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LENINISMUL-TRIUMFÀTOR!
Creierul clasei, 

cauza clasei, 
puterea clasei 

gloria clasei — 
iată partidul.

Partidul și Lenin
— frați gemeni 

Istoria — mamă
îi socoate asemeni

Iar noi, 
spunind : Lenin

— partidul numim 
partidul noi spunem —

la Lenin — gîndim 
scria Alaiakovski.

Intr-adevăr, pentru comuniștii de 
tutindeni, pentru popoarele lumii, imagi
nea lui Vladimir Ilici Lenin înălțătoare 
și emoționantă așa cum reiese din in
treaga sa activitate, așa cum au descris-o 
contemporanii, așa cum o înțelegem din 
tumultuoasele pagini ale operei sale, este 
strîns legată de lupta, de marile victorii 
ale celui mai mare și mai puternic par
tid din istorie — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Măreața personalitate a lui Lenin a a- 
pănit la hotarul dintre două -veacuri, din
tre două mari epoci istorice. întruchipînd 
în sine o uriașă putere teoretică de sa
vant cu o vastă activitate practică de. 
revoluționar proietar, Vladimir Ilici Le
nin și-a însușit întregul tezaur al mar
xismului, l-a dezvoltat mai departe, a cu
rățat învățătura marxistă de zgura opor
tunismului cu care o acoperiseră liderii 
trădători ai Internaționalei a ll-a, a pus 
în lumină sîmburele ei revoluționar, a 
dat tn mina clasei muncitoare o armă 
puternică în lupta pentru eliberarea ei 

< de sub jugul capitalist, în lupta pentru 
A îăurirea orînduirii socialiste.
A Dezvoltînd în mod creator marxismul 
a în noile condiții istorice, V. I. Lenin a 
A creat învățătura despre imperialism ca 
A ultim stadiu al capitalismului, a elaborat 
a o nouă teorie a revoluției socialiste, a 
A creat învățătura despre partid, ca avan- 
A gardă și forță conducătoare a clasei mun- 
A citoare în lupta pentru instaurarea și con- 
a solidarea puterii celor ce muncesc, a dez- 
A voltat învățătura marxistă despre dicta- 
A tura proletariatului, a elaborat sub toate 
A aspectele ideea alianței dintre clasa mun- 
A citoare și țărănime, a înarmat partidul 
A cu programul științific fundamental al 
A construirii socialismului și comunis- 
A mului.
A Sub conducerea lui Lenin, gloriosul 

Partid Comunist al Uniunii Sovietice — 
A înțelepciunea, onoarea și conștiința 
A epocii noastre — a dus' popoarele Ru- 
A siei spre victoria Marii Revoluții Socia-
V liste din Octombrie. Ziua de 7 Noiem- 
v brie a deschis în istoria omenirii o 
<? nouă, indisolubil legată de numele
V Vladimir Ilici Lenin.
v Călăuzindu-se după învățătura lui 
<2 nin, P.C.U.S. a condus cu fermitate 
<2 poarele Uniunii Sovietice pe drumul 
v făptuirii programului leninist de con- 
v strucție socialistă. Mărețul program le- 
<2 ninist de construire a socialismului care
V prevede industrializarea socialistă a 
<2 țării, dezvoltarea prin toate mijloacele și 
v cu precădere a industriei grele, electrifi- 
<2 carea economiei naționale, transformarea 
x pe baze socialiste a agriculturii, înfăptui- 
v rea revoluției culturale, a prins viață pe 
x teritoriul Uniunii Sovietice, pe meleagu- 
x rile țării unde popoarele sovietice pășesc 
x cu succes, spre construirea comunismu- 
x lui — visul de aur al omenirii.
<2 Intr-o perioadă istorică scurtă, Țara 
x Sovietică s-a transformat dintr-o țară 
<2 agrară înapoiată într-un puternic stat 
X socialist industrial-colhoznic. In zilele 
\ acestea, cînd popoarele sovietice întîm- 
x pină cel de al XX-lea Congres a! glorio- 
X sului său partid comunist, reiese cu tot 
x mai multă tărie marea forță a statului 
x sovietic. Proiectul Directivelor celui de 
x al XX-lea Congres al P. C. U. S. cu 
1^ privire la al 6-lea plan cincinal de dez

voltare a economiei U.R.S.S., dat publi
cității în urmă cu cîteva zile, conturează 
cu claritate în fața privirilor lumii în
tregi, tabloul de proporții grandioase a 
marșului rapid, neîntrerupt al popoare
lor sovietice spre zorile orînduirii comu
niste. Deosebit de grăitoare din acest 
punct de vedere sînt cifrele! Uniunea 
Sovietică care în anii de la începutul pri
mului cincinal, producea doar 3,3 milioa
ne tone de fontă și numai 5 miliarde 

. K.V/.h energie electrică, va produce în 
1960: 53 milioane tone de fontă. 320 

v miliarde KAV.h dc energie electrică. Pro- 
x iectul de Directive subliniază faptul că 
x Uniunea Sovietică dispune acum de toate 
x condițiile necesare pentru ca, pe căile 
v întrecerii economice pașnice să rezolve în 
x termenele istorice cele mai scurte, șar
je cina economică fundamentală a U.R.S.S. 
x — să ajungă din urmă și să întreacă 
x cele mai dezvoltate țări capitaliste în 
x ceea ce privește producția industrială pe 

cap de locuitor.

pre-

eră 
lui

Le- 
po- 
în-

însușite de mase de milioane de oa
meni ai muncii, marile idei ale leninis
mului au devenit o forță înnoitoare care 
transformă lumea. Formarea lagărului 
socialist în care 900 milioane de oameni 
își făuresc un viitor fericit sub steagul 
leninismului, impresionanta ridicarea po
poarelor coloniale la lupta pentru elibe
rare, puternica mișcare pentru pace a 
popoarelor lumii, continua decadență a 
capitalismului contemporan, toate marile 
evenimente ale istoriei zilelor noastre 
confirmă genialele previziuni leniniste.

Astăzi lagărul păcii, democrației și 
socialismului — măreața cucerire a po
poarelor lumii — este mai puternic ca 
orieînd.

Marele Lenin a pus la temelia politicii 
externe a statului sovietic principiul co
existenței pașnice între cele două sisteme 
sociale. Călăuzindu-se neabătut după în
vățătura leninistă, marea Uniune Sovie
tică. țările lagărului democrației și socia
lismului își închină toate eforturile apă
rării păcii.

în iureșul năvalnic pe drumul con
strucției unei vieți noi, al popoarelor eli
berate pășește și poporul nostru condus 
de Partidul Muncitoresc Romîn.

Poporul nostru înconjoară cu dragoste 
amintirea nepieritoare a lui V. I. Lenin 
ale cărui învățături rodesc în marile pre
faceri revoluționare ce au prins rod pe 
meleagurile Romîniei. El luptă în pre
zent cu avînt mereu sporit pentru a pune 
în aplicare istoricele hotărîri ale celui de 
al II-lea Congres al partidului.

Călăuzindu-se după învățătura lui Le
nin, partidul conduce cu fermitate po
porul nostru pe calea industrializării so
cialiste a țării — avînd ca verigă hotă- 
rîtoare făurirea unei industrii grele dez
voltate și în deosebi a industriei con
structoare de mașini — pe calea trans
formării socialiste a agriculturii, pe calea 
ridicării nivelului de trai material și cul
tural al poporului nostru. Cu ajutorul 
marxism-leninismului partidul nostru re
zolvă cele mai esențiale probleme care 
stau în fața construirii socialismului.

De o mare actualitate este pentru noi, 
așa cum relevă Documentele celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R., învățătura le
ninistă cu privire la creșterea producti
vității muncii pe care Lenin o consideră 
drept factor hotăritor în asigurarea vic
toriei noii orînduirii 
ca dricînd, în 
clasa noastră 
tru ridicarea 
muncii, astfel 
II-lea cincinal 
sută față de anul 
să se micșoreze 
sută în industria 
ne cer să luptăm 
continua ridicare 
traducerea sistematică a tehnicii celei mai 
moderne, a tehnologiei înaintate.

întărind necontenit alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
partidul nostru merge cu hotărîre pe ca
lea transformării socialiste a agriculturii. 
Documentele Congresului al II-lea al 
P.M.R. arată că pozițiile obținute pină 
în prezent fac cu putință înaintarea în- 
tr-un ritm mai accelerat pe calea trans
formărilor socialiste a agriculturii, astfel 
ca în 1960 cantitatea de produse agricole- 
marfă provenită din sectorul socialist al 
agriculturii să fie de 60-70 la sută din 
întreaga producție-marfă agricolă.

Tn întreaga sa activitate Vladimir Ilici 
Lenin a acordat o atenție deosebită ti
neretului, în care a văzut o importantă 
rezervă de luptă a partidului clasei mun
citoare.

Călăuziți de cuvintele lui Lenin care 
chiamă Comsomolul să devină un deta
șament de frunte al tineretului în con
strucția comunistă, Uniunea Tineretului 
Muncitor desfășoară, sub conducerea 
partidului, o largă activitate pentru e- 
ducarea comunistă a tinerei generații din 
țara noastră, pentru formarea unui tînăr 
comunist cult, cu o înaltă 
raia care să-și dăruiască tot 
bun cauzei construcției unei 
cauzei Iui Vladimir Ilici - — 
temeietor și conducător

Lenin este alături de 
măreața noastră bătălie 
rea socialismului, alături 
celor ce muncesc de pretutindeni, pentru 
pace, bunăstare, bucurie. Viața lui Vla
dimir Ilici este pentru noi o minunată 
pildă. A munci, a învăța, a ne comporta 
așa cum ne-a învățat Lenin — iată țelul 
nostru suprem 1

sociale. Mai mult 
prezent, partidul cheamă 

muncitoare, la lupta pen- 
continuă a productivității 
incit în anii cE-l J- -1 
ea

celui de al 
să crească cu 45-50 la 
1955 iar prețul de cost 
cu cel puțin 15-20 la 
republicană, sarcini ce 
cu perseverență pentru 
a nivelului tehnic, in-

ținută mo- 
ce are mai 

vieți noi, 
marele în-

al P.C.U.S.
noi, alături de 
pentru construi- 
de lupta tuturor

Scînteia tineretului
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simple — poezii.
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* O măsură necesară.

forță morală a unei eroine

constatări la „scena nevă-
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* Basmele și legendele noastre — o- 

glindă a frumuseților patriei.
* Marea 

populare.
* Simple 

tută".
* Cintece
* Pe scurt.
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Primele sonde date 
in producție în acest an

La 18 ianuarie, cu zece zile înainte de 
termen, au intrat în producție încă două 
sonde în regiunea Pitești. Sînt primele son
de noi date în producție in acest an de 
trestul 2 foraj-Pitești. La aceste sonde au 
lucrat brigăzile conduse de Constantin Pa- 
lada și Anton Pîrtoacă de la oficiul 3. Tot
odată, pînă la 18 ianuarie, sondorii din bri
gada cunoscutului fruntaș Gheorghe Tatu, 
care lucrează la sonda nr. 6. au depășit cu 
100 la sută metrajul planificat.

La forajul acestei sonde s-a eliminat co
loana intermediară, fapt care a dus la o 
simțitoare reducere a prețului de cost. Se 
prevede ca pe întregul oficiu de foraj, prin 
eliminarea coloanei intermediare să se rea
lizeze o reducere a prețului de cost cu circa 
5 la sută.

Pentru mărirea rezervelor de petrol, 
sondorii de Ia trestul 2 vor efectua un vo
lum sporit de lucrări de explorare. In acest 
an, 57 la sută din lucrările de foraj constau 
în lucrări de explorare

---- o----

Pentru extinderea și întărirea 
sectorului socialist în agricultură

Pe cuprinsul întregii țări iau ființă mereu 
noi gospodării colective, întovărășiri agri
cole și asociații simple de producție. în spri
jinul dezvoltării lor se lărgește concomitent 
rețeaua de stațiuni de mașini și tractoare. 
Anul acesta, în marile regiuni producătoare 
de Cereale — Galați, Constanța, Craiova, Ti
mișoara, București și altele vor fi te,-mi 
nate construcțiile altor 17 S.M.T.-uri noi, 
care vor fi înzestrate fiecare cu zeci de trac
toare și mașini agricole.

Pînă la 1 iulie vor intra în producție, cu 
intreaga lor capacitate de lucru, noi sta 
țiuni de mașini și tractoare la Fibiș, Variaș. 
Fraidorf, Berzovia și Topolovăt, regiunea 
Timișoara. Sih’ea, regiunea Ploești, Agnita, 
regiunea Stalin, Coțușca, regiunea Suceava 
și Lăzarea, Regiunea Autonomă Maghiară.

.Multe din noile S.M.T.-uri vor intra par
țial în funcțiune chiar în primăvara aces
tui an.

O-----

Bucuria Cristineî

Din promoția 1954 a Institutului 
de Mecanică din Orașul Stalin a fă
cut parte și Niculae Adam. încă de 
la institut Adam era stăpînit de o 
dorință mare, neîmpărtășită nimănui : 
acolo unde va fi repartizat să-și pună 
la contribuție toată priceperea sa, 
pentru a participa la rezolvarea ce
lor mai complicate probleme ale între
prinderii.

Acesta a fost deci lucrul cel mai 
important pe care proaspătul inginer 
l-a cerut conducerii uzinelor „Steagul 
Roșu“.

— Să-ți dăm în grijă roțile autoca
mionului — i s-a spus.

Chiar de la început, el și-a dat sea
ma că singur nu va reuși să facă 
mare lucru. De aceea și-a format mai 
întîi un colectiv restrîns: strungarul 
Pompei Mureșan, ajustorul Ion Gh. 
Mihai și lăcătușul Mihai Molvai.

Pe atunci, roțile autocamionului 
erau lucrate de o uzină colaboratoa
re. Cu acest colectiv restrîns, tînărul 
inginer și-a luat sarcina de a pregăti 
realizarea roții și fabricarea ei în se
rie la „Steagul Roșu“. Dar cum să 
faci asta ? Mașinile trebuincioase lip
seau. Materialele, de asemenea. Oame
nii — abia făceau cunoștință cu 
documentația tipurilor clasice de roți.

Adam a colindat pe la mai multe 
uzine din țară care fabricau roți de 
autocamioane. După ce s-a înapoiat 
a ajuns la concluzia că aici nu poate 
fi aplicat procedeul clasic de fabrica
re a roților. Șase mașini — cele mai 
importante de altfel — lipseau. A- 
tunci ?

— Trebuie să găsim un procedeu 
tehnologic nou — a hotărît el.

Și-a sporit colectivul cu vreo cîțiva 
utemiști de nădejde: lăcătușul Ion 
Gomoiescu, strungarul Gheorghe Mi- 
hăilă și sudorul Andrei Petru. -A ex
pus apoi, în fața colectivului, proiec
tul său care pleda pentru un proce
deu tehnologic nou---- -*
strunjirea roților și să economisească 
mult metal.

Găsind proiectul acesta bun, băie
ții au fost de acord cu el, și s-au 
apucat de organizarea atelierului. A- 
dam a luat din nou drumul uzine
lor din țară, spre a procura mașini. 
Una dintre acestea — cea mai de 
preț poate — a găsit-o în Brăila, la 
uzinele „Progresul“. Pînă să se în
toarcă, colectivul descoperise în ma
gazie vreo 80 de tone de material 
încă o mașină care ușor putea fi 
daptată pentru noua-i menire.

Pe rînd, după aproape trei luni

care să excludă

și
a-

Priviți-o pe tînăra Cristina Lup care 
zîmbește cu bucurie. E mîndră că la 
noile sortimente de pantofi ale fabricii 
de încălțăminte „Dobrogeanu Gherea“ 
din Oradea, ea și-a dat cu prisosință con
tribuția de rihtuitoare

Foto: R. COSTIN

sîmbătă 21 ianuarie 1956

studiu și frămîntărl necurmate, toate @ 
mașinile au fost procurate și adapta
te. Atelierul ființa ca atare, cu toate 
locurile de muncă specifice fabricatu
lui. Curînd, primele roți aveau să 
iasă pe ușa noului atelier. Adam și 
băieții lui aveau să trăiască bucuria 
visului împlinit...

In sfîrșit, ziua mult așteptată a 
venit. Prin mașina de curbat trec pri
mele foi de metal. De-aici trec printr-o 
altă mașină, unde flacăra gazului me
tan le încinge pînă la roșu, apoi trec 
prin alte și alte operații, ca pînă la 
urmă să apară fabricatul finit, simetric 
și estetic așa cum Adam Niculae îl 
prevăzuse în schițele și desenele ce-i 
umplu mapa din sertar.

La începutul lunii martie 1955 ies 
primele 30 de roți tip „S.R. 101“, ceea 
ce în limbaj tehnic, se cheamă „cap de 
serfe". La sfîrșitul aceleiași luni — 
prima serie de 250 de roți. Apoi numă
rul lor sporește continuu, ca în luna 
noiembrie să ajungă la 2600. Una din
tre cele mai importante probleme al? 
uzinei a fost rezolvată...

In mapa din sertarul tînărului in
giner, alături de proiecte și planuri, 
schițe și desene sînt cîteva pagini 
pline de un scris mărunt, ordonat. Ex
tragem numai cîteva rînduri.

„Avantajele de natură economică 
ale roții „S.R.101“ :

Se economisesc 12 kg. de metal de 
fiecare bucată.

Se consumă cu 84 la sută mai puțini 
electrozi înveliți.

Se consumă cu 83 la sută mai pu
ține plăcuțe de aliaje dure.

Avantaje de natură tehnică:
Manevrarea volanului se face mult 

mai ușor.
♦ Permite o încărcătură cu 84 de kg. 
mai mare, pe fiecare autocamion.

Munca șoferilor este ușurată în 
timpul cînd au pană de cauciuc, iar 
roata are un aspect mult mai estetic 
decit cea folosită pină acum“.

Dacă reținem numai aceste cîteva 
însemnări și este suficient pentru a 
ne da seama de economiile conside
rabile aduse uzinei, prin aplicarea a- 
cestui nou procedeu tehnologic.

Inginerul Adam Niculae este mîndru 
de realizarea lui și a colectivului pe 
care-1 conduce. Nu se mulțumește însă 
numai cu atit. O altă problemă destul 
de spinoasă, care frămîntă uzina este 
problema cabinei autocamionului, care 
încă e mai grea decit ar trebui să fie. 
Pe Adam îl bate gîndul ca în anul 
viitor să cuteze a intra și în tainele 
acestei probleme, spre a o limpezi.

C. SLAVIC

Constituirea comisiilor electorale?
Delimitarea circumscripțiilor 

electorale.
■ Popularizarea secțiilor de votare.]

* Un neînfricat luptător pentru liber
tate.

* Contribuia noastră la formarea de 
întovărășiri.

* Comorile din pădure.
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SUPERIORITATEA gospodăriilor colective șl a în
tovărășirilor este oglindită de faptul că produc-
țla lor crește mereu întrecînd 

a gospodăriilor țărănești individuale — 
Sînt grăitoare în această privință unele cifre medii com
parative.

lată cum au crescut pe întreaga regiune Cluj recoltele 
medii de porumb ale gospodăriilor colective și ale sec
torului individual în ultimii ani : în 1052 gospodăriile 
colective — 900 kg. la hectar, sectorul individual — 537 
kg. ; în 1953 gospodăriile colective — 2.024 kg. ; secto
rul individual — 1.355 kg. ; în 1954 (care a fost un an 
agricol cu greutăți climaterice), gospodăriile colective — 
1.462 kg. ; sectorul Individual — 1.108 kg. ; în 1955 gos
podăriile colective — 2.851 kg. ; sectorul individual — 
2.024 kg.

sistematic pe cea 
mici și mijlocii.

(Din Raportul de activitate al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romtn pre
zentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Congresul al II-lea al partidului).

Pregătiri în vederea 
alegerilor 

la 11 martiede

De curînd, un corespondent al ziarului nostru s-a a- 
dresat tovarășului iosif Pervain, decan al Facultății de 
istorie-filologie de la Universitatea „Victor Babeș“ din 
Cluj, cu rugămintea de a răspunde la cîteva întrebări.

ÎNTREBARE: Ce concluzii se pot desprinde pină a- 
cum din rezultatele obținute la examene de studenții 
anului I ?

RĂSPUNS : Ar fi prematur să tragem deja concluzii. 
In schimb, aș putea cita unele date, lată, în zilele de 

_ 4, 6 și 8 ianuarie s-au prezentat la exame«

literatură și Istoria R.P.R. veche 112 stu- 
denți de la secțiile Romină, Romînă-istorie, 
Romînă-pedagogie și Istorie. Dintre aceștia 
au promovat cu „foarte bine“ aproximativ 40 
la sută, iar cu calificativul „bine“ 35 la 
sută. Rezultate bune au obținut în special 
cei de la secțiile Romînă și Istorie, care au 
studiat pare-se cu mai multă tragere de 
inimă și mai sistematic. In ceea ce-i privește 
pe studenții de la secțiile pe care le-aș pu
tea numi „mixte“ aceștia s-au prezentat, în 
general, mai slab pregătiți. De exemplu, din 
21 de studenți, cîți sînt în grupa 745 de la 
Romînă-istorie, au căzut la examenul de 
„Introducere în literatură" 7, iar dintre cei 
14 promovați, nici unul n-a obținut califi
cativul „foarte bine“. Cauze există negreșit 
numeroase. Cred că una dintre ele trebuia 
căutată în faptul că mulți studenți au nime
rit la aceste secții „mixte“ Împotriva dorin-i 
ței lor și nădăjduind să se transfere la Ro
mînă „pură“ sau la Istorie, au muncit șl 
continuă să muncească de mîntuială, fără 
ca organizațiile U.T.M. să se ocupe îndea
proape de ei.

ÎNTREBARE: Ce ajutor au primit stu
denții anului 1 din partea corpului didactic 
și a organizației U.T.M. pentru o cit mal 
bună pregătire a lor ?

RĂSPUNS: Ajutor li s-a dat sub diferite 
forme. Astfel, din inițiativa decanatului ca
drele didactice cu experiență au ținut refe
rate despre conspecte și utilitatea lor, au 
controlat — din cînd în cînd — caietele de 
notițe și au arătat studenților cum trebuie 
să se pregătească pentru seminarii, colocvii 
și examene. De asemenea, organizația 
U.T.M. a organizat întîlniri ale studenților 
din anii III și IV cu cei din anii mai mici, 
iar Comitetul sindical al facultății s-a in
teresat activ de buna folosire a timpului li
ber al studenților. In direcția aceasta și de
canatul a întreprins, prin metodicienii facul
tății, un sondaj în rîndurile studenților pen
tru a strînge date pe baza cărora să poată 
interveni cu folos în organizarea judicioasă 
a studiului individual. Concluziile acestui 
sondaj urmează a fi aplicate în curînd.

ÎNTREBARE: Ce lipsuri s-au făcut sim
țite în nivelul de cunoștințe generale al stu
denților ?

RĂSPUNS: După aprecierea mea, două 
sînt mai cu seamă lipsurile izvorîte cu deo
sebire din pregătirea pe care au primit-o 
în școlile medii de 10 ani și anume : slaba 
lor cultură generală și deprinderea de a-și 
mărgini zelul și priceperea la reproducerea 
mecanică a cunoștințelor învățate. Amin- 
două ne pricinuiesc multă bătaie de cap. și 
dă naștere la numeroase greutăți.

Experiența acestui semestru va Constitui' 
însă pentru noi un bogat izvor de învăță
minte pentru îmbunătățirea muncii cu stu
denții anului I.

’ J au pi «.a L Id CAdHIC*

Țnele de Slavă veche. Logică, Introducere în

circum-siile electorale ale 
scripțiilor raionale vor face 
parte 5.460 de oameni ai 
muncii, iar din cele comu
nale peste 1.200. Mii de ce
tățeni ajută la pregătirea 
bunei desfășurări a alegeri
lor dovedind astfel democra
tismul profund al orînduirii 
noastre de stat, rolul pe 
care îl au masele în condu
cerea treburilor de stat.

★
Tn diferite puncte ale Ca

pitalei au fost afișate vineri 
dimineață publicații cu pri
vire la secțiile de votare din 
raza orașului București.

Pentru buna desfășurare a 
alegerii deputaților în sfa
turile populare, comitetul 
executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei a împărțit teri
toriul orașului, al raioanelor 
și comunelor din raza ora
șului București, în 455 secții 
de votare. Delimitarea și nu
merotarea secțiilor de votare 
sînt acum aduse la cunoș
tința cetățenilor de către 
comitetele executive ale sfa
turilor populare ale celor 8 
raioane. In afară de marele 
număr de centre de votare 
din cuprinsul orașului au 
fost stabilite secții de votare 
și pe lîngă spitale, materni
tăți, case de invalizi etc. 
pentru a da posibilitate tu
turor cetățenilor, care au de
pășit vîrsta de 18 ani să-și

a

Pentru buna desfășurare a 
alegerii deputaților în sfa
turile populare, în fiecare 
regiune, raion, oraș, raion 
de oraș și comună va func
ționa — așa cum prevede 
Decretul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale — cîte o 
comisie electorală. In Bucu
rești, pe baza propunerilor 
oamenilor muncii, au fost 
constituite și confirmate co
misia electorală a orașului, 
care se compune din 13 
membri și comisiile electo
rale ale celor 8 raioane com
puse din cîte 9 membri.

în întreprinderile și insti
tuțiile din Capitală au loc 
în aceste zile adunări ale 
oamenilor muncii care pro
pun din mijlocul lor membri 
pentru comisiile electorale 
ale circumscripțiilor orășe
nești, raionale și comunale.

în vederea alegerilor de 
ta 11 martie, în componența 
comisiilor electorale ale cir
cumscripțiilor orășenești din 
București vor intra aproape 
2.000 oameni ai muncii, 
muncitori, țărani muncitori, 
tehnicieni, intelectuali, meș
teșugari, femei, tineri, care 
se bucură de încredere în 
rîndul maselor. Din corni-

Cuceritorii pămînturilor înțelenite
I

La 20 ianuarie s-a deschis la Moscova, la Kremlin, conferin
ța Unională a comsomoliștilor și tinerilor care s-au evidențiat 
pe pămînturile înțelenite și virgine. Ei au sosit din Kazahstan, 
din Altai, din regiunile unde păminturi altădată părăsite, au 
prins astăzi viață. Sînt tineri entuziaști, din toate colțurile ne
cuprinsei lor țări, care au populat locuri pustii, s-au stabilit în 
aceste locuri, le-au făcut roditoare.

Peste un milion de tineri au cerut comitetelor de Comsomol 
să fie trimiși pe pămînturile înțelenite. Au cerut să fie trimiși 
la acest drum greu prieteni, familii, brigăzi și întregi organi
zații de Comsomol. Ei au creat pe noile pămînturi 425 de noi 
sovhozuri, dintre care 337 — în R.S.S. Kazahă, iar pe teritoriul 
R.S.F.S.R. - 88.

La început au trebuit să fie învinse numeroase greutăți. Des- 
țelenitorii au locuit în corturi, în vagoane. Apoi au început să 
se construiască case de locuit, cămine, cluburi, magazine, toate 
cele trebuincioase. Tinerii veniți pe aceste pămînturi, familiile

întemeiate aci, au pus bazele unor noi așezări, netrecute pe 
hartă pînă atunci.

In timp de doi ani, pămînturile înțelenite s-au transformat. 
In acest răstimp au fost arate 30.000.000 hectare. Această în
tindere este cit suprafața Portugaliei, Greciei, Belgiei și Dane
marcei luate la un loc.

în anul 1955, statul a primit cu 147.000.000 puduri de cereale 
mai mult decit în anul 1954. Aproape jumătate din această 
uriașă cantitate a fost dată de sovhozuri, din recolta pămînturi
lor desțelenite.

Datorită noilor pămînturi desțelenite, în anul 1956 suprafețele 
cu semănături vor crește. Pe pămînturile desțelenite vor fi în- 
sămînțate peste 30.000.000 de hectare.

Cei mai buni oameni de pe aceste pămînturi s-au întîlnit la 
Kremlin să-și împărtășească experiența, șă-și împărtășească 
gîndurile, planurile.

In desenul de jos: Schema regiunilor în care s-au valori
ficat pămînturile virgine și înțelenite în Kazahstan.

în
a-
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exercite dreptul de vot la 
legerile din 11 martie.

La centrele de afișare, 
jurul panourilor special
menajate, ca și în celelalte 
colțuri ale Bucureștiului 
unde au fost afișate publi
cațiile secțiilor de votare, 
numeroși cetățeni au consul
tat listele pentru a cunoaște 
locul unde 
martie.

vor vota la

* 
populare din

11

Sfaturile 
giunea Cluj au terminat 
crările de stabilire a numă
rului circumscripțiilor elec
torale și delimitarea lor. în 
această regiune au fost de-

re- 
lu-

limitate 128 circumscripții 
electorale regionale, 745 cir
cumscripții electorale raio
nale. 739 circumscripții elec
torale comunale.

In cele 223 de comisii e- 
lectorale comunale consti
tuite în regiunea Suceava au 
fost aleși 2.100 oameni ai 
muncii de diferite profesii.

Pentru popularizarea ale
gerii deputaților în sfaturile 
populare se organizează 
conferințe, convorbiri etc. 
In comunele Rădăuți, Ha- 
virna. Păltiniș, Miercani și 
altele din raionul Darabani 
au luat ființă case ale ale
gătorilor în localurile cămi
nelor culturale, unde cetă
țenii discută cu agitatorii 
despre importanța alegerilor.

In comunele regiunii, sfa
turile populare se preocupă 
acum de întocmirea listelor 
electorale.

In Regiunea Autonomă 
Maghiară au fost constituite 
comisia electorală a regiu
nii, cea a orașului Tg. Mu
reș, 10 comisii electorale ra
ionale, 11 comisii electorale 
comunale.

Pe întregul'cuprins al re
giunii s-a procedat la deli
mitarea circumscripțiilor e- 
lectorale. S-au format 6.372 
circumscripții electorale, 
printre care 89 regionale, 510 
raionale. 171 pentru orașul 
Tg. Mureș, 416 pentru orașe
le de subordonare raională 
și 5.186 circumscripții elec
torale comunale. Pentru fie
care circumscripție electorală 
a fost constituită cîte o co
misie electorală de circum
scripție. Tn aceste zile se lu
crează la întocmirea listelor 
electorale. Tn întreaga re
giune se desfășoară o in
tensă activitate politică de 
masă. Consiliile F.D.P. pun 
la dispoziția alegătorilor 
broșuri și publicații, listele 
circumscripțiilor electorale 
de toate categoriile, decretul 
cu privire la alegerea depu
taților în sfaturile popu
lare etc.V'"'
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Basmele și legendele noastre- 
oglindă a frumuseților patriei

Călin Gruia

Bunicul fără de vîrstă al literaturii, basmul, a purtat în
totdeauna chipul minunat al meleagurilor unde s-a născut. 
Configurația geografică i a dat chip și înfățișare, de aceea 
basmul a îmbrăcat cînd straiul verde al pădurilor de brazi, 
ca un stăpîn al înălțimilor, cînd mantia albastră a cerului 
oglindit în lacuri și rîuri de argint, cînd haina colțuroasă 
a stîncilor aplecate peste prăpăstii, cînd haina săracă a bor
deielor unde a poposit de multe ori. la vatra focului, la lu
mina opaițului, să dea aripi visului spre vremi mai bune. 
Din generație în generație, basmul a oglindit luptele și nă
zuințele poporului de pe aceste meleaguri spre libertate și 
fericire.

Eroul basmului este trimisul comun, alesul poporului care 
trebuie să înfăptuiască lucruri nemaipomenite: să dărîme 
munți, să zăgăzuiască ape învolburate, să biruie obida, a- 
suprirea, robia, întunericul, întruchipări ale răului — 
în zmei și balauri, în împărați și căpcăuni, în cotoroanțe 
și scorpii.

Eroul de poveste este trimis să aducă soarele furat de pe 
cer, să aducă dragostea ferecată în palate de marmură nea
gră pe vîrfuri de munți mai înalți decît norii, să elibereze 
dreptatea legată de stînci în fundul mărilor. Este trimis să 
aducă fericirea pe pămînt.

Făt Frumos, pornit la drum, nu duce cu el numai zestrea 
unei vetre, a unui bordei, ci năzuințele tuturor semenilor
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săi. De aceea unul îi dă paloșul de o sută de ocale, care 
nu cruță cerbicia zmeului, altul buzduganul țintuit, care 
sparge zidurile și porțile cetăților, altui năframa albă, de 
in, care are puteri neasemuite prin lacrimile de suferință 
strînse în ea din mamă n fiică și din tată-n fiu. Altul îi dă 
oglinda fermecată, în care se poate vedea tot ce se întîm- 
plă în văzduhuri, în fundurile mărilor și în măruntaie
le pămîntului. Hainele Făt-Frumosului îi sînt dăruite de 
munți și cîmpii, de codri și grădini, ochii — din cerul se 
nin și din apele limpezi și-i întruchipează ; glasul — din 
foșnetul pădurilor și din cîntarea păsărilor ; căldura inimii 
lui — din azima coaptă în spuză ; vitejia — din sute și mii 
de brațe îi este dăruită. înzestrat cu podoabe din podoa
bele fizice și morale ale poporului, eroul se luptă aprig, 
trece prin multe întîmplări și pînă la urmă biruie și supune 
forțele răului, ale întunericului.

Eroul basmului, fie că-i numit Făt Frumos, Țugulea Voi
nicul, Greuceanu, Parsion, Călin Nebunul, sau Harap Alb 
întruchipează în esență aceleași calități; ele sînt ale poporu
lui care l-a zămislit, dîndu-i vorbă din vorba lui, port din 
portul lui și, astfel, transpus în lumea basmelor, se păs
trează obiceiurile și tradițiile noastre populare. Născut din 
năzuinți și împlinit în fapte, eroul de basm rămîne înzes
trat cu tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte, căci 
fiecare generație îi dăruie cu dărnicie din tinerețea și vite 
jia ei

Paralel cu Făt Frumos, prototipul viteazului, al omului 
cinstit și drept, basmul nostru aduce și întruchiparea fetei, 
a femeii — în Ileana Cosînzeana, a cărei cosiță cîntă, 
fata cea curată la suflet ca rouă florilor, răbdătoare ca 
stînca, frumoasă ca livezile în floare și peste a cărei cinste 
și dragoste nu pot trece zmeii, cu toată ispititoarea lor bo
găție în aur, diamante și palate. Răpită d-in mijlocul celor 
dragi de forțele răului, Ileana Cosînzeana rabdă, se ofi
lește în aparență, dar își așteaptă Făt Frumosul; faptele lui 
de vitejie îi sînt cunoscute. Știe că Făt Frumos va veni să 
o elibereze chiar dacă va trebui să treacă prin împărăția
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cu toată puterea lui, se alătură lui Făt Frumos și tl as
cultă, ținîndu-i tovărășie cu dreptate la drum. Strîmbă 
Lemne nu putea apare ca personaj de basm într-o țară lip
sită de păduri.

O pădure bătrînă și aproape necuprinsă în întinderea ei 
îți arată lumea fermecată a potecilor umbrite și întorto- 
chiate, a poienelor luminoase, bătute cu flori ,a izvoarelor 
limpezi unde vin ciutele să se adape adulmecînd în vînt, în 
liniștea înfrunzită a copacilor, cu teamă de fiarele sălbati
ce, dușmane, care pot sta undeva prin lăstărișuri, la pîndă. 
Mulțimea și diversitatea formelor trunchiurilor de copaci, ti
neri sau bătrîni, scorburoși sau aplecați într-o rînă, acope- 
riți cu mușchi, iau în imaginația creatorului forme și chi
puri vii. Așa s-o fi născut și Strîmbă Lemne în mintea năs- 
cocitorului de povești, ca un uriaș cu chip de copac, cu bra
țe puternice, cioturoase, care se plimbă pe poteci la anu
mite ceasuri și strîmbă copacii.

Tot în cadrul naturii de codru s-a născut cerbul năzdră
van, cerbul cel cu coarnele de aur, care fie că-i arată călea 
cea bună lui Făt Frumos, fie că-1 duce călare ca vîntul și 
ca gîndul pînă-n marginea împărăției lui, adică a codru 
lui.

Pădurile și codrii au fost pentru poporul nostru în vre 
muri de restriște loc de refugiu și cămin. O mare frățietate 
s-a legat între popor și codru. In basme, la nevoie, codrul 
își apleacă ramurile să adăpostească de vedere voinicul ur
mărit de zmei sau balauri. Cînd voinicul e rănit de moarte, 
rouă codrului îi spală rănile și frunza verde le oblojește. 
Și voinicul prinde din nou viață și putere. Nu întîmplător, 
mai toate basmele noastre au drept cadru pădurea. Multe 
încep cam în felul acesta „Trăia odată în marginea unei 
păduri“, sau „Plecă într-o bună zi moșul la pădure“, sau 
„In inima unui codru bătrîn trăia odată un înțelept". Co
drul mîngîie și alină, împlinește chiar unele dorirăți, cum se 
întîmplă celor necăjiți că nu aveau copii, care adesea gă
seau prin pădure cîte un copil de mai mare dragul, din care 
pînă la urmă se ridica un voinic nebiruit.

(Va urma)
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SIMPLE CONSTATĂRI
LA „SCENA NEVĂZUTĂ“

Credem că o anchetă în rîndurile marelui public ar da rezul
tate surprinzătoare cu privire la popularitatea emisiunilor „Tea
tru la microfon". Este greu de apreciat îndeajuns însemnătatea 
radio-ului ca mijloc de popularizare a culturii în general și în 
special a prețiosului tezaur al teatrului clasic și modern. Dar cînd 
radiodifuziunea și radioficarea cunosc o asemenea răspîndire în 
țara noastră, e limpede că emisiunea mai sus 
numărați ascultători, că e nu numai binevenită, 
sară.

Și ce poate fi mai îmbucurător din punct de 
ției culturale, dectt faptul că replicile Liubovei

pomenită are ne- 
ci și foarte nece-

vedere al revolu- 
Iarovaia, visurile 

doctorului Astrov, glodurile lui Don Carlos, tiradele patetice ale 
lui Don Quijotte de la Mancha, cuvîntările înflăcărate ale lui Băl- 
cescu, autocritica lui Radu Comșa, să fie auzite aproape in fie
care casă de om muncitor, ca ideile înălțătoare, cunoașterea 
profundă a caracterelor omenești si a complexității vieții, toi ce 
cuprinde măreț și înălțător dramaturgia universală, să ajungă la 
îndemîna omului simplu, pe calea undelor ?

Dacă adăugăm la toate acestea faptul că, tn ultimul timp, se 
remarcă o serioasă îmbunătățire a programului „Teatrului la mi
crofon" opinia expusă mai sus în legătură cu popularitatea aces
tor emisiuni e deplin justificată. Intr-adevăr ce ne-a oferit în 
ultima vreme „stagiunea" acestui teatru cu publicul răspîndit în 
întreaga (ară ? „Spectatorii" așezați in fotolii (dar nu de orches
tră) sau tn simple scaune, au putut asista de la distanță la pre
zentarea unor lucrări de seamă ale dramaturgiei noastre ca „Gai
țele" de Al. Kirițescu, „Citadela sfărîmată" de Horia Lovinescu, 
„Tnșir-te mărgărite’’ de Victor Eftimiu, dramatizarea după roma
nul „Mitrea Cocor" al maestrului Sadoveanu, ca și a unor piese 
din marele repertoriu clasic și modern ca „Pacea" de Aristofan, 
„Regele petrece" de Victor Hugo, „Pygmalion" de G. B. Shaw, 
„Jaful" de Jack London, „Ivanov" de A. P. Cehov, „Lozul cel 
mare" de Șalom Alehem, „Umbre" de Saltîcov-Șcedrin, „A 12-a 
noapte" de W. Shakespeare etc. Bineînțeles, nu ne putem referi 
la grija vădită in direcția îmbogățirii repertoriului pentru a co
respunde celor mai diferite gusturi și dorlnți, fără a pomeni și 
despre calitatea interpretărilor și 
a regiei. Tn realizarea emisiu
nilor de „Teatru la microfon" au 
fost antrenați maeștri de seamă 
ai scenelor noastre care asigură 
un înalt nivel artistic acestor 
spectacole jucate fără decoruri 
și fără machiaj.

O mențiune specială am 
vrea să facem de asemenea des
pre unele piese pentru copii 
transmise în acest răstimp 
printre care remarcăm în pri
mul rînd montajul radiofonii 
„Aventurile baronului de Miln- 
chaussen" care a fost larg sa
vurat de spectatorii-auditori și 
mari și mici.

Tn definitiv de ce am făcut 
toate aceste constatări sumare 
și ne-am oprit la atit ? Departe 
de noi gîndul de a face o re
clamă goală unor emisiuni cari 
se bucură oricum de succes 
Am urmărit însă să evidențiem 
un lucru bun și folositor, și să 
cerem forurilor de resort să con- 
tinuie această operă cu mai 
multă energie și însuflețire, a- 
sigurînd transmiterea a mai 
multor piese ale celor mai bum 
scriitori contemporani romtni, 
sovietici, din țările de demo 
crație populară și ale drama 
turgilor progresiști din apus.

MIRCEA ANDREI

Al. Andrifoiu

Cu obștea
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Funicularul

Simplitate

O scena din film

Nu mi-i scrisă gloria eternă 
Nici pe frunte, nici In poezie. 
Versul meu abia cit o lanternă, 
Tale, din lumină, o felie.

Un faeton frumos, cu minereu, 
Căruia parcă soarele-i dă duh, 
Se plimbă printre vlnturi, prin văzduh, 
Sub soare și sub ploi și curcubeu.

Pun mîna streașină, cercetător, 
Și mi se pare
Că văd a tării primăvară mare 
Și că funicularul e-un cocor.

Totuși, vezi, neliniștea mi-i pernă. 
Vremea viitoare mi-i solie 
Să vă dau puțina-mj poezie 
Ce-amiroase-a_ viscol și-a lucernă.

Trecînd din munți in munți, peste ponoare, 
Ușoară'umbra-i lunecă pe flori
Și pe stejarii drepți, fremătători,
Și se răsfrînge-n rouă și-n izvoare, »

Morții, TI așteaptă ți dragostea ei curată întărește brațul 
voinicului.

Deși s-ar părea că basmul nu reflectă frumusețile na
turii în care se naște și trăiește, el poartă de fapt, într-un 
fel s-au altul pecetea, frumuseților naturale ale locurilor 
unde a fost zămislit, tn basme natura este animată și trans
figurată cu mult meșteșug. Munții capătă chipuri ele uriași 
semeți; pădurile, după anotimp, sînt de aramă sau de ar 
gini; cîmpiile: covoare feimecate de mătase; lacurile: ochi 
ai pămîntului; prăpăstiile primejdioase: împărății ale vră
jitoarelor; apele limpezi și cristaline: încingătoare ale zî- 
nelor.

Aproape că nu-i munte sau vale, apă ori colț pitoresc 
din patria noastră care Să nu-și aibă legenda ori povestea 
lui Ba pînă și plantele, păsările și gîzele care trăiesc în 
țara noastră își au cîte o poveste. Nu numai frumusețile 
naturale sînt oglindite în basme, ci și clima. In basmele 
noastre populare nu avem nici o împărăție a zăpezilor veș
nice, nici o crăiasă de ghiață — personaj specific ținuturi
lor nordice. Moș Gerilă își mină telegarii de viscol și pe 
la noi, dar este înfrînt și alungat de săgețile de foc ale 
zînei primăverii. De asemenea, nu întî'nim în basmele 
stre împărății de foc specifice ținuturilor călduroase, 
patru anotimpuri, personificate în basme, sînt bllnde. 
perate, ca și clima în care trăim.

Cniar dacă o seamă de basme și povești au venit 
In țara noastră din alte părți ale lumii, fie prin păstori, fie 
prin călători sau negustori, încetățenindu se, ele au împru
mutat cîte ceva din specificul poporului nostru, localizîn- 
du-se pe plaiurile noastre.

Să intrăm în lumea basmelor și a legendelor.
Meșteșugitul vers al Mioriței parcă ne deschide cărarea: 

Pe-un picior de plai. Pe-o gură de rai... Iată vin în cale. 
Se cobor la vale, Trei turme de miei, Cu trei ciobănei...

Ajunși în lumea poveștilor și intrați într-o pădure mare cu 
copaci bătrîni și strîmbi, îl vom tntîlni fără doar și poate 
pe Strîmbă Lemne, voinicul care sucește și îndoaie copacii;

Nu-i bai că-s numai rază, cînd raza-i de la soare, 
numai strop, dar stropii alcătuiesc o mare, 
ramur, Insă codrul majestuos mi-i gazdă, 
spic, dar mă adună In lan fecunda brazdă, 
în buchet — nu floarea din glastrele ferestrei

Și sint un simplu flaut la marginea orchestrei,

Dintre acei ce cîntă nu-mi place mie cucul 
De singur ce-i, pe sine se strigă doar, năucul.

Natura corijată
Orînduit e totul în natură 
Cu mare armonie și măsură: 
De-o parte munte și, de alta, șes ; 
Deșert aici, dincolo codru des ; 
Ici oaza caldă, de verdeață plină, 
Dincolo luminișul cu lumină, 
înfiorat îți place-a da binețe 
Către sălbăticită frumusețe. 
Să jinduești pădurile virgine, 
Să bați poteci știute doar de tine.

Marea forță morală a unei eroine populare
Există oameni pentru a că

ror viață, oricît te-ai strădui, 
n-ai putea găsi un termen mai 
bun de comparație decît ima
ginea unei flăcări. Ca o 
torță trăiesc ei luminînd calea 
celor din jur, negăsindu-și îm
plinirea chemării lor decît în 
ardere, în autoconsumarea iz 
băvitoare pentru ceilalți. Și 
cînd, în urma lor, nu rămîne 
decît un pumn de cenușă, ei nu 
trebuie plînși fiindcă nu au ce 
face cu asemenea lacrimi, fiind
că fericirea lor nu putea consta 
decît în luptă, în dăruire, fiind 
că n-ar fi putut trăi altfel.

Adeseori acești eroi nu se 
deosebesc cu nimic de semenii 
lor, au înfățișarea cea mai obiș
nuită, gesturile și cuvintele cele 
mai simple și potolite.<Jn bun 
cunoscător de oameni va citi 
însă în chipul și, purtările lor 
o mare forță interioară latentă, 
capabilă să dizolve totul în ca
lea ei, să rupă stavile, să cuce
rească masele, va anticipa iz
bucnirea vulcanică a acestei 
uriașe forțe cu prilejul unei 
mari înfruntări.

Rosaura Salazar este o fată 
simplă, de o frumusețe pură, 
reținută; nimic în ea nu dă 
încă de bănuit generozitatea 
mistuitoare care o tulbură, care 
o mînă spre locul cel mai greu 
al bătăliei, la Rio Escondido. 
Fiind chemată la președintele 
republicii, ea ascultă apelul de 
a ajuta la refacerea țării împi
late. Operatorul Gabriel Figue- 
roa cu ingeniozitatea care-l ca
racterizează nu prezintă chipul 
președintelui, se 
doar asupra 
ne ajută să pătrundem în uni
versul intim al Rosaurei, să în
țelegem că ea nu are nici un 
moment impresia că vorbește 
cu șeful statului, tînăra învăță
toare aflîndu-se față în fată cu 
poporul însuși, din mîna căruia 
primește mandatul misiunii ei, 
în fața conștiinței ei. Ea tră 
iește la o asemenea tempera
tură clipele acestea ale fericirii 
de a ști că, deși grav bolnavă 
de inimă, poate să-și servească 
patria, îneît ochii îi sînt înce
țoșați de lacrimi. Lacrimi vor 
apare pe obrazul ei adesea în 
cursul filmului — cînd vorbește 
copiilor despre trecutul glorios 
de luptă al poporului mexican, 
ca și în final, atunci cînd pri
mește răspunsul președintelui la 
scrisoarea ei; prea arde intens, 
prea se dăruie cu totul luptei, 
pentru a nu fi emoționată de 
conștiința chemării ei eroice, 
pentru a nu înregistra cu dia 
pazonul uluitoarei ei sensibili-

concentrează 
eroinei. Aceasta

*) Rio Escondido — o pro
ducție a cinematografiei mexi
cane.

tăți cîinoșia dușmanilor, dove
zile de dragoste ale oamenilor 
pentru care se sacrifică.

Realizatorii filmului (scena
rist — Mauricio Magdaleno, 
regizor — Emilio Fernandez) 
au plasat în chip fericit perso
nalitatea incandescentă a Ro
saurei în mijlocul oamenilor 
din sat pe care ea îi ridică j)înă 
la conștiința forței lor, faeîn- 
du-i să lovească în criminalii 
care-i asupreau. Numele satu
lui — Rio Escondido, înseam
nă „Rîul ascuns“. Rosaura n-a 
făcut prin pilda ei decît să 
învolbureze apele acestui rîu, 
să descătușeze mînia ascunsă a 
poporului, energiile sale nebă
nuite care, țîșnind la suprafață 
sînt în stare să dărîme zăga 
zurile. Se înțelege că, prin 
omorîrea bestialului primar. 
Don Regino și a acoliților săi, 
nu se rezolvă problema exploa
tării într-o țară stăpînită de ca 
pitaliști. Dar această întîm- 
plare, servind convingerii oa
menilor simpli despre puterea 
lor enormă, tot va folosi eli-, 
berării lor. Căci poporul învață 
de la viață zi de zi, Cît de 
plastic apare această idee în 
minunata scenă în care se vă
dește ura acumulată împotriva 
bandei primarului pînă și de 
copiii lipsiți de experiență, dar 
pe care traiul groaznic i-a în
vățat că nu trebuie să existe 
nici o milă și îndurare față de 
dușmani. Rosaura, care mai 
păstrează unele concepții idi 
lice despre lupta pentru o 
orînduire mai dreaptă spune 
elevilor că trebuie să facă totul 
pentru a-i convinge pe „oamenii 
răi“ să-și schimbe purtarea față 
de popor. Atunci, prin glasul 
copiilor, viața amară de sufe 
rință dă o replică minunată ti
nerei învățătoare. „Dar dacă a- 
ceștia nu vor să înțeleagă" ? 
întreabă un elev. — „Trebuie 
să fie Impușcați ca niște clini 
turbați“, răspunde un altul, un 
ciot de om pe a cărui față sup
tă, mînia și mizeria trasea
ză un desen emoționant prin a- 
rAestecul de durere Infantilă și 
hotărîre de a pedepsi nelegiui
rile.

Maria Felix a realizat ma
gistral figura Rosaurei — erou 
popular posedat cu totul de 
chemarea lui de a sluji patria 
— fără a răpi ceva din ome
nescul, duioșia și curățenia unei 
fete de vtrsta învățătoarei care 
împrăștie cu adevărat lumină 
și binefacere în Jur. Tot astfel 
interpretul doctorului Felipo a 
creat chipul unui tînăr devotat 
cauzei populare, simplu, sobru 
și calm în cele mai grele îm
prejurări, care, deși îndrăgostit 
de Rosaura, nu-i mărturisește 
acesteia pasiunea lui decît în 
ultima clipă, parcă temător de 
a nu o stînjeni, printr-o aseme
nea dezvăluire, pe fata a cărei

misiune esențială în 
viață el a ghicit-o cu 
bunul simț care-i este 
propriu.

Sub îndrumarea re
giei, actorii care inter
pretează rolurile ban
diților din jurul pri
marului, Don Regino 
(Carol Lopez Moc
tezuma) provoacă din 
partea spectatorului 
nu numai ură și re
pulsie dar și, într-un 
anumit sens, compăti 
mire pentru faptul că 
au decăzut într-atît 
îneît se supun ștăpî- 
nului lor cu lașitate, 
fără entuziasm, numai 
pentru a șt salva pie
lea Nu se poate să 
nu se remarce de a- 
semenea măiestria Co
lumbiei Dominguez 
care sugerează, din 
cîțeva trăsături desti
nul frumoasei Merce 
ditas, destinul unui 
om care, lipsit de for
ță morală, se lasă în
frînt, subjugat și bat
jocorit de ticăloși. In 
felul în care Mercedi- 
tas se scurge parcă 
de-a lungul pereților 
caselor satului, în sfîr- 
șitul ei prin sinucide
re, care-i încoronează atît de lo
gic falimentul vieții, se proiec
tează perfect ideea că ea a su
ferit de fapt o autoînfrîngere, că 
rădăcinile căderii ei se află în 
însăși neputința ei de a lupta, 
de a se împotrivi răului. Aceasta 
nu poate decît să accentueze 
în film relieful luminos al dem
nității protestatare a Rosaurei.

Ar fi de spus multe despre 
progresul evident realizat de 
creatorii lui „Rio Escondido“ 
de la peliculele anterioare („Ma- 
clovia“, „Fata mexicană“) și 
pînă acum, în îmbogățirea mij-

loacelor artistice și în clarifi
carea mesajului ideologic.

...N-ai murit zadarnic Rosaura 
Salazar ! Dintre toate semințele, 
sîngele eroilor dă roadele cele 
mai bogate, spunea marele 
scriitor francez Honoré de Bal
zac. Jertfa ta, a miilor de eroi 
anonimi ai poporului tău ca și 
ai tuturor popoarelor, este te
melia de nezdruncinat pe care 
se înalță tot mai sus — pînă în 
ziua cînd va primi, biruitoare, 
botezul victoriei depline — fe
ricirea celor ce muncesc.

B. DUMITRESCU

Operativ 
și concis

Și totuși, totuși nu ți-a fost de-ajuns. 
Cezar peste natură tu te-ai uns, 
îmbogățind natura-armonioasă 
Cu prima tîrlă și cu prima casă, 
Cu primul drum de tară pietruit. 
Cu primul turn spre ceruri semețit. 
Adus-ai lacul în ogrăzi la tine 
Prin farmecul oglinzii din bazine, 
Pomi roditori ai pus — cu inserarea 
Să-ți cînte la ferești privighetoarea. 
Cămăși de forță rlului i-ai pus, 
Cărbunele cel alb să-l ai supus. 
Printr-un furnal de ceruri te apropii 
Ca să întrec! fn frumusețe plopii. 
Căci prin natura-ntinsă cînd te plimbi 
Lași mărturii pilduitoare-n timp, 
Ii dai tărie, măreție vie 
Și ne-mai-ntilnită poezie.
Să fii ca ea căci ea-i nemuritoare, 
Tu omule, ființă pieritoare, 
Pentru natură ești al doilea soare!

Chiar intrînd întru eternitate 
Ne e umbră marea simplitate
Ce de noi in veci nu se desparte. 
Și In loc să ducem juvaere.
Noi intrăm în veșnica tăcere 
C-un creion in mină și o carte.

Iul. Amănuntele de 
. prisos, lungimile inu

tile au fost evitate.
Aceeași conciziune 

poate fi remarcată la 
subiecte ca cel despre 
fabricarea motoarelor 

, la uzinele „23 August".

Dramatizarea romanului „Don Quijotte" interpretată !n studio înaintea microfonului.

Tn ultima vreme, 
Jurnalul de actualități 
al Studioului Cinema
tografic „Alexandru 
Sahia" a făcut un 
nou pas înainte. De cî

teva săptămîni Jurnalul de . actualități do
vedește o sporită operativitate. Anga)amen- 
tul studioului, făcut cu prilejul împlinirii a 
cinci ani de activitate — acela de a nu aș
tepta 23 August pentru a prezenta filmul 
despre 1 Mai — acest angajament se bi- 
zuie pe fapte concrete și îmbucurătoare. Tn 
zilele celui de al ll-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Jurnalul de actuali
tăți a prezentat zilnic spectatorilor ediții 
speciale oglindind lucrările din ziua prece
dentă a Congresului. Această prezență zil
nică nu a putut dectt cuceri aprecierea ma
selor de spectatori care în acest fel puteau 

„la zi" desfășurarea Congresului 
entuziaste și

Studioul „Ale-

urmări ..... .......
Partidului, datorită muncii 
pricepute a cineaștilor de la 
xandru Sahia",

In perioada premergătoare 
naiului de aducțiune de la 
„V. 1. Lenin" de la Bicaz, Jurnalul de ac
tualități q avut lăudabila inițiativă de a 
trimite acolo pe reprezentanții săi. tn acest 
fel au putut apare pe ecranele Capitalei ci- 
teva „corespondențe speciale" de la Bicaz. 
care înfățișau — de asemenea cu o remarca
bilă operativitate — munca constructorilor 
hidrocentralei în acele zile. Aceste „cores
pondențe speciale" s-au remarcat totodată 
prin ingeniozitatea și prin frumusețea ima
ginilor. Operatorul I. Zahareanu a reușit să 
transmită prin imaginile „corespondențelor" 
sale măreția evenimentelor 
martor.

Vorbind 
actualități 
nei calități 
mai des întîlnită. Ne referim 
cu care sînt realizate diferitele subiecte ale 
jurnalului. Tn ultima vreme creatorii jurna
lului au învățat să trateze scurt, concis, in
teresant, majoritatea subiectelor. Inaugura
rea noii clădiri a Teatrului de stat din Pi
tești este un prilej de prezentare lapidară 
a clădirii (Jurnalul de actualități Nr. 
49/1955). Tn cîteva planuri doar, spectatorul 
poate lua cunoștință de înfățișarea teatru-

despre realizările 
nu putem omite 
care, în ultima

terminării ca- 
hidrocentrala

la care a fost

Jurnalului de 
sublinierea u- 
vreme, devine 
la conciziunea

Diesel de 450 c.m,...... ....... . „„„ ,
cel despre construcțiile de case din mate- 
riale prefabricate (Jurnalul de actualități 
Nr. 48/1955), sau la subiectul despre acor- 
deoanele rominești „Timiș" (Jurnalul Nr 
49/1955).

Interesant și sugestiv realizat a fost și 
jurnalul închinat realizărilor dobindite de 
oamenii muncii din întreaga (ară în cinstea 
celui de al ll-lea Congres al P.M.R. El se 
distinge în special prin montajul îndrăzneț 
și inteligent, purtîndu-l pe spectator într-o 
rapidă succesiune de imagini pe meleagu
rile patriei, pretutindeni unde cei ce mun
cesc își aduc aportul la înflorirea patriei 
pe drumul socialismului, arătat de partid.

Fără să fie tn întregime filmat de opera
torii noștri, dar unind într-un tot înche
gat un amplu material cinematografic do
cumentar, Jurnalul special „1955 pe glob" a 
cunoscut de asemenea o caldă primire.

Astfel de realizări ale Jurnalului nostru 
de actualități nu pot decît să ne bucure și 
să ne întărească totodată încrederea că 
cineaștii de la studioul „Alexandru Sahia" 
vor ști și de acum înainte să-și îmbunătă
țească mereu munca.

ANA M1HAILESCU
Orga este poate cel 

mai darnic instru
ment construit de oa
meni, La drept vor
bind, e mai de grabă 
un ansamblu de ins
trumente mlnuite de 
un singur artist. Aces-

Debutul 
unui tînăr 
organist

ta, dacă este stăpln pe tehnica orgii (și a- 
ceasta tehnică are subtilități infinite) are po
sibilitatea să sugereze ascultătorului vocea 
gravă a contrabasului sau contrafagoiului, 
limpezimea aeriană a flautului, tonalitatea 
viorii, a oboiului, a cornului englez, a trom
petei — Intr-un cuvînt: orchestra, tn marea 
ei varietate de timbre și resurse.

Orga, acest zeu printre instrumente, tre
buie să-și capete locul pe care-l merită tn 
concertele noastre și chiar In creația com
pozitorilor noștri. Și, tn lumina aceasta, nu 
ne poate dectt bucura faptul că în viața 
noastră muzicală se afirmă noi nume de ti
neri organiști ca, de pildă, cel al lui Horst 
Gehann care a dat joi seara un recital la 
Ateneul R.P.R. Cu attt mal mare ne este

bucuria, cu ctt e vorba de un debut promi
țător, de o afirmare a unui talent incontes
tabil. Născut în 1928 la Sibiu, unde a stu
diat orga cu F. X. Dressler și apoi și-a con
tinuat ucenicia cu IV. Bleckerich, ttnărul or- 
ganist și-a ales pentru debutul tn Capitală 
un program a cărei primă parte era în în
tregime închinată operelor lui Bach (Fante
zie și fugă tn sol minor, două corale, Passa- 
caglia in do minor, la care au venit să se 
adauge ca suplimente încă un coral și cu
noscuta Toccată și fugă tn re minor) iar 
partea a doua unor lucrări din timpuri mai 
recente (Coral-fantezie de Barthmuss, Idilă 
de Enrlco Bossi, Coral de Brahms, Piesă 
eroică de Franck și, în supliment, piesă de 
Elgar). Un program de răspundere, edifi
cator pentru talentul și muzicalitatea tină- 
,ru'ui instrumentist.

Dlnd efectiv viață operelor lui Bach, el le 
dă un caracter de o mare austeritate, din 
care nu lipsește căldura și fantezia (deși 
aceasta ar putea fi mai mare) astfel Incit 
ni se transmit multe aspecte ale profun
zimii de simțire și de meditație filozofică cu
prinsă în opera marelui creator din veacul 
al XVI 1-lea. Acestea au fost evidente în
deosebi în emoționantul coral in sol minor 
și în Passacaglia, Dacă avem o rezervă tn 
interpretarea acestor lucrări de Bach de că
tre Gehann, atunci aceasta se referă la o 
oarecare instabilitate a (empo-ului. Or, pen
tru ca mărețul edificiu al acestor lucrări să 
se poată înălța, pentru ca tn acest cadru să 
răsune tainica voce a minții și sufletului lui 
Bach, trebuie ca fundamenții, bașii, să aibă 
un caracter sigur, stabil (și aceasta depinde 
în cea mai mare măsură de stabilitatea tem- 
po-ului).

Tn celelalte piese din program. Horst Ge
hann a adus note, semnificații diferite — 
de la sentimentul de seninătate din idila 
de Bossi, la specifica nostalgie brahmsiapă 
din Coral, la dramatismul și eroismul lu
crării lui Franck.

Tehnica lui Gehann, fără a fi încă desă- 
vîrșită (se mat întîlnesc imprecizii și uns
ori o nesincronizare a boșilor cu celelalte 
voci), este in general bună. El este un stă- 
pin incontestabil al instrumentului său. un 
muzician plin de gust. Acest lucru e vădit, 
intre altele, în stil, în frazare, in registrufie 
(care corespunde artei orchestrării, întrueit 
autorii nu dau specificații amănunțite despre 
registrație, iar Bach, cel puțin, nu dă nicio 
indicație de tempo, nuanțe sau registre...).

După concertul lui Horst Gehann, am ple
cat mulțumiți de a fi ascultat muzică bună 
intr-o aleasă interpretare, cu convingerea că 
minunata artă a datatului la orgă numără 
un nou și promițător talent printre sluji- 
t0rii el‘ FR. SCHAPIRA



Pentru promovarea și sprijinirea tinerilor 
compozitori și interpreți de muzică, Filar- 

' monica de Stat „George Enescu“ a înființat 
acum doi ani Studioul tineretului.

Studioul tineretului a programat în 
decursul a două stagiuni 37 concerte de ca
meră, recitaluri de muzică instrumentală și 
vocală interpretate de tineri soliști.

Alături de soliști cunoscuți iubitorilor de 
muzică din țara noastră, ca Magda Iancu- 
lescu, Blanche Adelstein, Dan lordăchescu, 
Vera Rudeanu, Valentin Loghin, laureați ai 
unor concursuri naționale și internaționale, 
pe scena Studioului au debutat tineri inter- 
preți, dintre care cea mai mare parte stu
diază încă în școlile medii și conservatoa
rele de muzică din țara noastră. Printre a- 
ceștia se numără Judith Molnar, elevă a 
Școlii medii de muzică din Cluj, pianista 
Crimhilda Cristescu, în vîrstă de 14 ani 
Paul Staicu, solist de corn, pianistul Cristea 
Zalu, harpista Ileana Pitea, sopranele Ni- 
neta Stoica, Lila Cristescu și alții.

Studioul tineretului aduce de asemenea 
o importantă contribuție la cunoașterea cre
ației tinerilor noștri compozitori. In cadrul 
concertelor și recitalurilor, odată cu lucrări 
ale compozitorilor clasici si contemporani, 
s-au interpretat Sonata pentru corn și pian 
de Edgar Cosma, Cvartetul de coarde de 
W. Berger, tînăr violist din orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“, Sonata pentru harpă de Bogdan 
Moroianu, lieduri de Dorin Popovlci etc.

In actuala stagiune, Studioul tineretului a 
programat printre altele un concert consa
crat bicentenarului Mozart, la care își vor 
da concursul tinerii interpreți Maria Cris
tian (pian), Elisabeta Gregorian (clarinet), 
Paul Staicu (corn), Rodica Gheorghiu (fa
got) și Petre Bocotan (oboi) ; au fost pro
gramate de asemenea recitaluri ale pianis
telor Suzana Caruso și Adina Ghirnpu,

Curs al academicianului Gr. Moisil
Luni 23 ianuarie, la orele 18, are loc des

chiderea cursului special al academicianului 
Gr. Moisil cu subiectul „Imaginarele lui 
Galois și aplicațiile lor la studiul mecanis
melor automate“.

Prelegerile au loc în cadrul cursurilor de 
știință și tehnică ale Academiei R.P.R., la 
Casa oamenilor de știință, Piața Kuibîșev 
nr. 9.

Sesiunea științifică a Institutului de Cercetări 
pentru mecanizarea și electrificarea 

agriculturii
Vineri s-au încheiat lucrările celei de a 

3-a sesiuni științifice de comunicări și refe
rate a Institutului de cercetări pentru me
canizarea și electrificarea agriculturii. In 
cadrul sesiunii au fost prezentate 72 de co
municări și referate. Au fost prezentate, 
printre altele, referate privind stabilirea 
tipurilor de mașini agricole, corespunzătoare 
solurilor din țara noastră, utilajului ne
cesar mecanizării lucrărilor în zootehnie, la 
un grajd de 100 bovine. O serie de comuni
cări și referate au tratat folosirea rațională a 
energiei electrice în agricultură, stabilirea 
Celor mai raționale agregate pentru cultiva- 
ția totală, pentru lucrările de cultivat și se
mănat și pentru lucrările de însămînțat cu 
tractorul K,D. 35, precum și stabilirea com
poziției chimice a motorinelor folosite la 
tractoarele existente pentru înlăturarea uzu
rii premature; au fost discutate de aseme
nea probleme legate de tehnologiile tip 
pentru recondiționarea diferitelor piese de 
tractoare și mașini agricole în unitățile a- 
gricole socialiste.

In încheierea lucrărilor sesiunii, tov. 
Petre Moldovan, locțiitor al ministrului A- 
griculturii, a subliniat sarcinile ce 
cercetătorilor de la I.C.M.E.A. în 
hotărîrilor Congresului al Il-lea al

revin 
lumina 
P.M.R.

Un critic japonez tn Capitală
La invitația Institutului Romîn pentru Re

lațiile Culturale cu Străinătatea, joi seara 
a sosit în Capitală criticul muzical japonez 
Saburo Sonobe, care întreprinde o călătorie 
de studii în țările de democrație populară,

In Gara de Nord oaspetele a fost întîm- 
pinat de reprezentanți ai I.R.R.C-S.

Un neînfricat luptător pentru libertate
In atmosfera apăsătoare în care se des

fășura procesul unor luptători comuniști 
a răsunat puternic, amenințător, o voce: 
„Acuzații din boxă sînt conducătorii noș
tri. Dacă îi condamnați pe ei, loviți în
treaga clasă muncitoare pentru revendi
cările căreia luptă", Era comunistul Con
stantin David, martorul apărării din par
tea muncitorilor ceferiști. Această atitu
dine curajoasă a fost plătită de C. David 
cu șase luni de tnchi9oare. Zidurile închi
sorii n-au fost in 
stare însă nici să 
sperie, nici să în- 
frîngă dîrzenia co
munistului. De alt
fel nu era nici pri
ma și nu avea să 
fie nici ultima dată 
etnd el era închis.

Calitățile deose
bite cu care era în
zestrat, vioiciunea, 
inteligența, ageri
mea l-au ajutat pe 
fiul de ceferist C. 
David să pătrundă 
mai de timpuriu 
tainele strungului, 
să cunoască cauze
le vieții de mizerie 
pe care era nevoit 
s-o trăiască. Sora 
lui își amintește că 
lui Tică îi plăcea 
mult să citească- 
După orele istovi
toare de muncă în 
atelier, studia cu 
nesaț. Cu viu interes 
Sahia „U.R.S.S. azi“ din care se informa 
asupra situației reale din Uniunea So
vietică, Lectura romanului lui Gorki 
„Mama“ i-a emoționat profund. El a re
cunoscut în această carte mamele multor 
comuniști care îi ajutau în luptă.

Pătruns de o adîncă dragoste pentru 
oameni, C. David înțelege de timpuriu că 
singura cale prin care muncitorii pot do- 
bîndi o viață mai bună e calea luptei.

U.T.C.-ul e prima lui școală revoluțio
nară. In perioada crizei din 1933 se a- 
vîntă cu pasiune în munca sindicală. A 
participat la munca de mobilizare a mun
citorilor la greva eroică din 1933, ca ac
tivist de frunte al sindicatului C.F.R. E 
arestat și dus la închisoarea Jilava, unde 
erau închiși și tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chjvu Stoica și alți conducători de 
frunte ai clasei muncitoare din țara noas
tră. In închisoarea Jilava, îndrumat de 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, C, David, alături 
de alți ceferiști, crește și se călește. în 
scurt timp, e| este primit în rîndurile 
detașamentului de avangardă al clasei 
muncitoare, în rîndurile marelui partid al 
comuniștilor.

C. David participă la toate congresele 
și manifestările muncitorești șj aduce 
neprecupețitul aport al muncii și calită
ților lui de organizator El a lucrat în ca
drul comitetului județean Ilfov ca secre
tar al organizației de București a P.C.R. 
In această perioadă, la Grivița C.F.R. 
lucra și Ilie Pintilie, membru al C.C. al 
P.C.R. Constantin David, care era legat 
de Ilie Pintilie printr-o strinsă prietenie, 
este ajutat de acesta să organizeze ac
țiuni importante. Plină de îndrăzneală și 
inițiativă a fost acțiunea organizată de 
ttnărul C. David la 1 mai 1935. Ajutat de 
partid, el a procurat șase difuzoare pe 
care le-a ascuns în vîrfurile unor copaci 
înalți din pădurea Andronache, astfel in
cit muncitorii care se adunaseră tn nu
măr mare în pădure au putut asculta cu- 
vîntul drag ăl partidului. Timpul care a 
trecut pînă ce poliția a reușit să desco
pere difuzoarele și să le reducă la tăcere 
a fost de ajuns pentru ca partidul să 
transmită muncitorilor mesajul său înflă
cărat de chemare la luptă.

Cu o atenție părintească C. David se

Corespondenții 
ne vestesc... COMORILE DIN PĂDURE

citea el cartea lui

ocupă de educația tinerilor muncitori 
ceferiști. EI organizează vizionarea unor 
filme sovietice ia un cinematograf de pe 
calea Griviței. Filmele „Drumul vieții“, 
„Țiganii“, „PoJtava", „Emigranții” și 
altele erau hrană sufletească pe care C- 
David se trudea s-o asigure muncitori
lor ceferiști.

După arestarea lui Iile Pintilie, toată 
răspunderea muncii de partid la Uniunea 
C.F.R. îi revine tînărului C. David. Acesta 

se avîntă cu toată 
pasiunea în munca 
de ridicare a po
porului, la luptă 
împotriva politicii 
de fascizare a ță
rii, la luptă pentru 
o viață mai bună, 
E hărțuit într-una 
de poliție; în zece 
ani, 1931-1940, el 
este arestat de 24 
de ori. Neînfrint și 
dîrz, el înfruntă bî- 
tele și schingiuirile 
călăilor Siguranței 
fără să scoată un 
singur cuvînt.

Concediat de Ia 
C.F.R. pentru agi
tație comunistă, el 
găsește închise 
toate porțile fabri
cilor pentru că era 
trecut pe „lista 
neagră". In 1938 
reușește să se an
gajeze la o fabrică 
Roadele muncii luide cuie, ca strungar.

de luminare și organizare a muncitorilor 
s-au concretizat curind în acțiunea mun
citorilor de la fabrica unde lucra care 
au declarat o grevă de 5 săptămîni. E 
concediat iar.

La o mare adunare a muncitorilor, care 
s-a ținut la 24 aprilie 1939, C. David de
mască CU vigoare caracterul trădător și 
înrobitor al acordului economic cu Ger
mania fascistă semnat în martie 1939.

Politica de fascizare a țării adusese o 
intensificare a terorii împotriva forțelor 
democrate. In aceste eondiții, Constantin 
David activează ca instructor a! Comite
tului Central la Galați și apoi în Valea 
Prahovei.

Organizînd alături de alți comuniști 
o mare demonstrație în Obor, la 7 
noiembrie 1940. Constantin David n-a 
știut că aceasta e ultima mare sărbătoare 
proletară la care asistă. In mijlocul ute- 
ciștilor pe care-i îndrumase el striga plin 
de înflăcărare : „Trăiască Uniunea Sovie
tică, patria muncitorilor“, „Jos fascis
mul“, „Jos teroarea" 1

In anii din preajma criminalului 
război antisovietic, guvernul antonescian 
dezlănțuie o cruntă teroare polițienească, 
organizează groaznice masacre și progro- 
muri Una din victimele acestor masacre 
a fost comunistul Constantin David.

In noaptea de 21 spre 22 ianuarie 1941 
la ora 1, în casa în care C. David locuia 
împreună cu părinții, a pătruns o bandă 
de legionari. L-au arestat și nu s-a mai 
știut nimic de el. Intr-o dimineață ge
roasă de februarie, un țăran care venea 
spre București descoperi în pădurea Pan- 
telimon un cadavru mutilat. Un plic de 
salariu de la fabrica „Laromet“ găsit în 
buzunarul hainei stabilea identitatea: 
Constantin David, — unul dintre neînfri- 
cații luptători pentru fericirea poporului.

★
In lupta pentru construirea societății 

socialiste, pentru înfăptuirea idealurilor 
pentru care și-au jertfit viața eroii clasei 
muncitoare, viața și lupta lor neabătută 
pentru cauza partidului ne este pildă vie. 
Dîrzenia, curajul și hotărîrea în luptă, 
dragostea de învățătură și iubirea de oa
meni care l-au caracterizat pe comunistul 
Constantin David constituie pentru tineri 
un model demn de urmat.

POP R.

Neajunsuri înlăturate

In comuna noastră, Armășești, raio
nul Urziceni, se află un pod peste rîu] 
Sărata. Datorită lipsei de preocupare a 
sfatului popular comunal care nu a luat 
măsuri prin care să interzică trecerea 
peste pod a tractoarelor cu roți cu pin
teni — fără a pune bandaje la roți, 
podul a fost deteriorat. In mai multe 
locuri s-au făcut gropi care împiedi
cau trecerea carelor iar animalele erau 
amenințate să-și frîngă picioarele.

Comitetul organizației noastre U-T.M. 
discutînd această stare de lucruri a 
propus utemiștilor să repare ei podul, 
într-una din zile în jurul podului s-au 
adunat mai mulți tineri și utemiști care 
s-au apucat de lucru. Statul popular a 
dat ajutor tinerilor la efectuarea repa
rațiilor.

Cu toate că timpul a fost nefavorabil 
în numai o oră de muncă gropile au 
fost complect astupate, asigurînd folosi
rea în bune condițiuni a podului. Toți 
utemiștii au muncit cu spor. Aș vrea 
să-l amintesc însă pe Nicu Stoica 
Acesta a pregătit singur din șină groa
să 50 de piroane zdravene.

Iată cum prin grija unor tineri gos
podari au fost înlăturate neajunsurile 
unei neglijențe.

ISPAS PREDA

Noutăți
dmtr>o întreprindere

Anul acesta I.A.R.T. Lugoj va 
noaște o dezvoltare deosebită. In afară 
de faptul că va fi dotată cu noi auto
camioane pentru a asigura transportul 
în bune condițiuni al materialului lem
nos de la diferite guri de exploatare 
din regiune, aici se va construi o hală- 
atelier cu secții de mecanică, sudură 
etc. In acest atelier, care se va termina 
în cursul trimestrului II se vor executa 
diferite piese de schimb printre care ■ 
bucșe, bolțuri, etc. pe care întreprin
derea le primește acum de la alte uni
tăți

Tot în cursul trimestrului II vor fi 
terminate încă două clădiri cu cîte două 
apartamente, care vor fi locuite de mun
citorii din întreprindere.

cu-

A. ION

în coiectiv — la film

Organizația de bază U.T.M. din co
muna Lespezi, raionul Pașcani, inițiază 
adesea vizionări de filme în colectiv

Cei peste 40 de tineri printre car? 
numeroși utemlști au avut astfel pri
lejul să vizioneze filmele „Tînăra Gar
dă“, „Neuitatul an 1919“, „Povestea 
unui om adevărat“, „Căderea Emiratu
lui“ și altele.

De fiecare dată. în urma Vizionări’ 
filmelor, comitetul organizației de bază 
IJT.M. organizează discuții pe tema 
„învățămintele ce le-am desprins din 
film“.

PETRU PEPELEA 
—oOo—

Un nou tip 
de magnet permanent
. Timp de mai mplți ani, inginerul 
Theobald Schneier de la întreprinderea 
„Radio Popular“ din Capitală, cu spri
jinul Institutului de fizică al Academiei 
R.P.R., a studiat posibilitatea obținerii 
unui nou tip de magnet permanent. în
cercările lui au fost încununate de suc
ces. Zilele trecute procedeul de fabricare 
a magnetului permanent a fost defini
tivat

La întreprinderea „Radio Popular“ se 
fac acum pregătiri pentru începerea fa
bricației în serie a noului magnet. Uti
lizarea lui va aduce acestei întreprin
deri o economie anuală de circa 
1.500000 lei.

Iacob nu este numele unui 
om, ci numele unui masiv pă
duros din Valea Putnei, raio
nul Cimpulung. Aici sus, „la 
Iacob", In inima pădurii, cu 
cîte.va luni in urmă era greu 
de pătruns. Printre brazii deși 
se strecurau doar urșii, vul
pile, lupii — singurele vie
țuitoare ale bătrînei păduri.

Iacob ista departe și-a a- 
șezat casa. Departe — dar 
pînă la el au pătruns oamenii, 
harnicii muncitori din gurile 
de exploatare forestieră, hotă- 
rîți să dea mai mult material 
lemnos construcțiilor patriei 
noastre. Acum, in noul cinci
nal, clnd noi sarcini revin 
industriei forestiere., ei inten
sifică întrecerea socialistă.

Cu două luni in urmă, spre 
masivul păduros „Iacob" 
început a urca ingineri, mai
ștri și 
Printre brazii deși s-au croit 
drumuri. Intr-un luminiș, pe o 
costișă, lingă noul parchet, 
s-au ridicat așezări omenești: 
două cabane mari, călduroase. 
Cabanele sînt noile cămine ale 
tăietorilor de pădure, veniți 
aici din toate coifurile raionu
lui Ctmpulung, regiunea Su
ceava

Cearceafurile albe, păturile 
groase și călduroase sînt aș
ternute cu multă slrguință de 
tinerele Polinciuc Ana și 
Grigorean Eftimia, care au 
grijă ca in cabane să fie cald 
și curat. Alături, s-a ridicat 
încă o clădire. Aceasta este 
cantina muncitorilor din gura 
de exploatare. în surind, a- 
țeastă cantină va servi min- 
care caldă, gătită, tuturor 
muncitorilor de aici,

Maistrul principal Coca Ște
fan a muncit in numeroase 
guri de exploatare, Adeseori 
el povestește celor mai tineri 
țum era viața în gurile de ex
ploatare pe timpul antrepre- ■

au

muncitori forestieri.

norilor din regimul burghezo- 
moșieresc.

— Pe atunci, măi băieți, o 
bojdeucă acoperită cu scoarță 
era casa noastră. Aici făceam 
foc în mijloc, iar noi ne cui
băream pe lingă foc, trăgtnd 
sumanele pe noi. Și 
tot ne sufla vîntul.

Acum, seara, după 
citorii se întorc la 
la lumina electrică, 
ziarele. Au fost făcute peste 
40 de abonamente la diferite 
ziare.

Mulți citesc cărțile din noua 
bibliotecă. De curind au fost 
aduse un aparat de radio, două 
difuzoare și un patefon. Seara 
in cabane, muncitorii din gura 
de exploatare „Iacob" vor as
culta muzică sau știri.

Cele două brigăzi complexe 
— un număr mare de oameni 
strlnși intr-un colectiv 
închegat — sînt stăpîne 
în pădure.

Parchetul este împărțit 
două : într-o parte lucrează 
brigada complexă condusă de 
Macovei Vasile, iar în cealaltă 
brigada complexă condusă de 
lstrate Vasile.

De grupul electrogen care a- 
limentează parchetul cu ener
gie electrică, au grijă meca
nicii utemiști Ivan Nicolae și 
Coca Nicolae. De aici, de la 
grupul electrogen, de crengile 
copacilor, se întind prin pă
dure sute de metri de cablu. 
Cablurile urcă tot mai sus 
pînă la cele două postațli ale 
echipelor de doborîtori.

Dimineața, grupul electrogen 
este pus în funcțiune. Tinărul 
doborîtor Macovei Gavrll por
nește fierăstrăul. Cade încă 
un copac, apoi ttnărul Macovei 
Gavril se deplasează la altul. 
Hărșîitul pînzei fierăstrăului 
electric se aude pînă departe, 
iar după cîțeva minute este

de peste

ce mun- 
cabane, 

se citesc

bine 
aici

tn

întrerupt de un troznet puter- 
nic: cade copacul.

în apropiere alt copac c 
Căzut, sub fierăstrăul mînuii 
de responsabilul brigăzii com
plexe, tatăl ttnărului Macovei 
Gavrll.

— Hei, tată I — îl pui la ho- 
dină ? — strigă fiul către tai- 
că-său.

Apoi își continuă deplasa
rea de la un copac la altul 

în brigada lui lstrate Va- 
sile, același freamăt. Copaci, 
cad unul după altul. Ceh 
două brigăzi complexe s-at 
luat la întrecere. Intr-o luni 
trebuiau să doboare și să sec
ționeze cu fierăstraiele elec
trice 2200 metri cubi, dar Ic 
sfirșit echipele de doborî tori- 
curmători au realizat 4.155 
metri cubi. Zilnic brigăzile 
depășesc planul cu 50 la sute 
la toate fazele de muncă.

Sînt oameni plini de viață 
veseli și harnici muncitorii de 
la gura de exploatare. Din 
vorbele lor ai ce învăța : sini 
vorbe pline de tîlc.

Tlnărul Checheriță Viore, 
cîntă și lucrează. Dacă vrei st 
vorbești cu el, este bucuros 
II întrebi ce face. Iți răspunde 
zîmbind cu înțeels :

— Tata mi-a spus că tn pă
dure sînt multe comori, și 
tocmai la „descoperirea“ co
morilor lucrez.

Munca tinerilor este ca c 
comoară. Acum fiecare munci
tor forestier ridică un salariu 
pînă la 1.500 lei.

Dealul răsună de chiotele 
muncitorilor de la gura de ex
ploatare, brazii troznesc și 
cad la pămînt sub fierăstraie
le electrice mtnuite cu price
pere. Dealul răsună, munca 
continuă...

AURELIA CACINA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava
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„Săptămîna Mozart“ la
Posturile noastre de radio 

organizează între 23 și 29 
ianuarie o „săptămînă Mo
zart" consacrată 
a 200 de ani de la 
marelui compozitor german.

Luni, în cadrul 
„Muzică de Mozart 
tată de mari artiști", se 
transmite o serie de lucrări 
printre care Rondo de con
cert în re major, Romanța 
în la bemol major etc. inter
pretate de Edwnj Fischer.

Marți va putea fi ascultat 
un concert simfonic interpre
tat de orchestra simfonică 
saxonă dirijată de Karl 
Bohm, solist Marx Zime- 
long și de orchestra filar-

aniversării 
nașterea

ciclului 
interpre- 

vor

monică din Londra dirijată 
de Thomas Beecham.

Miercuri, posturile de ra
dio vor transmite fragmente 
din opera „Răpirea din se
rai", scenariul muzical 
„Wolfgang Amadeus Mo
zart“ de Ionel Hristea, iar 
în cadrul ciclului „Compozi
torii și operele lor“ se va 
face prezentarea „Cu Mo
zart pe drumul vieții și crea
ției sale — 1775—1778 
burg, München și 
nheim“.

Joi se va transmite 
sala Ateneului R.P.R.
certul corului și orchestrei 
simfonice Radio, dirijor Con
stantin Silvestri, maestru e-

din 
Con-

Contribuția noastră
la formarea de întovărășiri
Rezolvarea deplină 

a problemei cerealelor 
marfă și a aprovizio
nării îmbelșugate a 
populației cu produ
se agricole, creșterea 
continuă a nivelului de 
muncitoare, asigurarea industriei cu materii 
prime — se subliniază în Raportul C.C. al 
P.M.R. prezentat de tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
la cel de al Il-lea Congres al partidului — 
nu sînt posibile fără trecerea de la mica 
producție țărănească la marea gospodărie 
agricolă socialistă, capabilă să folosească pe 
deplin tehnica nouă și agrotehnica înaintată 
și să dea o mare cantitate de produse agri 
cole marfă,
,C» urmare a muncii desfășurate de partid 

și, sub conducerea sa, de toate organizațiile 
de masă printre care și organele și organi 
zațiile noastre U.T-.M., în regiunea Cra 
iova numărul țăranilor muncitori, care se 
conving și înțeleg acest mare adevăr, su
bliniat încăodată cu tărie la cel de al Il-lea 
Congres al partidului, sporește zi de zi.

In ultimul an, activitatea organizațiilor 
U.T.M. din regiune a fost îndreptată tot 
mai mult spre atragerea unui număr sporit 
de țărani muncitori pe calea lucrării pă- 
mîntuluj în întovărășiri agricole. Astfel. în 
cursul anului 1955 numărul întovărășirilor 
agricole a sporit în regiunea noastră de la 
383 clte erau la 1 ianuarie 1955, la 913 la 1 
ianuarie 1956. In cele ce urmează ne vom 
ocupa de contribuția organelor și organiza 
țiilor U.T.M., de contribuția tinerilor din re
giunea noastră la constituirea numărului în 
semnat de întovărășiri agricole.

încă de la începutul anului trecut, pe baza 
sarcinilor și îndrumărilor primite de la co
mitetul regional de partid, comitetul nostru 
regional U T.M, în scopul sporirii contribu 
ției tinerilor la transformarea socialistă a 
agriculturii, și-a îndreptat în primul rînd 
atenția spre înarmarea activiștilor, a intre 
gului aparat regional și raional cu princi 
palele documente de partid și de stat pri
vind această problemă. In afară de expune
rile făcute de către activiști de partid, in
gineri și tehnicieni de specialitate, privind 
transformarea socialistă a agriculturii în 
regiunea noastră, un rol important l-a avut 
organizarea la comitetul regional a cursuri
lor de zece zile. Cu acest prilej secretarii

Despre cîteva realizări și lipsuri 
privind aportul tineretului 

din regiunea Craiova la formarea 
de întovărășiri agricole

trai al țărănimii

comitetelor raionale și 
șefii secțiilor organi
zații U.T.M. au ascul
tat lecții de speciali
tate predate de ingi
neri și conferențiari 

facultatea din localitate,universitari de la 
privind superioritatea muncii în comun cu 
mijloace mecanizate. Activiști bine pregătiți 
de la comitetul regional de partid au vorbit 
cursanților despre felul cum trebuie desfășu 
rată munca politică pentru atragerea a cît 
mai multe familii de țărani muncitori pe ca
lea agriculturii socialiste.

Comitetelor noastre raionale U.T.M. le-a 
revenit în această perioadă sarcina de a 
îmbunătăți simțitor instruirea comitetelor or
ganizațiilor de bază U.T.M. cu problemele 
concrete ale muncii lor privind sporirea con 
trjbuției tineretului la formarea întovărăși
rilor agricole. Mu|te comitete raionale au 
îmbunătățit astfel pregătirea și desfășura 
rea zilei secretarilor. Comitetul raional 
U.T.M. Calafat, spre exemplu, a organizat 
separat zile ale secretarilor din gospodării 
colective și întovărășiri agricole. Cu acest 
prilej au tost expuse referate privind contri 
puția organizațiilor U.T.M. din raion la în 
tărirea și dezvoltarea multilaterală a gospo 
dăriilor colective și a întovărășirilor agri
cole, Tot cu această ocazie, membrii birou 
lui comitetului raional U.TM. și ingineri a- 
gronomi au expus referate privind sporirea 
producției la hectar și dezvoltarea multilate 
rală a gospodăriilor și întovărășirilor agri 
cole.

Coiftitetul raional U.T.M Craiova a or
ganizat ziua secretarilor din sectorul indi
vidual 
referai 
U.T.M 
Cole. și

Prin 
comitete raionale să acorde 
calificat și să orienteze mat 
organiza..-!-. .

cu care prilej a discutat pe bază de 
sarcinile organizațiilor de 

la crearea de noi întovărășiri 
gospodării colective 
astfel de instruiri s-a

bază 
agri-

unelereușit ca 
un ajutor mai 

calificat și să orienteze mai bine comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. în problema 
sporirii cbntribuției lor la lămurirea și atra 
gerea pe baza liberului consimțămînt a unui 
număr mai mare de țărani muncitori în gos 
podăriile colective și întovărășirile agri 
cole.

Trecînd, practic, la desfășurarea muncii 
în organizațiile de bază U.T.M., comitetele 
raionale U.T.M. au reușit în această peri

oadă să prelucreze statutul-model al înto
vărășirilor agricole și cel al gospodăriilor 
colective în peste 1600 organizații de bază 
U.T.M., prelucrări la care au participat circa 
80.000 de tineri. Numai în raionul Caracal 
asemenea prelucrări s-au ținut în 90 de or
ganizații de bază U.T.M.

Ca urmare a instruirii și îndrumării mai 
concrete a comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. și a faptului că în majoritatea lor 
activiștii aparatului regional U.T.M. și al 
comitetelor raionale au înțeles că munca tre
buie șă se desfășoare jps, în organizațiile de 
bază, în rîndul masei largi de tineri, viața 
internă de organizație a continuat să se în
tărească. Calitatea ședințelor a sporit prin 
introducerea pe ordinea de zi a problemelor 
ce frămîntau viața tineretului, a satului. In 
vederea aplicării în viață a Hotărîrii parti
dului, utemiștii au primit în această pe
rioadă mai multp sarcini concrete și au 
luptat pentru îndeplinirea lor. Organizații de 
bază U.T.M. ca cele din satul Robăneștii de 
Jos, raionul Balș, Tatomirești, raionul Fi- 
liași și altele au analizat în ședințele lor 
probleme strîns legate de viața satului în 
vederea creșterii producției agricole la 
hectar, creșterea șl dezvoltarea șeptelului, 
crearea de noi întovărășiri agricole și atra 
gerea de noi membri în cele existente..

Pe baza indicațiilor comitetului regional 
U.T.M, organizațiile de bază U-T.M. și *- 
special cele din satele cu perspective de 
ființare a noi întovărășiri au organizai 
sprijinul și îndrumarea organizațiilor 
partid și a comitetelor raionale U.T.M. 
zite cu tinerii la cele mai bune gospodării 
colective și întovărășiri agricole. O aseme
nea vizită a fost organizată de organizațiile 
de bază U.T.M din satele Găvănești și Bă- 
leasa la gospodăria colectivă din Găvă 
nești, Oaspeții au aflat cu prilejul acestei 
vizite de la tinărul Ion Tudose, președin 
tele gospodăriei, cum la început, în afară 
de pămînt, tinăra colectivă nu avea decît o 
pereche de boi și un singur atelaj. Acum co
lectiviștii din Găvănești au 9 perechi d<- 
boi, 9 atelaje, 128 de oi, 9 scroafe, 16 pur 
cei și 17 stupi. Colectiviști ca utemiștii 
Gheorghe Andrei, ioana P. Mitran și mulți 
alții au primit la împărțirea veniturilor mii 
de kg cereale. Din expunerea șefei de e 
ehipă, utemista Angela Nițu, au desprins 
învățăminte privind contribuția organizației 
U.T.M , a întregului tineret la obținerea a- 
cestor succese, vizitele pe care le-au făcut 
la casele colectiviștilor Eugen Predescu și 
ale altora le-a întărit și mai mult convin
gerea că singura lor cale spre bunăstare și 
un trai fericit este numai calea gospodăriei 
colective.

Ca rezultat al intensificării muncii politice 
în rîndul maselor de tineret, la cererea or
ganizațiilor de partid organizațiile de bază 
U.T.M. din regiunea noastră au recrutat și 
recomandat peste 900 de tineri eare muneind

in 
în- 
cu 
de 

vi-

activ în cadrul comitetelor de inițiativă au<£ 
adus o contribuție serioasă la formarea noi- 3 
lor întovărășiri. Z

Organizația de bază U-T.M, din satul Ar- 5 
gintești, comuna Gura-Motrului, raionul Z 
Fjliași, a recomandat organizației de partid ft 
trei utemiști pentru' comitetul de Inițiativă 
format în scopul constituirii în sat a unei 
întovărășiri agricole, Cei trei utemiști au 
muncit, sub conducerea comuniștilor, zi de 
zi pentru formarea întovărășirii. In același 
timp, organizația de bază U.T.M., cu aju
torul organizației de partid, a prelucrat în
tr-o adunare generală deschisă la care au 
fost invitați aproape toți tinerii țărani mun
citori din sat. statutul-model al întovărăși
rilor agricole și cuvîntarea tovarășului 
Gh, Gheorghiu-Dej la consfătuirea pe țară 
a fruntașilor în agricultură. In echipele for
mate pe circumscripții electorale, alături de 
deputați și comuniști, un aport însemnat la 
lămurirea fiecărui țăran muncitor asupra a 
vantajelor lucrării pămîntului în comun l-au 
adus și utemiștii. Munca desfășurată de co
muniști, muncă la care și-a adus din plin 
contribuția și organizația de bază U.T.M 
și-a găsit ca prim rezultat constituirea în 
cinstea celui de al ll-lea Congres al parti
dului a unei întovărășiri i w ’ 
s-au înscris 26 de familii de țărani munci 
tori dintre care 13 familii de tineri. Aseme
nea exemple se pot da din multe sate și co
mune ale regiunii noastre. Cu deosebire în 
cinstea celui de al ll-lea Congres al parti
dului, comitetele raionale și organizațiile de 
bază U.T.M., sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, și-au sporit 
eforturile lor în scopul constituirii de noi în
tovărășiri agricole. Comitetul raional U.T.M. 
Craiova, spre exemplu, s-a angajat ca să 
desfășoare — cu sprijinul organizațiilor de 
partid — munca pentru constituirea a trei 
întovărășiri ale tineretului. La data ținerii 
Congresului ei au raportat că și-au respec
tai angajamentul constituind cinci întovără
șiri ale tineretului. Astfel în întreaga regiu
ne, pe lingă cele 19 întovărășiri ale tineretu 
lui, constituite în cursul anului, în cinstea 
Congresului partidului au fost constituite 
încă 8 întovărășiri ale tineretului.

In mod special în atenția noastră a stat 
în această perioadă întărirea vieții interne 
în organizațiile de bază U.TM. din satele 
și cătunele fără organizații de partid. In 
conducerea acestoi organizații au fost aleși 
anul acesta tineri mai bine pregătiți, luptă 
tori înflăcărați pentru transformarea socia
listă a agriculturii. Un rezultat cu care ne 
mîndrim este și acela că aproape toți mem 
brii comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. 
din satele fără organizații de partid în care 
au luat ființă întovărășiri, au fost cei dinții 
care s-au înscris.

Pe baza îndrumărilor primite de la co
mitetul regional de partid, noi am organi-

radio
merit al artei. In program: 
Marea messă în ao minor, 
în primă audiție.

Vineri va fi transmisă de 
la Praga Opera „Don Juan“ 
în interpretarea soliștilor, 
corului și orchestrei Teatru
lui Național din Praga.

Sjmbătă se va transmite 
de la Salzburg concertul 
festiv al orchestrei „Philar- 
monia“ din Londra, dirijată 
■de Herbert Karajan.

Duminică va fi transmis 
din sala Ateneului R.P.R.. 
concertul orchestrei simfonice 
a filarmonicii de Stat 
„George Enescu" dirijată de 
George Georgescu, artist al 
poporului din R.P.R. J

agricole în care

Recentul turneu de verificare al Iotului nostru republican de tenis de masă- de Ia 
j Orașul Stalin face parte din pregătirile pe care le desfășoară jucătorii noștri în ve- 
> derea campionatelor mondiale din acest an din capitala Japoniei.

In fotografia noastră : campioana mondială, maestra emerită a sportului Angelica 
î Rozeanu, în timpul unui meci cu tinărul maestru al sportului Mlrcea Popescu-

zat la comitetul regional o ședință cu toți 
secretarii comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. din satele și cătunele fără organi
zații de partid. Cu aeeastă ocazie au fost ex
puse de către activiști de partid referate 
privind munca' pe care trebuie s-o desfășoare 
organizațiile U.T.M. sub conducerea or
ganizațiilor de partid din satul reședință a 
comunei, pentru formarea de noi întovărășiri 
agricole. Oameni de știință au ținut prele
geri privind superioritatea muncii în comun

Despre roadele practice ale acestei ședințe 
vorbește grăitor și scrisoarea primită de CU- 
rînd de la tov. Popescu Constantin, secre
tarul organizației de bază U-T.M. din satul 
Vidimirești, comuna Șovîrna, raionul Baia 
de Aramă.

„Sub îndrumarea organizației de partid 
de la reședința comunei — se arată în scri
soare — organizația noastră de bază U.T.M 
a desfășurat, o intensă muncă pentru for
marea întovărășirii agricole. în scurt timp, 
noi am reușit să convingem douăzeci de 
familii de țaranj muncitori care s-au unjt 
într-o întovărășire agricolă".

In desfășurarea muncii politice de masă 
în vederea atragerii a cît mai multe familii 
de țărani muncitori și îndeosebi a tineretu
lui ia formarea întovărășirilor agricole, tre
buie spus că noi am avut și unele lipsuri. 
Așa, spre exemplu, nu toate comitetele raio
nale U.T.M. au reușit să organizeze temei
nic instruirea secretarilor cu ocazia zilei 
secretarilor. Aceasta tocmai datorită faptu 
lui că unele comitete raionale U.T.M. ca 
Amaradia, Cărbunești, Segarcea, Gura Jiu 
lui. au convocat odată pe toți secretarii din 
raion, fapt care a determinat o slabă pregă
tire în direcția muncij concrete pe care a- 
veau să o desfășoare fiecare din ei în com
partimentele lor de activitate, Datorită insu
ficientei preocupări a acestor comitete raio 
nale, mai avem încă și azi un număr de or 
ganizații de bază U.T.M. în care utemiștii 
nu cunosc temeinic principalele doeumente 
ale partidului și guvernului privind transfor
marea socialistă a agriculturii Aceasta se 
dalorește șl faptului că unii activiști aj co
mitetelor raionale U.T.M., cu toate că s-au 
deplasat pe teren, n-au sprijinit concret or
ganizațiile de bază U.T.M. în această di
recție. Așa, spre exemplu, Cănuci Florea, 
instructor al comitetului raional U.T.M. Fi- 
liași, cu toate că a stat o perioadă îndelun
gată în comuna Plopșor și satul Ceplea, nu 
a ajutat comitete!« acestor organizații d<* 
bază U.T.M. să prelucreze cel puțin statutul- 
model al gospodăriilor colective și al în
tovărășirilor agricole.

Succesele obținute pe linia organizării vi
zitelor cu tinerii din sectorul individual la 
gospodăriile și întovărășirile existente ar fi 
mult mai mari dacă ele ar fi fost făcute în 
mod continuu și mai ales cu prilejul împăr
țirii avansurilor de 40 la sută, sau la sfîrși- 
tul anului, cu prilejul împărțirii veniturilor.

Din numărul mare de utemiști existent! 
în regiunea noastră, atît cei din sectorul so
cialist. cit și eei din sectorul individual, 
numai 3200 tineri au fost încadrați în învă- 
țămîntul agricol de masă, iar în ultima vre
me conferințele ținute cu tineretul în legă
tură cu transformarea socialistă a agricul
turii au devenit tot mai puține.

Unele comitete raionale U.T.M. ca Stre- 
haia și Pienița, au lăsat ca contribuția or
ganizațiilor U.T.M la transformarea socia
listă a agriculturii să meargă de la sine. 
Ele nu au analizat, din anul 1954, felul cum 
organele și organizațiile de bază U.T.M. din 
raioanele respective mobilizează tineretul Ia 
munca pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. Același lucru trebuie spus si 
despre biroul comitetului nostru regional 
U.T.M , care, cu toate că avea o oarecare 
experiență în munca de formare a întovără
șirilor tineretului, nu a analizat pînă acum 
niciodată in ședință de birou metodele fo
losite de organizațiile de bază U.T.M. pen
tru crearea acestor întovărășiri, pentru ca 
cele mai bune dintre aceste metode să fie 
popularizate și extinse în întreaga regiune. 
Asemenea analize nu au fost făcute nici 
după apariția hotărîrii Plenarei a IlI-a a 
C.C. al U.T.M.

Tn momentul de față, comitetul nostru re
gional U.TM. studiază cu multă atenție do
cumentele celui de al Il-lea Congres al par- 
tidului, și, în lumina lor, va face o temeinică 
analiză a muncii desfășurate de noi pentru 
transformarea socialistă a agriculturii.

Slntem convinși că, sub conducerea 
organizațiilor de partid, organele și organi
zațiile^ U.T.M, utemiștii din regiunea 
noastră sînt capabili să dea aportul cerut 
la înfăptuirea marilor sarcini stabilite de 
Congresul al Il-lea al partidului, pentru 
transformarea socialistă a agriculturii.

ION POPEANGA
secretar al Comitetului regional U.T.M. 

Craiova
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Stabilirea de relații diplomatice 
între U.R S.S. și Republica Liberia

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite Comunicatul comun cu privire la 
tratativele dintre delegația guvernamentală 
a U.R.S.S. și guveșnui Republicii Liberia 
în- problema stabilirii de relații diplomatice 
între U.R.S.S. și Republica Liberia.

Delegația guvernamentală a Uniunii Re
publici.or Sovietice Socialiste care a. sosit 
cu prilejul instalării președintelui William 
V. S. Tubman în orașul Monrovia, Republica 
Liberia, în frunte cu A. P. Volkov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernul Republicii Liberia 
au discutat problema stabilirii de relații di
plomatice între U.R.S.S. și Republica Li
beria și cu privire la schimbul de reprezen
tanțe diplomatice cu rangul de ambasade.

Părțile au căzut de acord că schimbul de 
relații diplomatice normale între U.R.S.S. și 
Republica Liberia este util pentru ambele 
țări. Părțile sînt de acord că relațiile dintre 
state trebuie să se bazeze pe principiile ega
lității, neamestecului reciproc în treburile 
interne, neagresiunii și respectării integri
tății teritoriale, suveranității și indepen
denței naționale.

Părțile au căzut de apord că schimbul de 
reprezentanțe diplomatice între U.R.S.S. și 
Republica Liberia se va face după ce guver
nul Republicii Liberia va primi aprobarea 
organului legislativ al Liberiei și alocațiile 
bugetare necesare.

A. P. Volkov, șeful delegației guvernamen
tale a U.R.S.S. și M. Dukuli, secretar de stat 
ad-interim al Republicii Liberia, au procedat 
la un schimb de note. în legătură cu proble
mele discutate.

Tratativele s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială și de înțelegere reciprocă.

----o----

Declarația reprezentantului 
R. P. Chineze la tratativele 

chino-americane de ia Geneva
GENEVA 20 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: Conducătorul delegației S.U.A. la 
tratativele chino-americane de la Geneva, 
ambasadorul A. Johnson, a răspuns la 18 ia
nuarie la declarația din aceeași zi a repre
zentantului Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze în legătură 
cu tratativele chino-americane. El a susținut 
că lămurirea dată de reprezentantul Minis
terului Afacerilor Externe al R.P. Chineze 
ar fi în contradicție cu acordul privind or
dinea de desfășurare a tratativelor. In a- 
ceastă ordine de idei conducătorul delegației 
Republicii Populare Chineze, Van Bin-nan, 
a făcut la 20 ianuarie o declarație în care 
se spune printre altele :

„Deoarece partea americană tărăgănează 
tratativele pînă în prezent nu s-a realizat 
încă nici un acord asupra celui de al doilea 
punct de pe ordinea de zi a tratativelor chi
no-americane. Popoarele lumii, inclusiv po
poarele chinez și american, nu cunosc si
tuația reală a tratativelor, deoarece agențiile 
de presă din S.U.A. și chiar organele oficiale 
ale S.U.A. difuzează versiuni denaturate în 
mod intenționat asupra desfășurării acestor 
tratative. Acest lucru nu poate fi tolerat.

Ambasadorul Johnson s-a referit la acor
dul dintre cele două părți cu privire la in
formarea asupra desfășurării tratativelor. 
Potrivit acestui acord, încheiat la 2 august 
1955, fiecare din părți care consideră nece
sar să informeze asupra desfășurării trata
tivelor, trebuie'să aducă din timp la cuno
ștința celeilalte părți acest lucru. La 12 ia
nuarie am adus la cunoștința părții ameri
cane faptul că partea chineză intenționează 
să facă o declarație.

Declarația făcută de partea chineză lămu
rește situația și oglindește adevărata stare 
de lucruri la tratative.

Ne exprimăm speranța că pe viitor trata
tivele nu vor mai fi tărăgănate, ceea ce va 
permite realizarea grabnică a unui acord. In 
caz contrar, partea noastră va continua să 
informeze opinia publică asupra desfășurării 
tratativelor". ----o----

?

$ Festivalul tineretului din Egipt
Jb La 17 ianuarie, pe stadionul Clubului 
’ național sportiv din Cairo s-a deschis 

festivalul tineretului egiptean. La solem
nitatea deschiderii au participat primul 
ministru al Egiptului, Nasser, membri 
ai Consiliului revoluționar de conducere, 
miniștri, reprezentanți ai vieții publice 
din Egipt.

Festivalul a fost deschis de o mare de
monstrație la care au participat 1.600 de 
sportivi și sportive care au dovedit o 
înaltă măiestrie. Au urmat apoi compe
tiții sportive după care primul ministru 
Nasser a impărțit premii învingătorilor.

Competițiile sportive ale tineretului e- 
i vor dura 10 zile.

o

a Lotnp 
\ gtpiean 
$ Greva elevilor capitalei Iordaniei 

cum relatează Agenția France 
elevii școlilor din capitala lorda-

autonomiei

După
Presse.
niei. Amman, au declarat la 19 ianuarie 
grevă in semn de protest împotriva men
ținerii sub stare de arest a profesor Hor fi 
elevilor care au participat la demonstra
țiile care au avut loc recent in Iordania 
împotriva pactului agresiv de la Bagdad

a Studenții din Paraguay cer restabi- 
$ lirea drepturilor democratice

0
tară din Paraguay, tuturor 
din tară. Federația arată că 
trece prin criza cea mai 
istoria sa.

Federația cere restabilirea 
universitare, o amnistie generală pentru 
toți deținuții politici, ridicarea stării de 
asediu, introducerea libertății cuvîntului, 
a presei și întrunirilor.

Ziarul Uruguayan ,,El Plata“ publică 
un mesai adresat de Federația universl- 

studenților 
Paraguayul 
gravă din

„Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 21 ianuarie 1956
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In Adunarea Națională Franceză
PARIS 20 (Agerpres), — Corespondentul 

Agerpres transmite : Ședința din 20 ianua
rie a Adunării Naționale Franceze a fost 
prezidată tot de decanul de vîrstă deputatul 
comunist Marcel Cachin.

Pe ordinea de zi a ședinței a figurat pro
blema verificării mandatelor deputaților. 
Pînă în prezent cele" 10 comisii de validare

Alegerea președinților diferitelor grupuri parlamentare
PARIS 20 (Agerpres). — La 19 ianuarie 

au fost aleși următorii președinți ai diferi
telor grupuri parlamentare din noua Adu
nare Națională Franceză ; grupul parla
mentar comunist — Jacques Duclos, grupul 
socialist — Edouard Depres, grupul radical

Consiliul de Securitate a terminat examinarea 
plîngerii Siriei împotriva Israelului

NEW YORK 20 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 19 ianuarie Consiliul de Secu
ritate a terminat examinarea plîngerii Siriei 
împotriva Israelului în legătură cu atacul 
săvîrșit de forțele armate israeliene împo
triva teritoriului Siriei și regiunea lacului 
Tiberiada.

Consiliul de Securitate a adoptat în una
nimitate proiectul de rezoluție al S.U.A., 
Angliei și Franței împreună cu amendamen
tul Iranului.

Luînd cuvîntul pentru a motiva votul, re
prezentantul U.R.S.S., A. A. Sobolev, a spus: 
„Delegația Uniunii Sovietice a votat pentru 
acest proiect de rezoluție avînd în vedere 
că deși este insuficient pentru interzicerea 
repetării unui atac al forțelor armate israe- 
liene împotriva teritoriului țărilor arabe, el

Ziarul american „New York Times" din 
4 ianuarie, analizează într-un articol sem
nat de Cianfarra rezultatele unei anchete în
treprinse printre studenții spanioli.

Autorul articolului subliniază că „conclu
ziile trase din anchetă de către experții spa
nioli se rezumă la constatarea că nemulțu
mirea provocată de condițiile actuale sociale 
și economice împreună cu „lipsa experienței 
politice“ are ca rezultat atragerea tineretu
lui spre propaganda comunistă. Neliniștea 
manifestată de studenți din cauza îngrădi
rilor actuale constituie numai un aspect al 
numeroaselor expresii 
ale dezacordului lor 
cu politica dusă de 
guvern. Cercurile ofi
ciale spaniole au recu
noscut, că nemulțumi
rea domnește chiar și 
printre membrii parti
dului falangist, care este singura mișcare po
litică autorizată In Spania, precum și prin
tre membrii uniunilor sindicale oficiale...“

„Darea de seamă a Institutului de cerce
tare a Opiniei Publice arată că ancheta a 
dat următoarele rezultate : Despre clasa po
litică conducătoare (guvern) studenții au 
următoarele opinii : 74 la sută dintre stu
denți o acuză că este nepricepută, că nu 
are conștiința seriozității scopurilor și că 
se afirmă prin ignoranță. 80 la sută din stu
denți o acuză că-i lipsește moralitatea, că 
sînt ridicoli, că își realizează scopurile cu 
orice mijloace și că sint falși.

Despre membrii corpului ofițeresc : 90 la 
sută din studenți ii acuză de nepricepere, 
ignoranță, birocratism și lipsa unor calități 
superioare...

Despre ierarhia bisericească: 52 la sută 
din cei întrebați acuză membrii săi că nu 
duc o viață morală și că nutresc ambiții 
nesănătoase. 70 la sută nu cred că politica

internaționale | O MĂSURĂ NECESARĂ
La 18 ianuarie ac. cea de a 10-a ședință 

a Camerei populare a R. D. Germane, la 
propunerea Consiliului decanilor de vîrstă, 
a discutat „Legea cu privire la crearea Ar
matei Populare Naționale și a Ministerului 
Apărării Naționale.“

Oglindind voința oamenilor muncii din 
R. D. Germană, care au cerut să se creeze 
o armată menită să asigure securitatea 
țării și să apere realizările oamenilor mun
cii din Republică, Camera populară a adop
tat în unanimitate „Legea cu privire la crea
rea Armatei populare naționale și a Minis
terului Apărării Naționale“.

Orientarea maselor populare din R. D. 
Germană, cererea lor hotărîtă care a dus la 
înfăptuirea acestui important act al Came
rei populare sînt pe deplin explicabile, dat 
fiind politica războinică promovată de cercu
rile diriguitoare de la Bonn. Sfidînd voința 
marii majorități a poporului german, revan
șarzii vest-germani cu sprijinul cercurilor 
agresive internaționale și mai ales a celor 
din S U.A., infensifică procesul de militari
zare și fascizare a Germaniei occidentale, se 
fac purtători înverșunați ai politicii falimen
tare „de pe poziții de forță“. Pe tot cuprin
sul Germaniei occidentale, există de mai 
mult timp, organizații și uniuni militariste 
ce aduc aminte de vremurile întunecate ale 
sîngeroasei dictaturi hitleriste. Numărul aces
tora a crescut în 1955 de la 697 la 897. In 
„Calendarul soldatului german pe 1956”, a- 
părut la München, se pot găsi listele aso
ciațiilor militariste din diviziile S.S. ca, de 
pildă, „Hitlerjugend“, „Horst Wessel“ sau 
„Marea Germanie” cu adresele respective. 
Pentru nimeni nu-i un secret faptul că ele 
sînt sursa de cadre pentru noul Wehrmacht.

Revanșarzii se grăbesc. întreg teritoriul 
Germaniei de vest a fost impărțit în circum
scripții militare pentru a se trece cu ușu
rință la recrutare. S-au luat măsuri pentru 
înființarea statelor majore ale diviziilor ger
mane care vor face parte din N.A.T.O. Ge
neralii hitleriști, repuși în drepturile lor, 

constituite la 19 ianuarie, consideră legală 
alegerea a 362 de deputați. Luctările Comi
siilor de validare continuă. Sînt contestate 
mandatele a 12 membri ai „mișcării Pouja- 
de“.

Problema tuturor mandatelor în litigiu 
urmează să fie rezolvată de Adunarea Na
țională.

— Edouard Daladier, grupul U.D.S.R. („U- 
niunea Democrată și socialistă a rezisten
ței“) și R.D.A. („Uniunea Democrată a A- 
fricii“) — Francois Mitterand, blocul așa 
numitelor „grupări moderate — Antoine Pi- 
nay.

conține totuși o serie de prevederi care con
damnă cu asprime acțiunile Israelului pen
tru atacul armat cu totul nejustificat săvîrșit 
împotriva teritoriului Siriei. Faptul că am 
votat pentru proiectul de rezoluție al celor 
trei nu înseamnă că împărtășim părerea cu
prinsă în această rezoluție, că autoritățile 
siriene au intervenit în treburile Israelului 
în regiunea lacului Tiberiada.

Am dori, a spus în continuare A. A. Sobo
lev, să atragem atenția guvernului Israelu
lui că trebuie să privească cu toată atenția 
și seriozitatea avertismentele date în ședin
țele Consiliului de Securitate pentru a lua 
toate măsurile necesare în vederea încetării 
acțiunilor provocatoare la frontiera israelia- 
no-arabă.

0 anchetă care dovedește 
nemulțumirea studentimii 

spanole
socială a bisericii catolice este aprobată de 
popor. 65 Ia sută sînt convinși că biserica 
nu manifestă o preocupare suficientă pentru 
clasa muncitoare“.

In continuare se arată că 60 la sută dintre 
participanții la anchetă se opun cu hotă- 
rîre oricărei forme de guvern totalitar, 20 
la sută sînt pentru principiul totalitarismului, 
dar nu sînt de acord cu metodele, cu ajuto
rul cărora se rezolvă în prezent problemele 
de stat, iar restul de 20 la sută au dovedit 
indiferență politică.

După cum reie.se din darea de seamă 
chiar și acei care se pronunță pentru forma 

totalitară a guverne
lor se opun numeroa
selor manifestări ale 
dictaturii spaniole.

„Aceste dispoziții su
fletești nu rezultă din 
vreo ideologie progre
sistă clar pronunțată,

ci constituie numai o consecință a dezacor
dului cu ceea ce se petrece astăzi“, constată 
darea de seamă.

După cum arată ancheta răspunsurile Ia 
numeroase întrebări au fost următoarele :

...80 la sută din studenți sînt convinși că 
în Spania există ura de clasă; 55 la sută 
consideră că această ură este provocată de 
abuzurile sistemului capitalist spaniol.

....Exact 82 la sută declară deschis, că 
nu au încredere în minoritatea care deține 
astăzi puterea. 60 la sută din studenți care 
împărtășesc asemenea concepții sînt în pro
porții egale monarhiști și republicani“.

Asemenea date nu mai necesită vreun co
mentariu mai ales că nemulțumirea tinere
tului spaniol este mult mai adîncă decît o 
arată aceste cifre pe care este nevoit să le 
publice un ziar reacționar.

dețin posturile de comandă în organismele 
militare. Astfel, generalul hitlerist Heusinger 
este șef al statului major al noului Wehr- 
macht, iar generalul Speidel, director al for
țelor armate în Ministerul de război condus 
de Blank. Revanșarzii de la Bonn au planuri 
ce țintesc departe, după cum se vede, ei nu 
intenționează să se rezume la cele 12 divizii 
prevăzute în acordurile de la Paris

In pornirile lor, revanșarzii sînt hrăniți și 
încurajați de monoppliștii di.n S.U.A. Agen
țiile de presă americane au anunțat că la 
10 ianuarie a sosit în Germania occidentală 
prima tranșă de armament american în ca
drul acordului bilateral militar încheiat între 
S.U.A și Germania occidentală. Referin- 
du-se la acest „sprijin" dat militariștilor 
vest germani, „Journal de Genève“ a scris 
că „armamentul greu american care va fi 
livrat în viitoarele săptămîni va fi suficient 
pentru 6 divizii a căror formare va fi termi
nată în viitoarele 12 sau 15 luni".

Militarizarea Germaniei occidentale este 
întovărășită și de o serie de declarații ale 
unor personalități vest-germane sus-puse, 
care propovăduiesc fățiș un război agresiv 
împotriva R. D. .Germane. Presa și radio-ul 
alimentează această atmosferă, lată ce scria 
de curînd ziarul „Rheinische Merkur“, unul 
din purtătorii de cuvînt al militariștilor 
vest-germani : „Un stat cu pretenții terito
riale cum este Germania (citește Germania 
occidentală, nr.), nu poate să rămină neu
tru. El trebuie să se alăture inevitabil unui 
grup de state care pot satisface pretențiile 
sale teritoriale". Intențiile agresive ale re
vanșarzilor vest-germani sînt astfel mărturi
site fățiș Includerea Germaniei occidentale 
în N.A.T.O., rolul de primă vioară rezervat 
ei în această uniune agresivă, constituie, de 
bună seamă, un pericol care nu trebuie 
subestimat atît pentru -pacea și securitatea 
Europei cît și pentru destinele poporului 
german.

Nu numai puterilor occidentale interesate, 
dar și guvernanților de la Bonn li s-au a-

Reunificarea Germaniei este in primul rînd 
o chesHune a poporului german

* ’Raportul Iul
BERLIN 20 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : După cum s-a mai anunțat, în ședința 
din 18 ianuarie a Camerei Populare a R.D. 
Germane, primul ministru O. Grotewohl a 
prezentat raportul cu privire la Tratatul de 
prietenie și colaborare între Republica De
mocrată Germană și Republica Populară 
Chineză semnat la 25 decembrie 1955.

Subliniind că declarațiile Republicii De
mocrate Germane cu Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Democrată Co
reeană și Republica Populară Mongolă, de
termină poziția comună a acestor patru țări 
în problemele actuale ale Europei și Asiei, 
primul ministru a arătat că cuprinsul acestor 
declarații se deosebește radical de politica 
dusa pînă în prezent de Republica Federală 
față de țările Asiei. Din pacate, despre a- 
ceastă politică se poate spune că ea nu este 
decît o parte a politicii externe americane, 
ostilă popoarelor Asiei.

interviul lui Dulles a spus Grotewohl, ne 
arată cît este de necesar ca cele două părți 
ale Germaniei să înțeleagă primejdia pe care 
o reprezintă N.A.T.O. și politica pactelor 
militare și să tragă din aceasta concluzii 
juste. De aceea Torțele progresiste din Ger
mania occidentală trebuie să caute neîntîr- 
ziat împreună cu noi o cale comună pentru 
a elibera Germania de politica imperialis
mului american, care primejduiește existența 
poporului german. A sosit timpul ca poporul 
german .să ajungă la o înțelegere asupra 
următoarelor probleme :

1. Pentru a asigura populației o viață paș
nică, cele două state germane se pronunță 
pentru un tratat de securitate colectivă în 
Europa și pentru reducerea efectivului tru
pelor străine. Cele două părți ale Germaniei 
își iau obligația solemnă, consemnată în 
acord, să nu folosească forța una împotriva 
celeilalte și să caute să obțină reunificarea 
Germaniei numai prin mijloace pașnice.

2. încetarea oricărei propagande și a ori
căror pregătiri în vederea unui război ato
mic în Germania, realizarea unui acord între 
cele două guverne cu privire la interzicerea

In 24 de ore
SOFIA: In seara zilei de 19 ianuarie a 

sosit la Sofia o delegație comercială gu
vernamentală a R.P.F. Iugoslavia, care va 
duce tratative pentru reglementarea schim
bului de mărfuri dintre R.P.F. Iugoslavia 
și R. P. Bulgaria pe anul 1956.

CAIRO: După cum anunță agenția Fran
ce Presse, sesiunea extraordinară a Con
siliului Ligii țărilor arabe, care s-a întrunit 
la 18 ianuarie la Cairo, a hotărît să pri
mească Sudanul în rîndul membrilor Ligii.

LONDRA: După cum anunță agenția 
Reuter, primul ministru al Greciei, Kara
manlis, a declarat că Grecia va ridica din 
nou în Organizația Națiunilor Unite proble
ma Ciprului „dacă, contrar așteptărilor, tra-

AJUTOR FRĂȚESC
Tn toamna anului 

1955, Moscova și Le
ningradul au fost vi
zitate de savanții in
dieni Sen-Gupta, Cean- 
iramani și Kel-kar. Ei 
au transmis rugămin
tea guvernului indian 
ca Uniunea Sovietică 
să dea sprijin organi
zării unui mare insti
tut tehnologic la Bom
bay. Acest institut au 
propus savanții in
dieni, va fi organizat 
după tipul celor mai 
bune institute din U- 
niunea Sovietică, atît 
în ce privește labora
toarele, cît și progra
ma de învățămint.

lată, n-au trecut de
cît vreo patru luni de 
atunci și din U.R.S.S. 
au plecat către India 
vagoane încărcate cu 
ustensile de laborator 
și aparate destinate 
Institutului Tehnolo
gic din Bombay. In 
fotografie: o parte a 
laboratorului de apa
rate pentru producția 
chimică, pe care Uniu
nea Sovietică l-a tri
mis la Bombay.

tras atenția asupra consecințelor pe care le 
poate avea pentru rezolvarea problemei ger
mane includerea Germaniei occidentale în 
N.A.T.O., traducerea în fapt a acordurilor 
de la Paris. Pe lîngă că n-au ținut cont de 
aceste avertismente, cercurile conducătoare 
de la Bonn n-au întreprins nimic pozitiv și 
au refuzat să folosească posibilitățile create 
în vederea tratativelor pentru grăbirea uni
ficării Germaniei. Evenimentele au confir
mat faptul că împotrivirea puterilor occiden
tale față de propunerile Uniunii Sovietice 
privind reunificarea Germaniei a fost pe pla
cul politicienilor vest-germani. Dat fiind că 
unificarea este o chestiune a germanilor în
șiși, Uniunea Sovietică a susținut cu tărie 
propunerea R.D. Germane cu privire la crea
rea unui Consiliu consultativ pe întreaga 
Germanie alcătuit din reprezentanții ambelor 
state germane, care să ușureze unirea tutu
ror forțelor iubitoare de pace, democrate, 
ale întregului popor german și astfel reuni
ficarea Germaniei. Guvernul de la Bonn a 
respins însă intenționat nenumăratele pro
puneri de a se realiza o apropiere între 
cele două state, mergînd pe linia nerecu- 
noașterii existenței R. D. Germane. Negînd 
existența R. D. Germane, a unui stat isto
ricește constituit, politicienii vest-germani 
încearcă să prezinte R. F. Germană drept 
singurul stat german. Această încercare nu 
înseamnă nimic altceva decît cererea de re
cunoaștere internațională a remilitarizării 
Germaniei occidentale, a „politicii de forță“ 
și a politicii de împiedicare a unificării 
Germaniei ca stat democrat și iubitor de 
pace.

Păturile largi ale poporului german inte
resate în cel mai înalt grad de soarta țării 
nu- pot să nu vadă că cercurile diriguitoare 
de la Bonn se pregătesc să le tîrască a- 
cum, ca și în trecut, pe panta dezastrului 
național. In Germania occidentală reacția 
împotriva politicii de militarizare și fasci
zare se manifestă zi de zi în lupta maselor 
muncitoare pentru unitate, pace și demo
crație.

O. Grotewohl —
folosirii bombei atomice și renunțarea co
mună a celor două guverne la fabricarea lot.

3. Republica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană năzuiesc spre 
normalizarea relațiilor dintre ele și încheie 
acorduri corespunzătoare în diferite domenii 
ale vieții economice și culturale.

O. Grotewohl a amintit că R.D. Germană 
a mai prezentat propuneri foarte amănunțite 
î'n ce privește caracterul și proporțiile acor
durilor respective cu privire la normalizarea 
relațiilor dintre cele două state germane 
Am propus de asemenea constituirea unui 
Consiliu pe întreaga Germanie, în cadrul 
căruia s-ar putea duce tratative în acest" 
probleme. Sintem gata oricînd pentru tra
tative intre cele două state Germane, car" 
să servească cauza păcii, reunificarea paș
nică și democratică a Germaniei.

Grotewohl a subliniat în continuare că 
împreună cu toate statele iubitoare de pace 
și democrate, R. D. Germană sprijină țări!" 
Asiei și Africii în lupta lor împotriva colo 
nialismului și că ea își întemeiază relațiile 
cu alte țări pe baza respectului reciproc, a 
inviolabilității teritoriale, suveranității, nea 
gresiunii, neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi, pe baza avantajului 
reciproc și a coexistenței pașnice.

Primul ministru a declarat în continuare 
că prietenii chinezi, coreeni și mongoli spri
jină politica R. D. Germ-ane în problema 
asigurării securității colective în Europa, în 
problema creării unui stat german unit, iubi
tor de pace, democrat și independent. Aceste 
țări sprijină pe de-a întregul punctul de ve
dere că reunificarea Germaniei este in pri
mul rînd o chestiune a poporului german în
suși.

★
BERLIN 20 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Primul ministru al R. D. Germane, 
O. Grotewohl, a numit pe W. Stoph în func
ția de ministru al Apărării Naționale al 
R. D. Germane. Stoph va continua să exer
cite și funcția de locțiitor al primului mi
nistru al R. D. Germane.

tativele care se desfășoară îrr prezent pen
tru rezolvarea problemei Ciprului vor eșua“.

NEW YORK: La 15 ianuarie secția mu
zicală a Bibliotecii Publice a orașului New 
York a organizat un concert de muzică ro- 
minească contemporană. Concertul la care 
a participat un mare număr de personali
tăți din viața culturală a New York-ului, 
s-a bucurat de succes.

BELGRAD : La Belgrad s-au încheiat tra
tativele între reprezentanții S.U.A. și Iugo
slaviei cu privire la livrările de produse a- 
gricole, precum și la acordarea de ajutor e- 
conomic american Iugoslaviei pe anii 1955 
și 1956.

Dînd dovadă de maturitate politică, mani- 
festînd vigilență și grijă față de cuceririle 
lor revoluționare, oamenii muncii din 
R. D. Germană au cerut crearea Armatei 
Populare Naționale. înfăptuirea acestui act 
deosebit de important este nu numai o pro
blemă a apărării R. D. G. împotriva planu
rilor militare ale dușmanilor ei, ci și un 
element al suveranității ei. R. D. Germană 
este un stat iubitor de pace — un stat al 
muncitorilor și țăranilor care constituie 
imaginea viitoare a unei Germanii unite, 
pașnice și democratice. Realizările oameni
lor muncii, cuceririle lor revoluționare tre
buie apărate. Căci — așa cum a subliniat 
W. Stoph, „față de crearea unei ar
mate mercenare în Germania occidentală și 
includerea acestei țări în pactul agresiv al 
Atlanticului de nord nu sînt suficiente nu
mai declarațiile asupra menținerii păcii ci 
trebuie întărită Republica Democrată Ger
mană și luate măsuri care să garanteze ca
pacitatea de apărare a Republicii".

Crearea Armatei Populare Naționale a 
R. D. Germane reprezintă o măsură nece
sară, izvorîtă din necesitățile apărării mun
cii pașnice și a intereselor vitale ale po
porului. Aceasta va fi o armată în slujba 
adevăratelor interese naționale ale Germa
niei. Va fi o armată pusă exclusiv în sco
pul apărării R. D. Germane, o armată a 
păcii și democrației, fapt subliniat și întă
rit de însuși caracterul pașnic și democra
tic al R. D. Germane, stat al muncitorilor 
și țăranilor în care rădăcinile militarismu
lui au fost nimicite, în care monopoliștii și 
junkerii alungați de la putere nu mai pot 
tîrî țara într o aventură războinică.

Tocmai de aceea, crearea armatei demo
crate germane este primită cu aprobare nu 
numai de germanii iubitori de pace, ci de 
toate forțele care se opun imperialismului 
agresiv, și militează pentru o pace și secu
ritate reală în Europa, în întreaga lume.

D. MIHAIL

(SPORTĂ
La 18 martie începe campionatul 

divizionar de fotbal
La 18 matrie va începe populara competi« 

fie sportivă a campionatului categoriei A 
de fotbal. Anul acesta la campionat participă 
13 echipe reprezentînd orașele București, 
Orașul Stalin, Ploești, Oradea, Timișoara, 
Arad, Cluj, Petroșani și Bacău.

Jocurile primei etape se vor desfășura 
după următorul program : Progresul Bucu
rești—Știința Cluj ; Locomotiva București— 
Minerul Petroșani ; Dinamo Bacău—Dinamo 
București; Dinamo Orașul Stalin—C.C.A. ; 
Flacăra Ploești—Locomotiva Timișoara ; 
Știința Timișoara—Progresul Oradea. Pri
mele echipe sînt gazde. Echipa Flamura Ro
șie Arad nu este programată în prima etapă.

Tenis de masă : R.P.R.—Anglia 
la București

In cursul săptămînilor care urmează frun- 
tașii tenisului de masă din țara noșstră vor 
susține o serie de interesante jocuri interna
ționale premergătoare campionatelor mon
diale de la Tokio.

Intre 30 ianuarie și 2 februarie vor avea 
loc la Paris campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Franței. La această com
petiție țara noastră va fi reprezentată da 
campioana mondială Angelica Rozeanu.

La 12 februarie sala sporturilor de la Flo- 
reasca din Capitală va găzdui întîlnirea in
ternațională dintre echipele feminine ale 
R.P.R. și Angliei. Echipa engleză va fi al
cătuită din campioanele mondiale în proba 
de dublu, surorile Rosalinde și Diana Rowe. 
După acest meci echipa Angliei va întîlni 
în ziua de 13 februarie la Ploești o selecțio
nată feminină de tineret a R.P.R.

La Budapesta între 14 și 19 februarie 
echipa masculină a R.P.R. va juca cu echipa 
R.P. Ungare. De asemenea jucătorii romîni 
au acceptat invitația de a participa la cam
pionatele republicane ale R. P. Ungare.

Ultimul joc internațional din luna fe
bruarie se va desfășura la Ruse. Două echipe 
feminine ale R.P.R. vor întîlni în zilele de 
26 și 27 selecționatele feminine ale R. P. 
Bulgaria.

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.: Dama 
de pică; Teatrul de Stat de Operetă: Lă- 
sați-mă să cînt; Național „I. L. Caragiale“ 
(Studio) : Doctor fără voie și Căsătorie si
lită ; Municipal : Cum vă place; Armatei 
(Magheru) : Zbor de noapte ; (premieră) ; 
Tineretului: Zorile Parisului; Muncitoresc 
C.F.R. (Ciulești) : Se caută urgent un Sha- 
kespeare; Studioul actorului de film „C. 
Nottara" : Mincinosul; Țăndărică (Orfeu) : 
Căluțul cocoșat; (Academiei) Moș Gerila ; 
Teatrul Evreesc de Stat: Șah mat; Teatrul 
C.C.S.: Concert a Capella ; Teatrul de Es
tradă (Victoriei 174) Cer cuvîntul; Sala 
Dalles : Dansați cu noi; Circul de Stat (ora 
16,00) : Vacanța lui Nicușor ; (orele 20,00) 
Spectacol excepțional dat de circul Busch 
din R.D.G.; Clubul Poligrafiei: O seară de 
mister.

Poveste neterminată — Patria, Elena Pa- 
vel; Seară de petrecere — Magheru, înfră
țirea între popoare, Central, Libertății: Alar
mă în munți și Șurubul lui Marinică — 
Republica, București, Al. Sahia ; S-au cunos
cut într-o trăsură — Al. Popov, Filimon Sfr- 
bu ; Rio Escondido — I. C. Frimu ; Giuseppe 
Verdi — V. Alecsandri; Lecția vieții — Mio
rița ; Muzică și dragoste — Victoria, 8 Mai ; 
Neamul Jurbinilor — Tineretului; Misterele 
din Mato Grosso și Nuielușa de alun — Ma
xim Gorki; Spectacol de varietăți, Povestea 
unei săniuțe, Năzdrăvăniile unei păpuși — 
Timpuri Noi; Jan Huss — .Gh. Doja, Donca 
Simo; Cine-și iubește nevasta —- Grivița ; 
Vînătoarea de crabi,— 8 Martie, Unirea; 
Cățelușul buclucaș — V. Roaită ; Domnișoa
ra de Scuderi — Cultural; Căderea emira
tului — C. David : încărcătură periculoasă 
— Flacăra; învingătorii — T. Vladimires- 
cu ; Arlberg Express și București, oraș în
florit — Catpați ; La revedere domnule 
Grock — Arta; Fridolin — Munca ; In zori 
de zi — Moșilor; Stele pe aripi — Lumina, 
23 August; Directorul nostru, Pui de 
șoimi — Ilie Pintilie ; Anna Zaccheo — Popu
lar, Rahova ; Spre țărmuri noi — M. Emi- 
nescu ; Ei au coborît din munți — 1 Mai; 
Poveste despre uriașul pădurii — Volga ; 
Tăunul — N. Bălccscu; Fata mexicană — 
Gh. Coșbuc ; Pentru 14 vieți — Olga Ban
de ; Romeo și Julieta — Aurel Vlaicu ; N-a 
dansat decît o vară — Boleslaw Bierut.

Selecțiuni din programul zilei

PROGRAMUL I. Ora 5,15 — Agenda zi< 
lei; 7,30 — Emisiune pentru sate ; 9,30 — 
Emisiunea „Album școlar“ ; 10,00 — Cîntece 
despre partid și Lenin; 10,19 — Muzică 
simfonică de compozitori norvegieni: 
11,16 — Noi înregistrări de muzică populară 
primite din R. P. Chineză; 11,30 — Pagini 
din operele înaintașilor literaturii noastre ; 
1. Neculce ; „O samă de cuvinte“; 12,05 — 
Din muzica popoarelor; 16,15 — Concert 
simfonic din lucrările lui Prokofiev ; 18.15— 
Muzică din opereta „Ana Lugojana" de 
Filaret Barbu ; 19,00 — Program muzical la 
cererea fruntașilor și colectivelor fruntașe 
în producție din industrie și agricultură; 
19,30 — Gazeta Radio; 20,15 — Muzică de 
dans ; 20,45 — Cronica evenimentelor inter
naționale ; 21,00 — Muzică de dans;

PROGRAMUL II : 13,25 — Concert de
muzică vocală interpretată de soliști romîni; 
14,00 — Emisiunea „Unde mergem azi și 
mîine ?“ 15,35 — Muzică ușoară italiană : 
17,00 — Interpreți celebri de muzică de 
operă: Franz Volker; 17,30 — Program
muzical la cererea fruntașilor și colectivelor, 
fruntașe în producție din industrie și agri
cultură ; 18,00 — Noi înregistrări de mu
zică populară romînească realizate în stu
diourile Radio; 18,40 — Muzică ușoară; 
19,30 — Concert ghicitoare: duete de dra
goste din opere ; 21,15 — Retransmisia emi
siunii Radiodifuziunii Sovietice pentru as
cultătorii din R.P.R.; 21,45 — Muzică ușoară; 
22,00 — Radio jurnal și buletin sportiv ; 
22,25 — Muzică de dans; 23,15 — Concert 
simfonic ; 24,00 — Muzică de dans ; 0,45- 
0,50 — Buletin de știri.
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