviștii Stan 
Constantin și Beșliu P. Ion din G.A.C. 
Simnic și alții.

Banca a acordat împrumuturi în valoare 
de 2000 până la 4000 lei, pentru cumpăra
rea de vite și unelte agricole.

PLANURI DE VIITOR
Comuna Săgeata este așezată pe malul 

stâng al Buzăului, intre Bobocu și Găvă- 
nești. Locuitorii ei sînt renumiți în întreg 
raionul Buzău pentru hărnicia și pricepe
rea cu care muncesc. în afară de cerea
le, țăranii muncitori din această comună 
cultivă și plante industriale — tutun, sfe
clă de zahăr și cînepă. Mulți dintre ei 
cultivă diferite legume și zarzavaturi, iar 
în ceea ce privește creșterea și îngriji
rea vitelor, sînt printre primii pe raion. 
An de an țăranii muncitori din Săgeata 
muncesc cu multă râvnă și trimit tot mai 
multe produse agricole la orașe, primind în 
schimb îns’emnate cantități de mărfuri in
dustriale. Majoritatea dintre ei contrac
tează cu organizațiile de stat plante in
dustriale sau animale și păsări, avînd ast
fel însemnate beneficii. Țăranul muncitor 
Costică D. Oprea, de pildă, a predat pe 
baza contractului încheiat cu ORACA doi 
boi în greutate de 1.300 kg. și o vacă în 
greutate de 445 kg. pentru care a primit 
suma de 7.521 lei. El și-a cumpărat- apoi 
prin comerțul de întîmpinare zece fuse și 
jumătate de piele, patru kilograme și ju
mătate de talpă, cherestea și alte măr
furi. în afară de acestea el a fost scutit 
de 122 kg. carne și 375 kg. porumb din 
cota datorată statului. As’emenea lui au 
fost mulți țărani muncitori. Numai dm 
comuna lor, oficiul raional de achiziții și 
contractări a primit, în 1954, 394 de ca
pete de vite, porci, oi și păsări (curcani).

Țăranii muncitori din comuna Săgeata 
sînt mîndri de contribuția pe care au 
adus-o în anul ce a trecut la buna apro
vizionare cu carne a orașelor și centre
lor industriale.

Această problemă îl preocupă în bună 
măsură și pentru viitor. Zilele trecute 
chiar, în fața sfatului popular al comunei 
erau strânși în grup mai mulți țărani mun
citori. Unii dintre ei veniseră să-și sem
neze contractele fie pentru sfeclă de za
hăr, fie pentru tutun. Alții discutau însă 
cu multă însuflețire despre noua Hotărâre 
a partidului și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de contractări 
și achiziții de animale, păsări și produse 
animale. Din discuțiile lor reieșeau rezul
tatele obținute în anul trecut și planurile 
lor de viitor.

— Anul trecut am predat pe bază de 
contract doi boi și o vacă — începu țăra
nul muncitor Bița N. Dumitru — pentru 
care am primit bani frumoși și am bene
ficiat de mărfurile aduse prin comerțul 
de întâmpinare — piele, talpă, cherestea, 
bumbac și altele. Am fost apoi scutit de 
250 kg. porumb și 121 kg. came. Pentru 
anul acesta, mai ales că știm dinainte care 
ne sînt foloasele, cred că vom face mult 
mai multe contracte cu ORACA. Eu per
sonal voi contracta acum doi boi pe care 
vreau să-i predau în greutate de cel puțin 
1.400 kg. și de calitate extragrasă. Asta ca 
să folosească și statului și mie.

La centrele de contractare
PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 

— Avantajele acordate țăranilor munci
tori prin contractele de predare de ani
male și produse animale, au dus la creș
terea numărului țăranilor muncitori din 
satele raionului Slatina care au încheiat 
contracte pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor. Printre cei care au încheiat 
contracte anul trecut a fost și țăranul 
muncitor Stoica Dumitru din comuna Cor- 
bu, care s-a angajat prin contract să pre
dea statului doi boi în greutate de 1.070 
kg. El și-a depășit angajamentul și a pre
dat cei doi boi în greutate de 1.400 kg. 
Drept plată a primit 7.560 lei, și posibi
litatea de a cumpăra prin comerțul de 
întîmpinare 7 fuse piele și 3 kg. talpă, 
în afară de aceasta, din cotele ce avea să 
le predea statului i s-au redus 98 kg. 
carne și 250 kg. cereale.

Și țăranul muncitor Zamfir Gheorghe 
din comuna Potcoava a fost mulțumit de 
pe urma contractului. Cei doi boi predați 
de el în greutate de 1.335 kg. i-au fost plă
tiți cu 7.209 lei, avînd dreptul să cumpere 
7 fuse piele și 3 kg. talpă. Din cotă i s-au 
redus 91 kg. carne și 250 kg. cereale. în 
afară de celelalte avantaje, țăranul munci
tor Ducu Constantin din comuna Mogo- 
șești, pentru cei doi boi predați în greu
tate de 1.210 kg. a primit 6.534 lei.

Nu vreau să fac ca Sărățeanu Petre din 
Beilic care a predat doi boi, dar n-a pri« 
mit decît 2900 lei fiindcă n-au avut cali
tatea și greutatea corespunzătoare.

— Este bine să contractezi boi și vaci 
mari pentru că și avantajele sînt ^mari. 
Dar, oricum, este nevoie și de păsări — 
interveni țăranul muncitor Varmare 
Gheorghe. Timp de doi ani la rând am 
contractat curcani și sînt destul de mul
țumit. în 1954, de pildă, am dat cinci 
curcani care au cîntărit 47 kilograme. 
Pentru ei am primit 564 lei și am fost 
scutit de porumb și carne din cota obli
gatorie. Apoi, prin comerțul de tatâmpi- 
nare voi cumpăra acum din banii pri
miți țiglă necesară pentru a-mi_ acoperi 
un grajd. Anul acesta pe lîngă păsări voi 
mai contracta și un porc.

Discuțiile au urmat pînă târziu. Fiecare 
își exprima părerea și mulțumirea lui față 
de foloasele ce le au în urma contractă
rilor.

Noua Hotărâre a partidului și guvernului 
cu privire la îmbunătățirea sistemului de 
contractare și achiziție de animale, păsări 
și produse animale, a fost primită cu 
muîtă bucurie și încredere de către toți 
țăranii muncitori din comuna Săgeata.

Urmînd exemplul comuniștilor și al ță
ranilor muncitori mai vîrstnici, utemiștii 
și tinerii contribuie și ei la buna aprovi
zionare a orașelor și centrelor industriale.

Utemistul Dedu Dumitru, din satul Bei
lic, comuna Săgeata, a predat pe bază de 
contract în cursul anului 1954 o vacă și un 
vițel, pentru care a primit o frumoasă 
sumă de bani. A mai luat apoi spre îngră- 
șare, de la oficiul raional de achiziții șl 
contractări, doi porci, cu obligația să dea 
unul din ei în greutate de 120 kg. Pre- 
dîndu-1 la greutatea de 165 kg. pe lîngă 
faptul că i-a rămas lui un porc, a mai 
primit și suma de 1.100 lei.

Asemenea lui au mai contractat tânărul 
Ghiță Nicolae din Beilic, Nicolae C. Ilie, 
din satul Bordoșani, comuna Săgeata șl 
mulți alțiL

Noua Hotărâre privind îmbunătățirea și 
simplificarea sistemului de contractare 
este prelucrată în toate cele 35 de circum
scripții ale comunei. Utemiști ca Boca 
Georgeta, Șerban Elisabeta, Enache 
Gheorghe, Ivan Stelia.n, Ciurea Z. Alexan
dru sînt de mult folos în această privință. 
Alături de membrii de partid, ei lămuresc 
țăranilor muncitori importanța încheierii 
de contracte cu organizațiile comerciale de 
stat în vederea creșterii și îngrășării de 
animale și păsări și noile avantaje acor
date prin Hotărâre.

In urma acestui fapt mulți dintre ță
ranii muncitori au hotărât ca anul acesta 
să contracteze animale, păsări și produse 
animale, contribuind astfel și ei la creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

V. HORODENCIUC

Rezultatele obținute de ei și de mulți 
alți țărani muncitori din raionul Slatina 
și noile avantaje acordate de recenta Ho
tărâre a partidului și guvernului cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului de con
tractare și achiziție de animale, păsări și 
produse animale a făcut ca tot mai mulți 
țărani muncitori, printre care și tineri, să 
se prezinte din primele zile după apariția 
Hotărârii Ia unitățile O.R.A.C.A. sau la 
cooperative pentru a contracta animale.

Utemistul Eremia Marin este membru în 
comitetul organizației de bază U.T.M. din 
comuna Mogoșești. El știe că pe tineri îi 
poți lămuri mai ușor prin exemplul per
sonal. De aceea, a fost primul din co
muna sa care a cerut să încheie contract 
pentru creșterea și îngrășarea animalelor.

Dintre cei peste 30 de tineri din comu
na Potcoava care au cerut să încheie con
tracte, primul a fost Stoian Dumitru. în 
comuna Valea Mare primii care au cerut 
să contracteze au fost tinerii Militaru Du
mitru și Militaru Ilie.

Numărul țăranilor muncitori care au 
cerut imediat după apariția Hotărârii să 
încheie contracte pentru creșterea și în
grășarea animalelor este în creștere și în 
comunele Coțeana, Sîrbi, Măgura, Perieți, 
Bălteni și altele.

Care dintre tiner i noștri cititori nu este dornic să afle 
cit mai multe despre zborurile interplanetare ? Cine 
n-ar dori să poată pătrunde cu privirea în acele 

zile ale viitorului, cînd pentru prima oară oamenii vor părăsi 
pămîntul pentru a porni spre alte planete?

Să răsfoim paginile revistei sovietice „Znanie-sila“ în 
care a fost publicată povestirea științifico-fantastică despre 
o călătorie Imaginară în Lună, care are loc... în anul 1974. 
Această povestire va fi reprodusă, în fragmente, de ziarul 
nostru.

Mărețe șl nobile sînt planurile de viitor ale savanților 
sovietici. Noi știm că aceste planuri îndrăznețe vor fi rea
lizate. Știința înaintează cu repeziciune și ceea ce nu de 
mult era fantezie, devine realitate sub ochii noștri.

Visul multor generații de scriitori, autori de lucrări știin- 
, țifico-fantastice — călătoria interplanetară — a încetat astăzi 
^de a mai fi numai un vis. „Știința a ajuns într-o situație în

care trimiterea unul stratoplan spre lună este reală“. — a 
spus președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., A N. 
Nesmeianov.

Rachete automate înzestrate cu diferite aparate s-au 
ridicat în straturile superioare ale atmosferei la o înălțime 
de cîteva sute de kilometri. Primul pas a fost făcut. Mal 
rămîn de făcut mulți pași, de învins multe dificultăți. Totuși 
nu mai este departe ziua în care primii oameni vor păși pe 
solul Lunii.

Cînd se va întîmpla aceasta ? Specialiștii prudenți pre
supun că aceasta nu se va întîmpla înainte de circa 50 de 
ani, alții consideră că aceasta va avea loc peste 20—30 ani.

Tinerii noștri cititori vor deveni maturi, cititorii maturi 
vor îmbătrâni. Dar să presupunem că a venit acest timp.

ȘI LATA CA AVEM IN FAȚA NUMĂRUL DIN NOIEM
BRIE 1974 AL REVISTEI „ZNANIE-SILA“...

COMUNICATUL ACADEMIEI
DE ȘTIINȚE. A U.R.S.S.

cu privire la decolarea navei interplane
tare „Luna-1“

La 25 noiembrie ora 10,00 și-a luat zbo
rul spre Lună prima navă interplanetară 
sovietică. Decolarea a avut loc în Cau- 
caz. în raionul muntelui Kazbek.

S-a înfăptuit visul secular al omenirii. 
Pentru prima dată, oamenii au părăsit 
globul pămîntesc șl se îndreaptă spre pla
neta vecină. In prezent, se găsesc în spa
țiul interplanetar patru oameni de știință 
sovietici: comandantul navei — Mihail 
Andreevici Sedov, doctor în științe teh
nico, .pilotul — Eroul Uniunii Sovietice 
Alexei Viktorovici Sokolov, constructorul- 
șef al navei — inginerul Iuri Nikolaevici 
Tamarin, medicul de bord — Tigran Așo- 
tovlci Akopian, candidat în științele me
dicale.

Telul expediției este cunoașterea Lunei 
studierea posibilității de organizare a unu. 
institut de cercetări științifice care să 
funcționeze permanent pe Lună. Satelitul 
nostru va fi un laborator pașnic al științei 
înaintate și nu v bază militară cum visau 
pe timpuri unii generali străini.

Cu călătorii interplanetari se menține o 
legătură permanentă. La fiecare două ore 
se vor transmite prin radio știri despre 
mersul expediției.

de profesor M. A. SEDOV

Mihail Andreevici Sedov s-a născut 
tn anul 1933. A absolvit Facultatea de 
mecanică și matematică a Universității 
din Moscova, s-a ocupat de mecanica 
corpurilor cerești, a calculat orbitele 
planetelor mici descoperite de curînd. 
A condus lansarea satelitului artificial 
— prima planetă din sistemul solar 
confecționată în uzine.

Așa dar vom zbura spre Lună. Se apro
pie ziua pentru care ne-am pregătit atît 
de mul ? și cu atîta grijă. Este de înțeles 
emoția întregului echipaj al navei „Lu- 
na-1”. Poporul sovietic ne-a încredințat 
efectuarea primului zbor interplanetar 
din istorie. Ne este hărăzită o mare cinste 
și o mare răspundere.

Munca uriașă efectuată în ultimii 20 de 
ani ne insuflă încrederea în succes.

Dezvoltarea tehnicii motoarelor cu 
propulsie prin reacție ta țara noastră a 
pus baza călătoriilor interplanetare. Știți

cu toții că de cîțiva ani se fac pentru pa
sageri curse regulate la mari distanțe cu 
rachetoplane care zboară prin tanosferă. 
Condițiile de zbor în aceste rachetoplane 
sînt foarte apropiate de condițiile unei 
curse interplanetare. Atît în rachetoplane 
cît și în navele interplanetare există o 
supraîncărcare bruscă la decolare și lipsa 
forței de gravitație la mijlocul drumului. 
Nu în zadar toți membrii echipajului nos
tru au zburat, pentru antrenament, ta re
petate rânduri, cu avioane ionosferice de 
la Moscova la Vladivostok, la Pekin sau 
chiar în America de sud.

Desigur că se pot ivi multe surprize 
dar este puțin probabil că vom întîmpina 
dificultăți serioase. Știința a studiat deja 
spațiul interplanetar. De patru ani de zile 
oamenii de știință sovietici primesc re
gulat știri de la ajutoarele lor care se află 
la o înălțime de 35 mii kilometri deasu
pra pămîntului. Am în vedere aparatele 
care se găsesc pe satelitul artificial al Pă
mîntului.

Traseul Pămînt-Lună a fost de asemenea 
parcurs de rachete automate, ce-i drept 
— fără oameni. Poate vă amintiți că pri
mul zbor al unei astfel de rachete n-a 
reușit: din cauza unei defecțiuni a regu
latorului electronic, care a oprit motoarele 
prea devreme, racheta nu a ajuns la Lună 
și se mișcă acum în spațiu, transformîn- 
du-se într-un al doilea satelit artificial al 
Pămîntului. în schimb, cea de-a doua ra
chetă a aterizat cu succes pe Lună ta a- 
propierea craterului lui Ptolomeu și a 
anunțat aceasta prin explozia unei încăr
cături speciale de pulbere.

Insă cele mai multe informații le-am 
obținut cu ajutorul ultimelor rachete — 
a treia și a patra. Una din ele a zburat 
în jurul Lunei și a adus pe Pămînt un 
film deosebit de interesant în care oame
nii au văzut pentru prima oară partea 
opusă a Lunei. Acest film ne-a ajutat 
la alegerea locului de aterizare. Racheta 
a patra a aterizat chiar ta acest loc și 
timp de două luni, pînă cînd s-au des
cărcat acumulatoarele, a transmis pe Pă
mînt prin radio de patru ori pe zi, indica
țiile aparatelor automate.

Astfel, aparatele au cercetat drumul iar 
acum pornesc pe acest drum oamenii. In 
navă vom fi în total patru oameni. Din 
păcate, numărul membrilor echipajului 
nu a putut fi mărit: și așa am obținut cu 
greu de la constructori să luăm un al pa
trulea membru în echipaj. Constructorii 
au insistat să zboare numai 3 oameni. 
Zgîrcenia constructorilor este ușor de în
țeles — pentru fiecare kilogram de sar
cină utila la noi sînt necesare 9 kilograme 
înveliș de rachetă și 120 kilograme com
bustibil. încercați să calculați cîte kilo
grame trebuiesc adăugate pentru a trimite

spre Lună încă un om matur cu rezervă 
de hrană, băutură și aer.

Numărul redus al membrilor echipaju
lui a impus o „cumulare de profesiuni”. 
Fiecare membru al echipajului va avea 
multe obligațiuni. Inginerul navei, con
structorul I. N. Tamarin va comanda mo
torul, va supraveghea toate mecanismele, 
va înlătura defecțiunile. Pilotul nostru 
A. V. Sokolov va fi în același timp radio- 
fonist, cartograf, în parte astronom, me
teorolog și în afară de aceasta — opera
tor cinematografic. Doctorul T. A. Ako
pian va efectua cercetările biologice și fi
ziologice. El mai are o muncă de răspun
dere : este bucătarul-șef al navei și res
ponsabil cu gospodărirea rachetei. El răs
punde de hrana noastră, de îmbrăcă
minte, odihnă și respirație, de viața și să
nătatea noastră. Eu voi face observațiuni 
astronomice, voi efectua experiențe de fi
zică și chimie, voi strânge colecții mine
ralogice și petrografice de pe Lună. A tre
buit să mă ocup serios cu studiul geolo
giei pe care aproape nu o cunoșteam'. 
Afară de aceasta, fiecare participant la 
zbor va ști să conducă — în caz de ne
voie — nava. Drept urmare, pregătirea ne
mijlocită pentru zbor, antrenamentul, ale
gerea utilajului și verificarea aparatelor 
au durat pe-ste un an.

Și acum, ca încheiere, cîteva cuvinte 
despre planurile noastre. Pornim la 25 
noiembrie, ora 10,00, de pe pista de de
colare din Caucaz. Peste două zile vom fi 
pe Lună și vom ateriza pe așa numita 
Mare a Ploilor. Suprafața întinsă, dreap
tă, uscată și tare a acestei așa-eise mări 
este foarte comodă pentru aterizare și a 
fost deja cercetată de ultima rachetă auto
mată. Ne vom strădui să găsim racheta 
și să luăm de la ea aparatele autoînregis- 
tratoare. Marea Ploilor se află relativ 
aproape de polul Lunii și căldura din 
timpul zilei va fi acolo mult mai mică 
decît pe ecuatorul Lunii.

In total vom sta pe Lună circa 10 zile 
terestre, adică mai puțin decît o zi a ace
stui astru; se știe, că o zi pe Lună durea
ză 14 zile terestre. Noi vom sosi la Marea 
Ploilor cînd acolo se va lumina de zi și 
V‘-?m părăsi Luna odată cu venirea nopții. 
Ar fi prea complicat să rămânem pe Lună 
in timpul nopții de 14 zile, cu gerurile ei 
de — 160 grade : o astfel de înno-ptrre ar 
necesita multă hrană, aer și combustibil 
suplimentar ; pentru noi ar fi și mai difi
cilă, trecerea pe partea opusă a Lunei 
care este în acest timp luminată de soare. 
De aceea, in această primă călătorie ne 
voim limita la o vizită scurtă și vom pă
răsi Luna la 7 decembrie, cu puțin înainte 
de apusul Soarelui, cînd umbrele lungi șl 
negre se vor întinde pe Marea Ploilor.

Vom face totuși cunoștință cu noaptea 
de pe Lună : la 29 noiembrie, cînd ne vom

afla deja pe Lună, va avea loc o eclipsă 
totală. Pe Pământ aceasta va fi o eclipsă 
de lună, iar pe Lună o eclipsă de soare. 
Pe Lună acest eveniment se prezintă cu 
neasemuită măreție. Soarele este eclipsat 
de Pămînt pentru cîteva ore. Numai ra
zele roșii pătrund parțial prin atmosfera 
Pămîntului. Pe cerul Lunii se vede discul 
negru al Pămîntului înconjurat de o 
aureolă purpurie. Munții și stîncile se scu
fundă într-un semiîntuneric roșu-ruginiu. 
Căldura înăbușitoare este înlocuită brusc 
de frig.

Pe Pământ ne vom întoarce la 9 decem
brie. Unde vom ateriza? Această problemă 
a fost demult rezolvată. „I.una-1“ va 
ameriza pe Marea Țimlianskaia. Dacă 
aceasta va fi înghețată, vom fi preveniți 
și atunci vom zbura mai departe pînă la 
Marea Arai. Amerizarea pe o mare adevă
rată are o serie de avantaje. înainte de 
toate, pentru amerizare nu sînt necesare 
roți și tren de aterizare, evitîndu-se ast
fel o încărcătură de prisos. In afară de 
aceasta, Marea Țimlianskaia este destul 
de largă și la amerizare nu va fi nevoie 
de o precizie prea mare care ar provoca 
dificultăți la viteza noastră. Desigur că 
nava noastră, cu cabinele umplute cu aer 
și cu rezervoarele de combustibil goale, 
nu se va scufunda. Vor patrula vase spe
ciale pentru a ne duce cît mai repede la 
țărm și" atunci veți auzi la radio povesti
rile noastre amănunțite despre Lună.

★
Ministerul Comunicațiilor al U.R.S.S. 

Fotoradiogramă
Din spațiul interplanetar

Ziua 25 ora 12 min. 02 nr. 01
Moscova, Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
Coaie — Academia de științe a U.R.S.S.

Decolarea a avut loc în eondițiuni ex
celente. La lOh. 07 min. „Luna-1” a că
pătat viteza necesară și motorul a fost 
oprit. Continuăm zborul datorită inerției. 
In prezent ne aflăm la o distanță de 
39.000 kilometri de la locul decolării. Am 
parcurs o zecime din drum. Admirăm pă
mîntul natal îl vedem în întregime. Pe 
cerul nostru pămintul este un glob mi
nunat avînd diametrul de 30 de ori mai 
mare decît cel al Soarelui. Emisfera apu
seană este în umbră, în Asia este ziuă. 
Pe par'ea luminată vedem conturul 
Extreir.iuui Orient Sovietic, țărmurile 
Chinei, Indiei. Toți participanții stat sănă
toși.. Efectuăm observările conform pro
gramului. Starea de spirit este bună. Sin- 
tem siguri de succes.

Comandantul navei „Luna-1”
M. Sedov

(Va urma)
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Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Cu privire la încetarea stării de război

intre U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite Decretul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire la încetarea 
stării de război între Uniunea Sovietică și 
Germania.

La 22 iunie 1841, ca urmare a atacu
lui perfid al Germanici hltleriste, Uni
unea Sovietică e-a găsit în stare de război 
cu Germania. Prin lupta sa pl’nă de abne
gație, împreună cu popoarele țărilor coali
ției anti-hitleriste, poporul sovietic a zdro
bit pe agresorii hitleriști și a el’berat po
poarele Europei, inclusiv poporul german, 
de înrobirea fascistă. La conferința de la 
Potsdam, care a avut loc în 1945,’ au fost 
stabilite căile dezvoltării viitoare a Germa
niei ca stat unit, iubitor de pace și demo
crat și a fost confirmată necesitatea înche
ierii tratatului de pace cu Germania.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
consideră anormal faptul că deși de la în
cetarea operațiunilor militare cu Germania 
au trecut aproximativ zece ani. Germania 
continuă să fie dezmembrată și nu are un 
tratat de pace, iar poporul german conti
nuă să rămînă într-o situație de inegalitate 
în drepturi față de alte popoare.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
constată că polit’ca Statelor Unite ale 
Americii, Angliei și Franței îndreptată 
spre remilitarlzarea Germaniei occidentale 
și includerea el în grupări militare agre-

Președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

K. VOROȘILOV

Moscova, Kremlin, 25 ianuarie 1955.

„Poporul chinez este ferm hotărît 
să elibereze Taivanul"

Declarația lui Ciu En-lai
PEKIN 25 (Agerpres). — China Nouă 

transmite:
La 24 ianuarie, Ciu En-lai, premierul 

Consiliului de Stat și ministru al Afaceri
lor Externe al R.P. Chineze, a făcut ur
mătoarea declarație cu privire la inter
venția guvernului Statelor Unite împotriva 
acțiunii de eliberare a Taivanului de către 
poporul chinez :

Guvernul R.P. Chineze a declarat în 
repetate rînduri și în modul cel mai cate
goric că poporul chinez este ferm hotărît 
să elibereze Taivanul care este un teritoriu 
al său. După recenta eliberare cu succes 
de către poporul chinez a insulei Ikian- 
șan, guvernul Statelor Unite, pe de o 
parte, și-a intensificat operațiunile mili
tare cu scopul de a se deda la provocări 
militare, iar pe de altă parte pregătește 
un complot în vederea așa-numitei în
cetări a focului prin intermediul O.N.U., 
intenționînd să intervină în acțiunea de 
eliberare a Taivanului de către poporul 
chinez.

Taivanul este o parte integrantă a teri
toriului chinez. Eliberarea Taivanului este 
un drept suveran și o chestiune internă 
a Chinei ; în această privință nu este ad
misă nici o intervenție din afară. Para
graful 7 din articolul 2 al Cartei O.N.U. 
prevede de asemenea limpede : „Prezenta 
Cartă nu dă în nici o măsură Organizației 
Națiunilor Unite dreptul de a interveni în 
chestiuni care sînt în fond de competența 
internă a oricărui stat și nu cere membri
lor ei să supună asemenea probleme spre 
rezolvare conform acestei Carte”.

Trebuie subliniat că exercitarea de că
tre poporul chinez a drepturilor sale su
verane în acțiunea de eliberare a Chinei 
continentale și a multor insule din apro
pierea coastelor Chinei nu a provocat 
niciodată încordare în Extremul Orient. 
Actuala încordare din zona Taivanului

Planurile agresive ale guvernanților americani 
în Extremul Orient

WASHINGTON 25 (Agerpres) — TASS 
După cum relatează corespondentul din 

Washington al agenției Associated Press, 
la 24 ianuarie președintele Eisenhower a 
adresat un mesaj special Congresului 
S.U.A.. Eisenhower a cerut Congresului 
să-i acorde împuterniciri de a folosi for
țele armate ale S.U.A. în cazul cînd va

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

Care sînt funcțiile Consiliului Republicii din Franța
De multe ori întâlnim în pagina externă 

a ziarelor știri care încep astfel: „La Pa
ris, în Palatul Bourbon, s-au desfășurat 
dezbaterile asupra problemelor Africii da 
Nord, sau știri redactate astfel : „Peste 
cîteva zile vor începe în Palatul Luxem
bourg dezbaterile asupra acordurilor de 
Ia Paris". în acest fel agențiile de presă 
indică sediile celor două camere ale par
lamentului francez. Prima cameră — Adu
narea Națională — își desfășoară lucrările 
în Palatul Bourbon, iar cea de a doua 
cameră — Consiliul Republicii — își des
fășoară lucrările în Palatul Luxembourg. 
Acest palat a fost construit cu sute de ani 
în urmă — între 1615-1620 ,— de către 
una din reginele Franței, Marie de Me- 
dicis. Astăzi, pe culoarele acestui vast pa
lat, capodoperă a arhitecturii, nu se mai 
aud glasurile șoptite. ale curtenilor, nu 
mai au loc nici fastuoasele serbări ale 
curții Franței, ci își desfășoară lucrările 
Consiliul Republicii.

Consiliul Republicii nu este ales pe baza 
alegerilor directe. Senatorii, cum se nu
mesc membrii Consiliului Republicii, sînt 
aleși în fiecare departament (Franța este 
împărțită în 90 de departamente — uni
tăți administrative) de un colegiu electo
ral compus din deputății departamentului 
respectiv, din consilierii departamentali, 
din delegații consiliilor municipale ale co
munelor cu mai puțin de 9.000 de locuitori, 
de toți consilierii municipali ai comunelor 
cu mai mult de 9.000 de locuitori și de de
legați suplimentari aleși de consiliile mu
nicipale ale comunelor cu mai mult de 
45 de mii locuitori

în afară de acești senatori, Adunarea 
Națională alege o parte a membrilor Con
siliului Republicii, după sistemul repre
zentării proporționale. Numărul senatori-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 26 ianuarie 1955

și Germania
sive, care și-a găsit expresia în acordurile 
de la Londra și Paris, nu a permis să se 
ajungă la înțelegerea necesară asupra res
tabilirii unității Germaniei pe baze paș
nice și democrate șl să se încheie tratatul 
de pace cu Germania.

Ținînd seama de întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie între Uniunea Sovie
tică și Republica Democrată Germană, rc-> 
lății bazate pe recunoașterea principiilor 
suveranității șl egalității în drepturi, luînd 
în considerare părerea guvernului Repu
blicii Democrate Germane și ținînd seama 
de interesele populației, atît a Germaniei 
răsăritene cit și a celei apusene, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. anunță prin 
prezentul Decret:

1) Starea de război între Uniunea So
vietică si Germania încetează și între ele 
se stabilesc relații pașnice.

2) Toate restricțiile juridice ivite în le
gătură cu starea de război în ce privește 
pe cetățenii germani considerați ca cetă
țeni ai unui stat inamic încetează de a mai 
fi în vigoare.

3) Anunțarea încetării stării de război 
cu Germania nu schimbă obligațiile el in
ternaționale și nu afectează drepturile și 
obligațiile Uniunii Sovietice care decurg 
din acordurile internaționale existente în
tre cele patru puteri referitoare la Germa
nia în întregul el.

Secretarul Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

N. PEGOV

poate fi explicată prin faptul că guver
nul Statelor Unite a ocupat Taivanul, pro
tejează clica trădătoare a lui Cian Kai-și, 
conduce în permanență acțiuni subversive 
și amenință cu războiul R. P. Chineză. 
Așa-numitul „tratat de securitate mu
tuală” încheiat între guvernul S.U.A. și 
clica trădătoare ciankaișistă agravează și 
mai mult această încordare și amenință 
grav pacea în Extremul Orient. Este 
absolut evident că sursa acestei încor
dări o constituie S.U.A., și nu China. 
Această încordare va fi desigur înlăturată 
dacă Statele Unite vor pune capăt inter
venției lor în treburile interne ale Chi
nei și își vor retrage toate forțele armate 
din Taivan și strîmtoarea Taivanului.

Așa-numita încetare a focului dintre 
R.P. Chineză și clica trădătoare a lui 
Cian Kai-și pe care guvernul S.U.A. și 
acoliții lor încearcă să o obțină înseamnă 
de fapt o intervenție în treburile interne 
ale Chinei și înstrăinarea unui teritoriu 
al Chinei. Statele Unite amenință cu 
războiul și cu folosirea armei atomice, în- 
cercînd să silească poporul chinez să ac
cepte ocupația Taivanului de către S.U.A., 
să recunoască „tratatul de securitate mu
tuală” americano-ciankaișist și să per
mită folosirea Taivanului de către Statele 
Unite ca bază militară pentru pregătirea 
unui nou război. Poporul chinez nu poate 
tolera aceasta în nici un caz. El protes
tează cu hotărîre împotriva acestei si
tuații.

Pentru a apăra suveranitatea și integri
tatea teritorială a Chinei, pentru a apăra 
securitatea Chinei și pacea în Extremul 
Orient, poporul chinez trebuie să elibereze 
Taivanul, iar Statele Unite trebuie să 
pună capăt intervenției lor în treburile 
interne ale Chinei și să retragă toate for
țele lor armate din Taivan și din strîm
toarea Taivanului.

fi nevoie de a asigura așa-zisa „secu
ritate a Formozei și a insulelor Pescado
res cu alte cuvinte de a asigura conti
nuarea ocupației americane a Taivanului.

Mesajul lui Eisenhower a fost plin de 
atacuri dușmănoase împotriva Republicii 
Populare Chineze.

La începutul lunii februarie, Consi
liul Republicii va lua în discuție acor
durile de la Paris. De pe acum au în
ceput dezbaterile în comisiile Consiliu
lui Republicii. In legătură cu aceasta 
mai mulțl cititori ne-au cerut cîteva 
lămuriri în legătură cu funcțiile Con
siliului Republicii. In articolul de mai 
jos vom căuta să dăm răspuns Întrebă
rilor lor.

lor aleși de către Adunarea Națională nu 
trebuie să depășească o șesime din totalul 
membrilor Consiliului Republicii.

Senatorii sînt aleși pe un timp de șase 
ani. La fiecare trei ani are loc realegerea 
a jumătate din membrii Consiliului Repu
blicii.

înainte de intrarea în vigoare a așa-zisei 
reforme constituționale adoptată la sfîrși- 
tul lunii noiembrie 1954, drepturile Consi
liului Republicii erau limitate. Prin sus- 
numita reformă, drepturile senatorilor au 
fost lărgite. Dacă, de pildă, un proiect de 
lege adoptat de Adunarea Națională este 
respins sau modificat de Consiliul Repu
blicii, el revine în discuția Adunării Națio
nale. Dacă nu există un acord între cele 
două camere, dezbaterile continuă separat 
și în Consiliul Republicii și în Adunarea 
Națională. Și în cazul cînd nu se obține 
totuși un acord între camere după tre
cerea a 100 de zile de la transmiterea 
textului de către Consiliul Republicii A- 
dunării Naționale, atunci dreptul ho- 
tărîrii definitive aparține Adunării Națio
nale.

După cum se știe acordurile de la Lon
dra și Paris au fost ratificate de către 
Adunarea Națională cu o foarte mică ma
joritate, ca urmare a unor presiuni nemai
întâlnite în istoria parlamentară. în ce si
tuație se găsește acum ratificarea acordu
rilor de la Paris în Franța ? Urmează ca

Mari mitinguri 
ale partizanilor păcii 

din Italia
ROMA 25 (Agerpres) — Ziarul „Unita” 

relatează că la 23 ianuarie a început în 
întreaga Italie campania pentru traduce
rea în fapt a hotărîrilor Biroului Consi
liului Mondial al Păcii cu privire la lupta 
împotriva înarmării Germaniei occiden
tale și împotriva războiului atomic..

La mitingul de la teatrul „Adriano” din 
Roma a luat cuvîntul Giorgio Amendola, 
membru al secretariatului Partidului Co
munist Italian, și senatorul — socialist 
Emilio Lussu. în cuvîntarea sa, Amendola 
a subliniat că propunerile sovietice cu 
privire la asigurarea securității colective 
în Europa și la unificarea Germaniei sînt 
pătrunse de spiritul păcii, în timp ce po
litica puterilor imperialiste este străbă
tută de spiritul războiului.

în încheierea mitingului a fost adoptat 
un apel care cheamă pe toți italienii să 
mobilizeze toate forțele pentru lupta îm
potriva reînvierii militarismului german 
și a planurilor războiului atomic.

Mitinguri ale partizanilor păcii la care 
au participat conducători ai partidelor și 
organizațiilor progresiste italiene au avut 
loc la Milano, Torino. Genova, Pescaro, 
Bologna și în alte orașe ale țării.

Japonia a acceptat să participe 
la Conferința țărilor Africii și Asiei

TOKIO 25 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că în cadrul' unei confe
rințe de presă care a avut loc la 25 ianua
rie, ministrul japonez al Afacerilor Ex
terne, Sigemițu, a declarat că Japonia a 
acceptat invitația de a participa la confe
rința țărilor Africii și Asiei care va avea 
loc la Bandung în luna aprilie. „Este nor
mal ca Japonia, care este interesată în 
problemele Africii și Asiei, să ia parte la 
această conferință” — a declarat ministrul 
de externe japonez.

Sentința în procesul 
lui Djilas și Dedijer

BELGRAD 25 (Agerpres) — TASS.
în seara de 24 ianuarie, Tribunalul re

gional din Belgrad a terminat judecarea 
procesului lui Djilas și Dedijer și a pro
nunțat sentința. Tribunalul a condamnat 
pe Miiovan Djilas la un an și jumătate 
închisoare cu suspendarea condiționată a 
pedepsei, iar pe Vladimiri Dedijer la 6 
luni .închisoare cu suspendarea condițio
nată a pedepsei.

Fructele iui „United Fruit“ 
pentru Costa-Rica

Desen de Berg din ziarul german 
„TĂGLICHE RUNDSCHAU”

acum Consiliul Republicii să ia în discu
ție acordurile de la Paris. Bătălia împo
triva acordurilor de la Paris continuă. 
Desigur că situația in Consiliul Republicii 
e mai dificilă. Presiunea alegătorilor nu 
se mai exercită direct ca în Adunarea 
Națională, ținînd seama că senatorii sînt 
aleși în alegeri indirecte. De asemenea, 
trebuie ținut seama de compoziția Con
siliului Republicii. Cu toate acestea par
tizanii refacerii wehrmachtului nu sînt 
liniștiți. Și aceasta din două motive — 
după cum arată ziarul „L’Humanite”. în 
primul rînd pentru că timpul lucrează îm
potriva acordurilor de la Paris, dând po
sibilitatea unor mase mereu mai largi să 
se lămurească asupra caracterului agre
siv al acestor acorduri. Aceasta duce la 
întețirea campaniei patrioților francezi 
împotriva refacerii wehrmachtului. Iar în 
al doilea rînd senatorii vor trebui să țină 
seama de alegerile ce vor avea loc în 
iunie pentru înlocuirea a 123 membri ai 
Consiliului Republicii. Așa că senatorii 
știu că vor răspunde nu peste multă vreme 
în fața alegătorilor lor pentru felul cum 
au votat în problema acordurilor de la 
Paris.

în prezent, Consiliul Republicii numără 
319 membri împărțiți pe grupuri poli
tice în felul următor : comuniștii și ade
renții lor — 16 senatori; „Mișcarea repu
blicană populară” (M.R.P.) și aderenții lor 
— 26 senatori; fosta „Uniune a poporului 
francez" a lui De Gaulle — 48 ; „Uniunea 
Republicanilor de stingă” (care include pe 
radical-socialiști, „Uniunea rezistenței 
democratice și sociale" și alții) și aderenții 
ei — 70 senatori ; Partidul socialist și 
aderenții lui — 56 senatori ; republicanii 
independenți și aderenții lor — 60 sena
tori ; grupul republicanilor de centru și 
grupul acțiunilor țărănești și sociale — 19 
senatori ; Grupul independent al mișcării 
republicane și sociale — 6 senatori; in
dependenții din partea teritoriilor de din
colo de mare — 13 senatori ; fără apar
tenență la vreun partid — 5 senatori.

Pentru 
merite 

deosebite
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite : Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist Leninist din Uniunea 
Sovietică a distins aproximativ 1.500 ti
neri și tinere cu insigna „Pentru valorifi
carea noilor pămînturi".

Această insignă a fost instituită în 
luna iunie 1954, după ce peste 100.000 ti
neri patrioți plecaseră spre răsăritul țării 
să valorifice pămînturi virgine și înțele- 
nite.

Pionerii care au tras primele brazde

In sprijinul tineretului din colonii
Consiliul Federației Mondiale a Tinere

tului Democrat a instituit un fond inter
național de solidaritate în scopul întă
ririi solidarității și prieteniei cu tineretul 
din țările coloniale și slab dezvoltate. La 
întîlnirea internațională a tineretului să
tesc, delegația jf.M.T.D. a înmînat repre-

Tineretul vest-german își intensifică lupta
BERLIN 25 (Agerpres). — Tineretul 

muncitor din Germania occidentală luptă 
activ împotriva acordurilor de la Paris 
care prevăd crearea armatei vest-ger- 
mane.

După cum relatează „Tribune", organul 
Uniunii sindicatelor libere germane, ti
nerii mineri și muncitori constructori din 
Duisburg-Bruckhausen (Renania de nord- 
Westfalia) au hotărît ca în ziua celei de 
a doua citiri în Bundestag a acordurilor 
de la Paris să organizeze o demonstrație 
de protest și să trimită o delegație la 
Bonn.

Solidari în lupta împotriva reînvierii wehrmachtului
PRAGA (Agerpres). — Ceteka trans

mite : La 22 ianuarie în capitala Slova
ciei — Bratislava — a avut loc o întîlnire 
a reprezentanților tineretului din Unga
ria, Austria și Cehoslovacia. La întîlnire 
au venit 56 reprezentanți ai tineretului 
ungar și 220 reprezentanți ai tineretului 
austriac. Particiipanții la întîlnire au 
discutat problema intensificării luptei îm
potriva remilitarizării Germaniei occi
dentale, împotriva pericolului crescînd 
care amenință securitatea popoarelor eu
ropene și împotriva războiului atomic 
pregătit de cercurile agresive ale țărilor 
occidentale. întîlnirea s-a deschis prin- 
tr-o conferință internațională a tineretu
lui la care au luat cuvîntul M. Razus, 
prim secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Slovac și Janos 
Gosztony, șeful delegației ungare. Cu 
multă atenție a fost ascultat discursul lui 
Walter Wachs șeful delegației austriace, 
secretar al Uniunii Tineretului Liber 
Austriac. Noi știm — a declarat
W. Wachs — că imperialiștii occidentali 
vor să folosească țara noastră drept cap 
de pod într-un război împotriva Ceho-

Ajutorul sovietic în folosirea energiei atomice 
slujește cauzei păcii și bunăstării

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite: Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Polone, 
Jozef Cyrankiewicz, a adresat Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. o scrisoare în care 
exprimă guvernului sovietic recunoștința 
pentru ajutorul în domeniul dezvoltării 
cercetărilor cu privire la folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice. în scri
soare se spune :

„Poporul și guvernul Poloniei au pri
mit cu satisfacție și recunoștință profundă 
declarația guvernului sovietic cu privire 
la acordarea de ajutor Republicii Popu
lare Polone în ce privește dezvoltarea 
muncii de cercetări științifice în domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri paș
nice precum și în construirea utilajului 
pentru producția de energie atomică în 
scopuri experimentale.

Aceasta va grăbi procesul modernizării 
cunoștințelor noastre în scopul obținerii 
de noi forțe și pîrghii puternice care vor 
mări într-o măsură uriașă perspectivele 
dezvoltării noastre. în prezent, în lume 
se desfășoară lupta măreață pentru a 
împiedica folosirea energiei atomice în 
scopul agresiunii și nimicirii oamenilor, 
pentru ca energia atomică să fie pusă în

„Popoarele țărilor arabe condamnă pactul turco-irakian"
CAIRO 25 (Agerpres). — TASS trans

mite : La Cairo continuă de trei zile con
ferința prim-miniștrilor statelor membre 
ale Ligii țărilor arabe. La conferință iau 
parte prim-miniștril, miniștrii Afacerilor 
Externe și alte personalități oficiale din 
Egipt, Arabia Saudită, Siria, Liban și Ior
dania.

Conferința este consacrată examinării 
situației create în urma hotărârii Iraku
lui de a încheia, contrar intereselor po
poarelor țărilor arabe, o alianță cu Tur-

Egiptul refuză să adere la acordul turco-irakian
CAIRO 25 (Agerpres). — Coresponden- adere la acordul turco-irakian. Potrivit 

tul din Cairo al agenției France Presse relatării corespondentului. Egiptul a res- 
anunță că Turcia a propus Egiptului să pins această propunere.

De la Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

a satisfăcut cererea tov. Anastas Ivano- 
vici Mikoian, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., de a fi eliberat

SCURT
• La 24 ianuarie au fost semnate la 

Moscova acordul prin care Uniunea So
vietică acordă un împrumut Finlandei și 
protocolul cu privire la livrările reciproce 
de mărfuri între U.R.S.S. și Finlanda pe 
1955. In dorința de a dezvolta continuu 
legăturile economice sovieto-finlandeze 
și mergînd în întîmpinarea dorințelor ex
primate de partea finlandeză, guvernul 
sovietic a acceptat să acorde Finlandei un 
nou împrumut în valoare de 40 milioane 

pe pămîntul neatins de veacuri au fost 
comsomoliști din Moscova. în prezent, în 
noile sovhozuri și stațiuni de mașini și 
tractoare create în stepele din Altai, Si
beria și Kazahstan muncesc 14.000 tineri 
din Moscova.

în prezent, din inițiativa comsomoliștilor 
din Moscova, alți 100.000 tineri și tinere 
sovietice se pregătesc să plece în răsări
tul Uniunii Sovietice pentru a participa 
la valorificarea de noi pămînturi 

zentanților tineretului din 33 de țări apa
rate cinematografice, patefoane, instru
mente muzicale, echipament sportiv și 
sute de alte obiecte pentru a acorda aju
tor mișcării culturale și sportive a tinere
tului din țările Africii, Asiei de sud-est 
Orientului Mijlociu și Americii Latine.

„Nu vom admite să fim încorporați în 
armată !“ — sub această lozincă tineretul 
muncitor din întreprinderile din Ditzen- 
bach (Hessen) se pregătește să organizeze 
trimiterea unei delegații la Bonn pentru 
a protesta împotriva ratificării acorduri
lor militare de la Paris. Tinerii muncitori 
au chemat pe toți tinerii — membri ai 
sindicatelor din Hessen — să organizeze 
„marșuri de protest" la Bonn. în parcul 
Victoria din Berlinul occidental (sectorul 
american), tineretul muncitor a ars lite
ratura militaristă, exemplare ale ziarului 
„Soddatenzeitung", precum și copil mărite 
după formulare de ordine de chemare.

* întîlnire a tinerilor din Ungaria, 
Austria și Cehoslovacia.

* Apel către sportivii din Europa.

slovaciei și Ungariei Dar tineretul 
austriac spune ațâțătorilor la război un 
„Nu‘‘ hotărît. Lozinca noastră este să 
luptăm împreună pentru viață și să nu 
fim victimele războiului atomic distrugă
tor. De aceea vom participa în modul cel 
mai activ la strângerea de semnături, or
ganizată de Consiliul Mondial al Păcii, 
împotriva pericolului unui război atomic. 
Ne luăm angajamentul să depunem toate 
eforturile în lupta împotriva remilitari- 
zărij Germaniei occidentale și pentru în
făptuirea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa.

In încheiere, participanții la întîlnirea 
internațională a tineretului au trimis 
Consiliului Mondial al Păcii și Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat rezoluții 
în care își exprimă voința fermă de a 
apăra pacea.

slujba păcii, dezvoltării culturii și întă
ririi colaborării dintre popoare. In frun
tea acestei lupte dusă pe scară mondială 
pășește Uniunea Sovietică care a construit 
pentru prima dată în lume o centrală 
electrică pe bază de energie atomică. De
clarația guvernului sovietic cu privire la 
acordarea de ajutor Poloniei, Chinei popu
lare, Cehoslovaciei, Republicii Democrate 
Germane și Romîniei în dezvoltarea cer
cetărilor atomice, alături de declarația că 
acest ajutor poate fi acordat și altor țări, 
precum și hotărîrea de a transmite în ca
drul unei Conferințe internaționale expe
riența sovietică în domeniul folosirii paș
nice a energiei atomice constituie o măr
turie elocventă a faptului că Uniunea 
Sovietică aplică în permanență în viață 
principiile fundamentale ale politicii sale 
de pace și colaborare între popoare.

Poporul polonez este solidar întru totul 
cu această politică nobilă și clarvăză
toare îndreptată spre izolarea adepților 
războiului și spre întărirea forțelor păcii. 
Toate succesele pe care le vom realiza 
datorită ajutorului frățesc sovietic în do
meniul cercetării și folosirii energiei ato
mice, vor sluji cauza păcii și bunăstării 
tuturor oamenilor muncii”.

cia și de a adera în felul acesta la siste
mul pactelor militare la care participă 
guvernul turc. Lucrările conferinței sînt 
secrete.

Presa egipteană cere participanților la 
conferință să condamne tîrgul turco-ira
kian. Ziarul „Al-Gumhuria“ scrie într-un 
articol de fond : „Popoarele țărilor arabe 
condamnă pactul turco-irakian și cer gu
vernelor lor să ducă o politică de strictă 
neutralitate".

din funcția de ministru al Comerțului al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a numit în funcția de ministru al Comer
țului al U.R.S.S. pe Dmitri Vasilievici 
Pavlov.

E ȘTIRI
ruble în aur, dolari S.U.A. sau altă va
lută convenită între părți.

® La 24 ianuarie, Mao Țze-dun, preșe
dintele R. P. Chineze, a adresat un me
saj de felicitări președintelui Republicii 
India, Rajendra Prasad, cu prilejul celei 
de a 5-a aniversări a proclamării Repu
blicii India. Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a adresat 
de asemenea o telegramă de felicitări pri
mului ministru Nehru.

Știri 
din viața 

studenților
☆ Ziarul „Friheten” a publicat o dare 

de seamă asupra recentei conferințe de 
presă a studentului norvegian Hokon 
Hupe, care timp de cinci luni a studiat 
la Universitatea din Moscova. Hupe a. 
declarat printre altele corespondenților: 
„Cele cinci luni petrecute la Moscova 
mi-au folosit mai mult decît mă așteptam» 
Profesorii au fost foarte amabili și m-au 
ajutat cu plăcere, astfel incit am stabilit 
cu ei cel mai strîns contact îndată după 
sosirea mea la Moscova... Nu este greu să 
stabilești contact cu rușii, fie ei studenți, 
fie ei oameni de pe stradă sau din tram
vai. Acolo oamenii nu se ascund în dosul 
ziarului ca aici. Laboratoarele sînt înzes
trate cu cele mai moderne aparate pe 
care le pot folosi și studenții. Acolo nu se 
întîmplă ca la noi unde accesul la apara
tele fine este rezervat numai profe
sorilor”.

In încheiere, Hupe a arătat că studenții 
sovietici sînt asigurați materialicește și a 
adăugat că ar mai fi rămas cu plăcere la 
Moscova.

* Agenția France Presse anunță că un 
grup de studenți sirieni au plecat la Bei
rut pentru a cere președintelui Consiliu
lui de Miniștri și rectorului universității 
americane din capitala Libanului, repri- "■ 
mirea la cursuri a studenților irakieni, 
iordanieni și sirieni care au fost excluși 
din această universitate pentru faptul că 
au participat la manifestațiile împotriva 
încheierii acordului militar turco-irakian.

Studenții sirieni au hotărît ca în cazul 
cînd cererea lor nu va fi satisfăcuta să 
declare la 25 ianuarie o grevă de protest.

★ După cum relatează ziarul „Mainiți”, 
studenții japonezi care vor absolvi cursu
rile instituțiilor de învățămînt superior în 
vara acestui an nu au perspectiva de a 
găsi de lucru. După cum scrie ziarul, 60% 
dintre absolvenții instituțiilor de învăță
mînt superior din prefecturile Osaka, 
Kioto și Hiogo nu vor reuși, eu siguranță, 
să găsească de lucru.

în seara zilei de 22 ianuarie, într-una 
din piețele centrale ale Bratislavei a avut 
loc un miting de masă al tineretului 
slovac, la care au participat de asemenea 
delegațiile tineretului din Austria și Un
garia. Participanții la miting au sprijinit 
în unanimitate inițiativa Consiliului Mon
dial al Păcii care a propus să se distrugă, 
toate stocurile de arme atomice și să se 
interzică în viitor producția acestor arme.

★
BERLIN 25 (Agerpres). — TASS trans

mite : Ziarul „Vorwaerts" relatează că la 
23 ianuarie a avut loc în orașul Leipzig 
un mare miting internațional al sportivi
lor. Au participat reprezentanți ai orga
nizațiilor sportive din R. D. Germană, 
Germania occidentală, R. P. Polonă și 
R. Cehoslovacă.

Participanții la miting au adresat un 
apel către sportivii din întreaga Europă, 
cerîndu-le să lupte împotriva acordurilor 
de la Paris, împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale.

Cultură fizică și sport
VICTORIA BOXERILOR 

BUCUREȘTEN1
Sala sporturilor de la Floreasca a găz

duit aseară întâlnirea internațională de 
box dintre echipele reprezentative ele 
orașelor București și Viena. Victoria a re
venit cu scorul de 9—1 boxerilor bucu- 
reșteni. O comportare deosebită au avui 
Vasile Tiță, învingătorul prin KO al lui 
Peter Both© și Hie Dragnea care a dispus 
prin KO de Walter Bothe. (Agerpres)

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE HOCHEI

ORAȘUL STALIN (De la trimisul no
stru). — Pe o temperatură de minus. 4 
grade a început ieri dimineață desfășu
rarea primului meci din cadrul campiona-. 
tului republican A. de hochei, ediția 1955.

Ghiața patinoarului „Filimon Sîrbu" de 
la poalele Tîmpei a permis desfășurarea 
unui joc spectaculos, foarte apreciat de 
cei peste 1000 de spectatori. Primul joc 
din cadrul campionatului republican de 
hochei a pus față în față două formații 
tinere, în plină afirmare: „Voința"- 
București și „Dinamo“-Tg. Mureș, care au 
desfășurat un joc dinamic, pasionant prin 
evoluția scorului. În prima repriză, deși 
Voința a dominat autoritar, obligirid 
echipa adversă să se apere încontinuu, 
scorul rămîne alb.

În cea de a doua repriză dinnmoviștii. 
sînt mai deciși și reușesc să trimită pucul 
în gol de trei ori prin Pircan (II) și 
Fiilop. De la Voința înscrie Manolescu. 
Repriza IlI-a este cea mai pasionantă. 
Bucureștenii atacă insistent și reușesc 
să înscrie de trei ori. Pentru dinamoviști 
ultimul punct a fost înscris de Szabo. Ast
fel, meciul s-a sfîrșit cu rezultatul de 
4:4.

SPECTACOL E
MIERCURI, 26 IANUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Fidellio ; Teatrul de Stat de Operetă : Casa cu trei 
fete ; Național „I. L. Caragiaîe“ (Studio): Platou 
Krecet;' Național „I. L. Caragiale" (Comedia): 
Doamna nevăzută; Municipal ; Visul unei nopți de 
vară; Tineretului: David Copperfield (ora 19); Stu
dioul actorului de film „C. Nottara“: Mincinosul; 
Armatei (B-dul G-ral Magheru): De partea cealaltă; 
Armatei (calea 13 Septembrie): Jucătorii de cărți șl 
Căsătoria; Muncitoresc C.F.R.: Vinovați fără 
vină (sala Giulești), Tania (sala Teatrului C.C.S.); 
Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Și Ilie face sport 
(ora 20, în sala din Calea Victoriei); Circul de 
Stat: Primul spectacol.

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, înfră
țirea între popoare ? Jucătorul de rezervă ; Repu- 
bica, București : Desfășurarea, Și Ilie face sport ; 
Tineretului : Secretul sîngelui; Timpuri Noi: Flori 
pe țesături, Lămîii cresc și în casă. Monumente 
culturale din Urartu, Sport sovietic nr. 10 ; Elena 
Pavel : Castelul de cărți; Lumina: Chestiunea rusă; 
Victoria, Gh. Doja: Mascarada; Ale-x. Popov, Volga: 
Examen de maturitate; 8 Martie, Popular: Ordinul 
Anna; Vasile Roaită: Prieteni credincioși; Unirea: 
Scrisoarea cifrată; Cultural, M. Eminescu: Furtună 
pe Nipru; Constantin David: Asaltul fortului din 
munți; Alex. Sahia: De doi bani speranță; Flacăra: 
Misterul lacului din munți; T. Vladimirescu: Cam
pionatul mondial de fotbal; Aurel Vlaicu: Un 
pichet în munți; Munca: Caut o nevastă; Arta: 
Nicholas Nickleby; Miorița: Mai tare ca noaptea; 
Moșilor: Circul Slavia; 23 August: Cei trei mușche
tari; Donca Simo: Marile speranțe; Ilie Pintilie: 
Școala curajului; 8 Mal: Cîntec despre om; 1 Mai: 
Stele vesele; Libertății: Alarmă la circ; N. Bălcescu, 
Gh. Coșbuc: Fetele din piața Spaniei; Rahova: An
tilopa de aur. Valsul pe gheață. Zmeul cel rău; 
Olga Bancic: Chibritul suedez, Turnul fecioarei.
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