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GRIJĂ GOSPODĂREASCĂ 
PENTRU BUNURILE OBȘTEȘTI!
ANUL’ ACESTA, ca și în anii trecuți, 

tineretul studios din (ara noastră 
a fost primit în școli și facultăți 

înzestrate cu laboratoare, biblioteci și mo
bilierul corespunzător desfășurării în bune 
condițiuni a procesului de învățămînt. 
Numeroși studenți și elevi iau masa la 
cantină, locuiesc în cămine, studiază în 
biblioteci și săli de lectură.

In majoritatea școlilor și facultăților 
elevii și studenții prețuiesc prin fapte 
grija și dragostea cu care sînt înconju
rați. Intre altele, ei își dau seama din ce 
în ce mai mult de răspunderea ce le re
vine, de a păstra cu grijă tot ce le-a fost 
dat spre folosință, pentru a învăța și trăi 
fn condiții optime.

Multe scrisori primite la redacție vor
besc despre participarea elevilor și stu
denților la întreținerea bunurilor școlare. 
Tov. M. Popescu, elev în anul IV la 
Școala , medie tehnică de construcții 
C.F.R. Craiova, ne informează că elevii, 
prin muncă voluntară, au dat în folosință 
o sală de sport căreia i se dăduse altă 

jitrebuințare. Tot prin muncă voluntară 
"i au construit o sală de festivități la 
care s-au depus 2.000 ore muncă volun
tară, făcîndu-se o economie de 6.000 lei. 
De asemenea elevii au reparat dulapurile 
bibliotecii și au construit 3 dulapuri noi.

Grija gospodărească față de bunurile ob
ștești, dorința de a realiza economii și de 
a apăra bunurile obștești, au intrat în 
conștiința multor studenți, locatari ai că
minelor studențești. Nu demult, studen
tele din căminul de fete nr. 1 al Institu
tului pedagogic „Maxim Gorki", într-o șe
dință, pe cămin, au discutat modul în care 
să se realizeze în cămin o curățenie exem
plară. S-a ales un comitet format din cele 
mai active studente și s-a prelucrat cu 
toate studentele regulamentul de ordine 
interioară.

Comitetul de cămin a inițiat o întrecere 
pentru camera cea mai curată. In scurt 
timp în cămin a început munca. Fetele 
din camera nr. 8 au hotărîț să cumpere 
flori, le-au așezat pe noptiere și pe per
vazuri, au pus perdeluțe la geam. Veci
nele le-au urmat exemplul. In numai cî- 
teva. zile căminul și-a schimbat aspectul, 
a devenit mai luminos și mai plăcut.

Studenții aceluiași institut auzind de 
inițiativa fetelor, nu s-au lăsat mai pre
jos. In căminul lor era multă dezordine. 
Unii studenți nu se jenau să fumeze în 
camere, să lase paturile desfăcute. Aici, 
în comitetul de cămin au intrat studenții 
cei mai buni și cu autoritate, care au în
ceput să facă ordine în cămin. Intr-o zi 
ei au propus studenților să aranjeze mo
bila astfel încît camerele să aibă un as
pect cît mai plăcut. Primii s-au apucat 
ei de lucru. Au inițiat de asemenea o în
trecere pentru camera cea mai curată. 
Cei neglijenți erau supuși discuției în
tregului colectiv. Studenții au început să 
respecte în mod riguros curățenia căci 
nimeni nu dorea să roșească în fața co
lectivului.

Din păcate mai sînt elevi șl studenti 
care manifestă o atitudine indiferentă și 
lipsită de spirit gospodăresc față de bu
nurile obștești atît în școală cît și în afara 
școlii sau facultății, la cămin, cantină etc. 
In unele școli și facultăți pereții sînt 
zgîriați sau mîzgăliți iar o bună parte 
din mobilier, care la începutul anului a 
fost în perfectă stare, este acum degradat. 
La centrul școlar mediu de energie elec
trică „Iosif Rangheț" din București — 

In Regiunea Autonomă Maghiară

La Sîngeorgiu de Pădure (Regiunea Autonomă Maghiară) 
se construiește un nou cămin cultural. Aici vor avea posibi
litatea oamenii muncii să-și petreacă clipe frumoase de 
recreere.

Pînă la deschiderea căminului mai este foarte puțin. 
Acrst lucru se poate vedea din fotografiile de mal sus : în 
stînga, fațada noului cămin este aproape gata, iar sala de 
teatru (dreapta) își așteaptă oaspeții.
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de pildă — direcțiunea școlii a fost ne
voită să modifice clanțele de la uși pen
tru ca elevii să nu le mai rupă.

Unii elevi și studenți, din comoditate, 
se feresc să contribuie la întreținerea cu
rățeniei în cămine și internate, conside- 
rînd această muncă drept ceva înjositor. 
La căminul nr. 5 din București, în came
ra nr. 23 de pildă, numai Ia o oră dună 
ce s-a făcut curățenie, este dezordine. Cei 
trei locatari. Bora Gheorghe, Florea Mi
hai și Puiu Gheorghe aruncă hîrtii pe 
jos, resturi de țigări. Oglinda dulapului 
este pătată iar cearșafurile sînt murdare, 
deoarece susnumiții se urcă uneori în pat 
încălțați.

Asemenea atitudini ale elevilor și stu
denților sînt determinate și de faptul că 
organizațiile U.T.M. din unele școli și fa
cultăți nu au luptat pentru a educa ele
vii și studenții în spiritul îndeplinirii con
știincioase a îndatoririlor față de popor 
și partid, care le creează condiții tot mai 
bune de trai și învățătură.

împotriva tuturor acestor manifestări, 
unele organizații U.T.M. nu au știut să 
ia măsurile corespunzătoare. In unele 
școli și facultăți nu există o puternică și 
sănătoasă opinie, care să acționeze 
prompt, să ia poziție principială împo
triva elementelor înapoiate, care distrug 
bunurile școlii sau facultății, sau sînt 
nepăsătoare față de acestea. Dimpotrivă, 
unii studenți și elevi se solidarizează cu 
aceștia. Este și acum destui de larg răs- 
pîndită așa-zisa atitudine „colegială" — 
care de fapt nu are nimic comun cu a- 
devărata colegialitate — după care ele
vii și studenții, n-ar trebui să-și critice 
colegii. Aceasta, pentru că nu toate or
ganizațiile U.T.M. se preocupă să ridice 
la locul cuvenit critica și autocritica prin
cipială.

Organizațiile U.T.M. din școli și facul
tăți trebuie să educe la elevi și studenți 
inițiativa personală, să-i obișnuiască să 
aibă atitudine gospodărească față de 
școală, față de clasa în care învață, față 
de căminul și camera lor. Utemiștii tre
buie să lupte contra obiceiului de a lăsa 
totul pe seama administrației. Este o ru
șine pentru un viitor inginer sau tehni
cian să aștepte să vină lăcătușul ca să 
fixeze clanța la ușă, dacă i-a căzut cuiul 
de fixare, sau să vină tîmplarul să întă
rească o bancă.

Munca de lămurire, de agitație pentru 
păstrarea și îngrijirea bunurilor obștești, 
trebuie însoțită de o neîntreruptă activi
tate organizatorică, care trebuie să ducă 
la găsirea mijloacelor concrete pentru 
păstrarea în bune condiții și apărarea bu
nurilor obștești. împotriva celor înapo- 
iați, care se fac răspunzători de deterio
rarea bunurilor obștești, trebuiesc aplicate 
sancțiunile prevăzute in regulamentul de 
ordine interioară; de asemenea ei tre
buiesc supuși judecății întregului colectiv 
din care fac parte.

Școala sau facultatea, căminul sau in
ternatul, sînt lacurile unde își petrec ma
joritatea timpului lor elevii și studenții. 
De felul cum ele sînt întreținute depinde 
mult nivelul de viață al locatarilor. 
De asemenea nu se poate uita faptul 
că aceste bunuri obștești trebuiesc folo
site și de către alte sute și mii de elevi 
și studenți care vor mai veni în școală 
sau facultate. De aceea păstrarea lor cu 
grijă gospodărească trebuie să fie o preo
cupare pentru fiecare elev sau student.

Pămînturi noi 
pentru agricultură

BÎRLAD (de la corespondentul nostru), 
însemnate sînt suprafețele de teren din 

comunele regiunii Bîrlad care pot fi fo
losite pentru agricultură.

Citind și dezbătind în adunare generală 
la căminul cultural proiectul de Direc
tive ale celui de al II-lea Congres al Par
tidului, țăranii muncitori au hotărît ca 
pentru anul viitor să mărească suprafața 
de teren arabil prin desțelenirea unor te
renuri și izlazuri care nu erau folosite.

Țăranii muncitori din comuna Ghidi- 
geni, raionul Bîrlad, au pus In practică 
cele hotărite în adunare. Pină la 15 no
iembrie, în această comună a fost desțe
lenită suprafața de 130 hectare teren. 
Printre primii care au pornit la această 
treabă se numără țăranii muncitori Ion 
Apușcoaei, Prisecaru Constantin, Mititelu 
Nicolae și alții. In această comună, pînă 
la 17 noiembrie s-au făcut și arături 
adinei pe terenul îngrășat cu gunoi, pe o 
suprafață de 720 hectare.

O muncă plină de roade au depus și ță
ranii muncitori din celelalte comune ale 
regiunii Bîrlad. Numai în raionul Adjud 
au fost desțelenite pină la 22 noiembrie 
2352 hectare, iar în raionul Bîrlad 1856 
hectare. In toată regiunea Bîrlad s-au 
desțelenit pină acum 6339 hectare.

Tractoriști de trunte
S.M.T. Săvcni, regiunea Suceava, se 

poate mindri că în campaniile din anul 
acesta a obținut rezultate frumoase. Un 
număr însemnat de tractoriști s-au evi
dențiat în întrecerea socialistă. Din nenu
măratele exemple care se pot da vom 
alege pe cele mai grăitoare. De pildă, 
tovarășul Nechita loan, candidat de 
partid, tractorist în brigada a IlI-a și-a 
îndeplinit planul în campania de toamnă 
în proporție de 170 la sută pînă la data 
de 29 octombrie, făcînd în același timp lu
crări de bună calitate. Respectînd norma
tivul de întreținere a tractoarelor și mași
nilor agricole, el a reușit să lucreze fără 
opriri cauzate de defecțiuni, depășindu-și 
astfel normele zilnice de producție. Pen
tru munca depusă a primii' lunar un sala
riu de 2000—2600 lei. Tractoristul Nechita 
s-a menținut fruntaș în toate campaniile 
agricole din anul 1954 ; pînă la data de 29 
octombrie a îndeplinit 2 planuri anuale.

Și tractoristul utemist Cojocaru Gheor
ghe este fruntaș. El și-a îndeplinit planul 
de producție în proporție de 152 la sută 
pînă la data de 29 octombrie. Numai în- 
tr-o singură lună el a primit un salariu 
de 1442 lei. De asemenea tractoristul Ciu
botă Roșă Petru și-a îndeplinit planul în 
proporție de 120 la sută, primind un sala
riu de 1006 lei.

Stațiunea noastră se mai poate mîndri 
și cu alți tractoriști și șefi de brigăzi ca : 
Criclevitz Dumitru, Merticaru Ion, -Crețu 
Gheorghe, Cuseac Vasile, Manolescu Con
stantin, Bădiliță Petre și alții, care și-au 
îndeplinit și depășit planul, primind fie
care un salariu lunar de peste 1700 lei.

Corespondenți 
POSTINIUC GHEORGHE șl 

CRISTEA AUREL

In 20 de zile 45 tone zahăr 
peste plan

La fabrica de zahăr „Bernat Andrei" 
din- Tg. Mureș munca pentru extragerea 
unui procent cit mai mare de zahăr din 
sfeclă continuă cu succes. Din numărul 
total al muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor, 95 la sută s-au încadrat în în
trecerea socialistă. 845 de muncitori 
aplică, obținind rezultate frumoase, me
toda graficului orar a inginerului Iarovoi, 
iar peste 600 de muncitori aplică metoda 
sovietică Ciutkih. Intre 1 și 20 noiembrie, 
colectivul acestei fabrici a produs peste 
prevederile planului, 45 tone de zahăr.

De la începerea campaniei de fabri
cație și pînă în prezent, s-au economisit 
54.887 kg. de zahăr. In întrecerea socia
listă s-au evidențiat muncitorii din schim
bul II, care și-au depășit planul cu 6,6 la 
sută. Muncitorii din schimbul I și-au rea
lizat planul pe ultimele săptămîni în pro
porție de 106,1 la sută. S-au evidențiat 
Estera Nagy care la presa de zahăr tos a 
redus deșeurile în ultimele săptămîni cu 
0,2 la sută, Mihail Braniș, Ladislau Gali 
și alții care la fierberea zahărului și-au 
depășit prevederile de plan cu 25 la sută 

(Agerpres)

Deschiderea la Moscova

sccu-

Afa- 
din

pentru asigurarea păcii
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite comunicatul 

cu privire la ședința din 29 noiembrie 1954 a Conferinței de 
la Moscova a țărilor europene pentru asigurarea păcii și 
rității.

La 29 noiembrie 1954 ora 15,00, Ia sediul Ministerului 
cerilor Externe al U.R.S.S. de pe strada A. Tolstoi
Moscova s-a deschis Conferința țărilor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa.

La Conferință participă delegații ale Uniunii Sovietice, Re
publicii Populare Polone, Republicii Cehoslovace, 
Democrate Germane, Republicii Populare Ungare, 
Populare Romîne. Republicii Populare Bulgaria și 
Populare Albania, precum și un reprezentant al 
Populare Chineze ca observator.

Conferința a fost deschisă printr-o cuvîntare rostită de șeful 
delegației Uniunii Sovietice. După scurte cuvîntări rostite de 
șefii delegațiilor Republicii Populare Polone, Republicii Ceho-

Fruntași la colectări
PITEȘTI (de la corespondentul nostru), 

îndeplinirea integrală și la timp a planu
lui de colectări constituie o sarcină de 
mare însemnătate în lupta pentru asigu
rarea aprovizionării oamenilor muncii cu 
produse alimentare și a industriei cu ma
terie primă.

In raionul Rîmnicu- Vîlcea s-au obținut 
succese însemnate în îndeplinirea planu
lui de colectări în comunele unde s-a des
fășurat o temeinică muncă politică în rîn- 
durile țăranilor muncitori, o muncă de lă
murire dusă cu răbdare și pricepere de la 
om la om.

Sînt multe comune în raionul Rîmnicu 
Vîlcea în care munca politică a avut re
zultate bune. Comuna Dăești este frun
tașă pe raion. Pînă în ziua de 24 noiem
brie, planul de colectări a fost nu numai 
îndeplinit, dar și depășit la majoritatea 
produselor vegetale și animale. La colec

Cu ajutorul metodei „prod-sincron" 
fabrica își realizează planul

Stive mari de felurite confecții te în- 
tîmpină chiar de la ușă. Din secția I 
cîțiva tineri cară necontenit baloturi de 
pantaloni și stivele parcă tot așa rămîn 
în loc să se micșoreze. La fiecare trei mi
nute numai din această secție pleacă cinci 
perechi de pantaloni gata să-și ia locul în 
rafturile magazinelor.

Zumzetul mașinilor e neîntrerupt. Pe un 
panou mare stă scris: „Aplicăm me
toda prod-sincron!“ Pe ușa ce duce 
la sala de croit se aduc mereu noi și noi 
piese, pe care tînăra Manea Alexandrina 
le așează cu grijă în rafturile unui du
lap. Utemiștii Mihai Costăchescu și Stri- 
leț Rifca, maiștri ai unor brigăzi „prod- 
sincron", verifică cu atenție confecțiile 
gata și din cînd în cînd trec pe la tinerii 
din brigăzi ca să-i ajute în muncă.
Și la fiecare trei minute, alt pachet de 
cinci confecții se adaugă la stive.

★
Pînă nu de mult, la fabrica de confec

ții „Proletarul Roșu" din orașul Bîrlad 
se lucra după sistemul „în bandă".

Muncitorii, în mare majoritate tineri, 
își depășeau zilnic planul, tot mai multe 
confecții luau drumul magazinelor. Pe la 
începutul lunii septembrie însă, fabrica 
a primit sarcina să facă un nou sortiment: 
pantaloni de stofă.

Cîțiva tehnicieni au plecat deîndată Ia 
fabrica de confecții „Republica" din Boto
șani. Aici, pe lingă însușirea documenta
ției noului sortiment, ei au învățat și un 
sistem de lucru nou pentru cei din Bîr
lad. Muncitorii de la fabrica „Republica" 
aplicau metoda „prod-sincron".

Odată întorși la Bîrlad, tehnicienii, 
împreună cu conducerea fabricii și cu 
cîțiva maiștri utemiști, au trecut la stu
dierea posibilităților de aplicare a noii 
metode la specificul fabricii lor.

Unii, printre care și maistrul Gheorghe 
Petre s-au îndoit de rezultatele noii me
tode :

— Cel de la Botoșani au alte condiții. 
Mașinile sînt individuale. La noi însă ma
șinile sînt pe bază de transmisie, deci di
feră mult chiar sistemul de organizare. 
In loc să avem mașinile una în spatele 
alteia, la noi sînt toate una lîngă alta, 
și — în plus — sînt grupate și față-n 
față.

— Se poate totuși aplica metoda și în 
situația aceasta — s-a înfierbintat mais
trul utemist Mihai. Costăchescu. Dați-mi 
voie să formez eu ] '"a brigadă care să 
aplice „prod-sincronui

Numeroase au fost răsurile tehnico- 
organizatorice ce au fost luate. Dar fie
care a adus noi beneficii fabricii și mun
citorilor. Așa, de pildă, la croit s-a apli
cat sistemul croitului pe țesături combi
nate, care aduce după sine însemnate eco
nomii. Apoi s-au făcut rafturi în care să 
fie depuse pachetele cu piese, pe fiecare 
măsură și culoare In parte. Și iată că și 
această operație a devenit mult mai sim
plă. înainte, trei muncitori trebuiau să 
adune într-un pachet toate piesele unui 
pantalon. Acum, însă, se fac pachete din

Republicii 
Republicii 
Republicii 
Republicii

tările de carne planul a fost îndeplinit în 
proporție de 101 la sută, la lapte de vacă 
100 la sută, la lapte de oaie 115 la sută, 
la grîu 100 la sută, la porumb 101 la sută, 
la fîn 101 la sută, la alte boabe 110 la sută. 
Fruntaș în această comună a fost comu
nistul Ionescu I. V. Gheorghe, al cărui 
exemplu a fost urmat de țăranii munci
tori Săndulescu Constantin, Popescu Mi
hai, Bărdășilă Gheorghîța și alții.

Și pentru țăranii muncitori din comuna 
Smeuret predarea la timp a cotelor către 
stat este o datorie patriotică pe care. în 
ciuda zvonurilor chiaburești, și-au îndepli
nit-o cu cinste, depășind prevederile de 
plan. La came, planul a fost îndeplinit în 
proporție de 100 la sută, la lapte de vacă 
102 la sută, la lapte de oaie 101 la sută, 
la lină 107 la sută, la grîu 100 la sută, la 

fiecare piesă aparte, pentru cele 15 ope
rații. Astăzi la împachetat lucrează un 
singur muncitor, această operație fiind 
mult simplificată.

Pentru surfilatui manual era nevoie de 
25 de muncitori. De aceea, șeful mecanic 
al fabricii, tovarășul Stoian Ion, ajutat 
de tînărul mecanic Chircă Mihai, a tre
cut la modificarea unor mașini de cusut, 
pentru ca această operație să se facă me
canic : cinci dintre ele fiind de acum 
modificate, 20 de muncitori au putut fl 
întrebuințați la alte operații, adueîndu-se 
totodată fabricii o economie zilnică de 
peste 200 lei.

Aceste modificări aduse procesului teh
nologic, au făcut ca fabrica să obțină nu 
numai însemnate economii, dar să existe 
și garanția îndeplinirii planului, cu toate 
că la acest sortiment nou muncitorii erau 
lipsiți de experiență.

întrucît pentru formarea unei brigăzi 
„prod-sincron" erau necesari 16 munci
tori, comitetul organizației de bază U.T.M. 
a propus conducerii ca aceștia să fie luați 
din două brigăzi, și anume din brigada 
a 6-a, care era fruntașă pe fabrică, și bri
gada a 5-a, care de cîteva luni era mereu 
în coada întrecerii. Propunerea a fost 
acceptată și astfel prima brigadă „prod- 
sincron", formată din 16 tineri muncitori 
și condusă de maistrul utemist Mihai 
Costăchescu, a luat ființă.

Cîteva zile mai tîrziu se putea citi pe 
un panou: „Brigada „prod-sincron", lu- 
crînd cu 16 mașini, reușește să dea zilnic 
cu 20 de perechi de pantaloni mai mult 
decît două benzi care lucrează cu 22 de 
mașini".

în continuare erau scrise numele unor 
tineri care reușiseră să se evidențieze In 
mod deosebit în însușirea tehnicii exe
cutării noului sortiment. Printre aceștia 
erau Neacșu Valeria, Ailincăi Anica, Ga
lera Maria, Condrea Margareta și alții, 
care își depășesc zilnic norma cu 10-15 la 
sută.

Interesul pentru noua metodă a crescut 
simțitor, cuprinzînd astfel pe toți munci
torii. Față de cerințele acestora, cabinetul 
tehnic al fabricii a trecut la studierea ex
tinderii metodei. Luau parte la ședințe 
atît maiștrii și fruntașii în producție, cît 
și activiști de partid, U.T.M. și sindicat 
din fabrică.

Metoda a fost extinsă în toată secția 
I. La propunerea cabinetului tehnic s-au 
format alte două brigăzi, cu cîte 24 de 
mașini fiecare.

După cîteva zile, cabinetul tehnic a or
ganizat o nouă consfătuire.

— Producția noilor brigăzi este satisfă
cătoare spunea tov. Fridman Iancu, șeful 
cabinetului tehnic. Dar se poate obține și 
mai mult Apoi noi am făcut aici o risipă 
de forțe ! Avem două mașini la cusutul 
pantalonului pe cant la fel pentru buzu
nare, iar la manșete am repartizat trei 
mașini. Cred că ar trebui să lăsăm la 
aceste operații cîte o singură mașină 1

— E necesar să reducem brigăzile tot

a Conferinței europene 
și securității în Europa 
slovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare 
Ungare, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare 
Albania, Republicii Populare Romîne și de reprezentantul Re
publicii Populare Chineze, a fost adoptată în unanimitate hotă- 
rîrea de a ține Conferința țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității in Europa cu participarea statelor ale căror 
delegații au sosit la Conferință.

La ședința care a fost prezidată de V. M. Molotov, au fost 
rezolvate mai intii problemele organizatorice legate de desfă
șurarea Conferinței.

Apoi au fost ascultate declarația șefului delegației U.R.S.S., 
V. M. Molotov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externe al U.R.S.S. și 
declarația șefului delegației Republicii Populare Polone, Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii 
Populare Polone.

Următoarea ședință va avea Ioc la 30 noiembrie ora 15.00.

alte boabe 100 la sută, la porumb 100 la 
sută.

In întregime și-au îndeplinit planul șl 
țăranii muncitori din comuna Runcu. 
Fruntași în această comună au fost co
muniștii Olteanu M. Ion, Marin F. Stan 
și Alexandru Simion.

Și comuna Ocnele Mari a comunicat în 
ziua de 25 noiembrie îndeplinirea în între
gime a planului de colectări. Fruntași au 
fost comuniștii Nicujescu C. Gheorghe ți 
Roșoagă Petre, deputatele Udubașa Eca- 
terina și Matei Vera, utemistul Băieșu 
Ion, deputății Matei Eremia șl Arițescu 
Petre și țăranul muncitor Eftimie C. R. 
Petre care sînt, dealtfel, fruntași pe În
tregul raion la predarea porumbului. Pină 
în seara zilei de 25 noiembrie și-au mai 
îndeplinit planuj de colectări comunale 
Bogdănești, Bujoreni, Blidari, Păușețti. 
Măglași și altele.

la 16 mașini — zise Sicrieru Petre, secre
tarul comitetului organizației de bază 
U.T.M. Trebuie să avem grijă și de cîști- 
gul fiecărui muncitor, care trebuie să 
crească.

Secretarul organizației U.T.M. avea 
dreptate. Mașinile fiind cu transmisie îm
piedică într-o oarecare măsură divizarea 
mai mare a muncii. De aceea, chiar de a 
doua zi s-au format din cele două brigăzi 
a 24 de mașini, trei brigăzi „prod-sin
cron" a vite 16 mașini.

Cu toate greutățile inerente începutu
lui, fabrica de confecții „Proletarul Roșu" 
din orașul Bîrlad a reușit să-și îndepli
nească planul pe luna octombrie în pro
porție de 101 la sută, tor pină la 15 no
iembrie fiecare brigadă avea planul de
pășit cu 10-15 la sută.

Vorbind despre avantajele noii me
tode, utemistul Mihai Costăchescu spunea 
brigăzii sale în cadrai unei consfătuiri de 
producție:

— Ne-am convins după prima lună de 
lucru că noua metodă, care pe lîngă fap
tul că va aduce economii însemnate re
duce aproape cu 90 la sută timpii morți 
pe care ii aveam înainte, iar productivita
tea muncii la mașinile de bază se ridică 
cu cca. 35 la sută. Acum fiecare muncitor 
poate să cîștige după cantitatea și calita
tea muncii sale, intrucît operațiile pe care 
Ie execută nu mai depind de cel dinain
tea sa. înainte, cînd primeai pachetul cu 
toate piesele pantalonului, trebuia să-l 
desfaci ca să-ți cauți piesa de executat, 
apoi iar să-l împachetezi și să-1 dai mai 
departe. Acum primești pachetul numai 
cu piesele operației tale, și lucrezi pe mă
sura capacității tale.

— Eu am cîștigat în luna octombrie cu 
300 de lei mai mult decît înainte, cînd lu
cram în bandă — a declarat în consfătuire 
călcătorul utemist Tulei Constantin.

— Eu și cu Neacșu Valerica am primit 
în plus fiecare peste 150 de lei — a spus 
și utemista Schwartz Natalia

— Eu, 250 — a adăugat Traian Dumitra.
— Vedeți dar că nu-i de mirare că și 

cei care lucrează pufoaice, au cerat in
troducerea acestui nou sistem — confirmă 
tînărul maistru Costăchescu. Cabinetul 
tehnic studiază posibilitatea înfăptuirii 
cererii lor. Noi, ca prima brigadă „prod- 
sincron", trebuie să dovedim prin munca 
noastră, că această metodă poate și tre
buie să fie extinsă în toată fabrica.

*
Deosebit de însemnate sînt avantajele 

noii metode. Avantaj au atît muncitorul 
și fabrica, dar mai ales consumatorii, oa
menii muncii din țara noastră, care pot 
primi confecții mai multe și de mai bună 
calitate.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Bîrlad



Cea de a 34~a aniversare 
a instaurării Puterii 

sovietice în Armenia
Duminică după amiază, la Casa Priete- 

niei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. din Ca
pitală. a avut loc festivitatea organi
zată.. de Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice A.R.L.U.S. și Casa de Cultură „Ste
pan Sahumian" cu prilejul aniversării a 
34 de ani de la instaurarea Puterii sovie
tice în Armenia.

La festivitate au luat parte oameni ai 
științei, artei și culturii, muncitori frun
tași, studenți și elevi romîni și de națio
nalitate armeană.

Au luat parte reprezentanți ai Amba
sadei sovietice.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
dr. K. Pambuccian, secretarul Casei de 
Cultură „Stepan Sahumian".

A luat apoi cuvîntul Tigran Ter Grigo
rian, președintele Casei de Cultură „Ste
pan Sahumian", care a vorbit în limba 
armeană despre marile realizări obținute 
de R.S.S. Armeană.

Numai datorită Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și ajutorului dat de 
poporul frate rus — a arătat vorbitorul — 
acest popor cunoscut încă de acum 2.590 
de ani și-a găsit adevărata libertate na
țională, creîndu-și o patrie liberă, înflori
toare și fericită.

„R.S.S. Armeană a reușit să ajungă și să 
întreacă în multe domenii de activitate, 
țări capitaliste cu o industrie avansată. 
Regimul sovietic a dat posibilitate po
porului armean să se dezvolte, din sinul 
său ridieîndu-se mari oameni de știință, 
cultură și artă".

îri încheiere, vorbitorul a subliniat li
bertățile și drepturile de care se bucură 
oamenii muncii de naționalitate armeană 
din R.P.R., alături de celelalte minorități 
naționale.

Scriitorul Toma George Maiorescu a îm
părtășit apoi celor prezenți impresiile sale 
din timpul vizitei făcută în R.S.S. Armeană.

In încheiere, Orchestra de cîntece și dan
suri populare armenești și corul _Komi- 
tas“ al Casei de Cultură „Stepan Sahu
mian" și Orchestra de muzică populară 
a Sfatului Popular al Capitalei au pre
zentat un program artistic de cîntece și 
dansuri romînești și armene.

(Agerpres)

INFORMAȚII

Sîmbătă seara a sosii In Capitală prof, 
dr. Johannes Stamm, rectorul Universi
tății de Electrotehnică din Ilmenau, R. D. 
Germană, care, la invitația Ins:.;u:ulu; 
Romin pentru Relațiile Culturale cu Siră- 
inătatea, va face un schimb de experiență 
științifică în țara noastră, In cadru', con
venției da colaborare 
Germană.

culturală cu R. D

; ... ★
Luni dimineața au 

Ioana Nicola, artistă 
laureată a Premiului de 
Dagobert Bucholz, artist emerit al R.P.R . 
și flautistul Nicolae Alexandru, care în 
cadrul convenției de colaborare culturală 
dintre țara noastră și R. D. Germană, vor 
da o serie de. concerte la Berlin și în alte 
orașe.

părăsit Capitala 
emerită a R.P.R., 

Stat, pianistul

Combaterea buruienilor prin metode chimice
Agricultura are 

de luptat împotriva 
unui mare număr de 
dușmani care prin 
pagubele ce le produc, 
mod simțitor recoltele.

Printre acești dușmani 
buruienile ce invadează culturile agricole 
pot fi considerate c.a cei mai periculoși; 
pagubele pe care le produc depășesc ade
sea pe cele provocate Oe toate celelalte 
categorii de dușmani cum sînt bolile pa
razitare și dăunătorii la un loc.

In condițiile țării noastre s-a constatat 
că pierderile provocate de buruieni con
stituie un procent destul de ridicat din 
totalul recoltelor. Uneori, mai ales în anii 
ploioși, pagubele pot fi și mai mari. Pers
pectivele unei recolte îmbelșugate sînt 
adesea spulberate prin acțiunea dăună
toare a buruienilor.

Știința agronomică înaintată de astăzi 
cunoaște aceste pagube și acordă o aten
ție deosebită combaterii buruienilor. Ea 
elaborează diferite metode de distrugere 
a acestora, deoarece este de la șine înțe
les că o agricultură nu poate fi conside
rată rațională, at-t timp cit lanurile con
tinuă să fie invadate de buruieni.

In trecut, datorită structurii proprie‘ă- 
ții, era imposibil să se introducă un sis
tem rațional și armonios de măsuri agro
tehnice prin care să se combată și. buru
ienile. De aceea, ogoarele țării noastre 
sînt încă și astăzi invadate de buruieni. 
După cercetările academicianului profesor 
Traian Săvulescu. pe un metru pătrat de 
teren se găsesc pînă la 50.000 semințe de 
buruieni, care încolțind treptat pot pro
voca ani de-a rândul imburu.raarea ogoa
relor. Astăzi se duce o lupte mtensă pen
tru lichidarea acestei start de lucrur- stare 
care continuă și in prezent datec.te neres- 
pectării regulilor agrotehnice.

Folosind metodele agrotehnice avansate, 
izvorâte din experiența științei agrono
mice sovietice, s-a reușit șl la nci să s* 
combată un mare număr de curuirm 
Totuși, sînt ani în care, datorită corsdi- 
titlor meteorologice și rezervei or de se
mințe din sol, înmulțirea buruienilor ia un 
caracter de calamitate. Astfel, cu rit aja- 
tarul dat de metodele agrotehnice. se cu
nosc ani de invazie a rnușterultri sau a 
rapiței sălbatice în diferite regiuni pro
ducătoare de cereale ca: Moldova. Dcbrc- 
gea și chiar Banatul, unde s-au găsi: de 
la 200 piuă ia 3.000 plante de răpită ța cn 
metru pătrat. Știind că numărul ncrinal 
al firelor de griu pe aceeași suprafață 
este aproximativ 400. se vede clar dispro
porția ce există intre planta de cultură 
și buruiană, disproporție care explică 
imnul pierderilor constatate.

Datorită cercetărilor îndelungate 
oamenilor de știință, agricultura 
astăzi dispune de măsuri radicale, 
cel puțin contra unora dintre 
ruteni cum sînt spre exemplu rapița 
batică, hrișcă urcătoare, urda vacii, 
zărichea, pălămida și altele. Aceste 
suri sînt metodele chimice de combatere, 
bazate pe folosirea unor substanțe numite 
ierbicide. Institutul de Cercetări Agrono
mice a experimentat. îneepînd din anul 
1949, in diferite regiuni din țară, meto
dele chimice de combatere a buruienilor 

! cu ajutorul ierbicidelor. mai ales 
i celor cunoscute sub denumirea 
; curtată de 2.4—D și 2—M, 4—CI

S-a constatat că stropind culturile 
reale cu soluții foarte diluate de 
și folosind numai IA—2 kg. substa

Ing. C. Zahariade
laureat al Premiului de Stat

micșorează în

ai recoltelor,
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de
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Introducerea în 
practică a ierbicide- 
lor și mecanizarea 
tratamentelor prin 

folosirea moto-pompelor și aviației au 
ajutat pe oamenii muncii de pe ogoare 
în realizările lor, în năzuințele de a ob
ține recolte bogate.

Cot la cot cu colectiviștii de la Babiciu, 
sau cu cei de la Tudor Vladimirescu, cu 
muncitorii din gospodăriile agricole de stat 
din Bărăgan, Dobrogea și Moldova, cu sta
țiunile experimentale ale Institutului da 
Cercetări Agronomice, organele Ministeru- i 
lui Agriculturii și Silviculturii au realizat i 
tratamente pe sute de hectare, cu ajutorul î 
ierbicidului 2,4—D produs in țară de Inșii- | 
tutui de Cercetări Chimice și experimen
tat de Institutul de Cercetări Agronomice. 1 
Rezultatele obținute, mai ales in comba- 1 
terea rapiței, au fost atît de surprinzătoare ’ 
pentru oamenii muncii din unitățile agri
cole de producție, îneît nu mai era 
necesară o muncă de convingere și de 
lămurire asupra eficacității tratamentelor, i 

Aceste rezu.tate deschid perspective mari 
agriculturii noastre, ia sensul sporirii re
coltelor și îmbunătățirii acestora din punct 
de vedere calitativ.

Față de rezultatele pozitive obținute fi 
de cercetările tot mai numeroase din par
tea tehnicienilor, ne întrebăm de ce me
toda chimică de combatere a buruienilor 
se introduce in practică cu aiita înceti
neală? Lucrările experimentale au fost în
cepute în 1949 și rezultatele favorabile 
s-au cunoscut in 1951—1952. Totuși 
astăzi, după atiția am, rezultatele nu s-au 
generalizat pe suprafețe destul de mar-. 
Pe de altă parte, aplicarea pe teren esie 
deocamdată redusă, aeeorespunzitea-e 
necesităților. Ar fi nimerit să se organi
zeze o inteeprmdere înzestrată cu inven
tar suficient și în primul rind cu meto- 
poacpe și avioane. cu ateliere de repară
rii. eu piese ăe srhtreb. cu radre bine ca-

origiBaJe
această cx

are

Si oa=

Semnarea Acordului comercial 
pe 1955 cu Republica Populară 

Albania
La 26 noiembrie a. c., la București a 

fost semnat Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plăți între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Albania.

în cadrul acestui acord, Republica 
Populară Romînă va livra produse petro
lifere, hirtie, geamuri, carton asfaltat, etc.

Republica Populară Albania va livra 
minereuri de crom, măsline, fructe citri
ce, etc.

Din partea Guvernului Republicii 
Populare Romîne, Acordul a fost semnat 
de Marcel Popescu, ministrul Comerțului 

I Exterior.
Din partea Guvernului Republicii Popu

lare Albania, a semnat Kiclo Ngjela, mi- 
1 nistrul Comerțului.

Semnarea planului de muncă pe anui 1955 
pentru aplicarea Acordului de colaborare 
culturală dintre Republica Populară 

Romînă și Republica Populară Polonă
între 22 și 27 noiembrie ac. au avut 

loc la București lucrările Comisiei mixte 
romîno-polone în vederea elaborării pla
nului de muncă pe anul 1055 pentru apli
carea Acordului de colaborare culturală 
dintre Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Polonă.

Planul de muncă a fost semnat din par
tea romînă de Costin Nădejde, locțiitor 
al ministrului învățămîntu’.ui, președinții’ 
subcomisiei romîne, iar din partea polonă 
de Stanislaw Piotrowski, locțiitor al mi
nistrului Culturii și Artei al R- P. Polone, 
președintele subcomisiei polone.

Au fost de față la semnarea planului 
de muncă reprezentanți ai Institutului 
Romin pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Culturii, fruntași ai 
vieții științifice, culturale și artistice, re
prezentanți ai presei.

Au asistat W. TVrzosek. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al R. P. 

laborator; ai Amx la B ar.
mixte rxmîno-polo- 
aimocferâ de prie-

(Agerpres)

in Editura de Stat 

pentru literatură politică 
a apărut în broșură:

GH. GHEORGHIU-DEJ: Relațiile eco- 
aoexire de tip «zo« — relații ce pre
texte și coiaboeare ț-d;e«sed.
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Săptămîna științei bulgare

Dezvoltarea învâțâmîntului
tehnic superior în R. P. Bulgaria

de prof. Mincio Popov 
decanul Facultății „Construcții 

de Mașlnl“ din Sofia

Eliberarea Bulga
riei de sub jugul fas
cist la 9 septembrie 
1944 a găsit țara cu 
o agricultură mult 
rămasă în urmă, ba
zată pe proprietăți fărâmițate și pe o in
dustrie cu totul redusă.

Sarcina principală și imediată a pute
rii populare era deci modernizarea și me
canizarea agriculturii și crearea unei 
industrii dezvoltate care să corespundă 
necesităților mereu crescînde ale poporu
lui nostru muncitor, îndeplinirea acestei 
sarcini cerea însă, In primul rînd, crea
rea numărului necesar de cadre tehnice 
superioare, care în afară de înarmarea 
lor cu o solidă pregătire tehnică de spe
cialitate, trebuiau să fie bine pregătite și 
din punct de vedere ideologic, pentru a 
putea astfel munci cu toată conștiința și 
cu tot devotamentul pentru construirea 
socialismului în țara noastră.

Alcătuind un plan de perspectivă asu
pra dezvoltării organizate a industriei și 
agriculturii încă din anul 1945, guvernul 
popular a luat o serie întreagă de mă
suri pentru lărgirea și transformarea în
vățămîntului tehnic superior, lucru care 
în scurtă vreme trebuia să ducă la creș
terea esențială a specialităților și numă
rului studenților.

în timp ce în anul 1944 exista numai o 
singură școală tehnică superioară cu o 
facultate de construcții care cuprindea 
trei specialități și circa 250 de studenți, 
in anul 1954 Republica Populară Bulga
ria are cinci institute tehnice superioare 
și anume : Construcții de Mașini și Elec
tro: thnică, Inginerie-Construcții, Tehnolo
gie Chimică, Mine și Geologie și Institu
tul de Mecanizarea și Electrificarea Agri- 
cu furii. Aceste institute au un număr 
total de 11 facultăți cu 58 de specialități, 
iar numărul studenților a crescut 
20 de ori.

Baza materială a Institutelor 
s-a lărgit prin construirea unor 
d:ri și a laboratoarelor pentru disciplinele 
cele mai importante etc. Numărul cadre
lor didactice a crescut proporțional cu 
numărul studenților, în învățământul su
perior tind încadrați specialiști cu expe
riență din producție și tineri lucrători pe 
tărâm științific care și-au susținut diser
tația de candidați în științe mai ales în 
Uniunea Sovietică. Am primit de aseme
nea ajutorul unei serii de profesori și do- 

I cenți sovietici.
învățămîntul tehnic superior a fost 

reorganizat pe baza experienței sovietice 
adaptată la condițiile locale. S-au întoc
mit noi planuri de învățămînt care asi
gură învățământul ritmic al studenților și 
acordă numărul necesar de ore cerut de 
capacitatea fiecărei discipline. Noile pla- 

| nuri de invățămînt dau studenților posi-
1 bilitatea desfășurării studiului individual 

temeinic, precum șl timpul necesar pen
tru cultură fizică, distracție șl odihnă. 
S-au introdus programe de învățămînt 
prin care s-a asigurat predarea materia
lului necesar fiecărei discipline, înlăturin- 
du-se părțile care se repetă.

S-au creat de asemenea cadrelor didac
tice posibilități pentru munca de cerce
tări științifice. Crește mereu numărul ca
drelor didactice care prezintă In fiecare 

lucrări științifice pentru a fi discutate 
in cadrul catedrei și în sesiunile științi
fice anuale. Munca de cercetări ca șl cea 
de la catedră nu este Insă ruptă de pro
ducție a. dimpotrivă, aproape că nu 
tă profesori, decenți 
să nu se 
probleme 
sau mai 
influență 
adaptării 
țiile existente în producție.

Partidul și guvernul acordă o mare 
atenție pentru asigurarea situației mate
riale a studenților prin acordarea de 
burse. S-au construit o serie de cămine

înzestrate cu tot con- - 
fortul necesar uneiț 
vieți civilizate și care 
asigură condițiile ce
rute de munca ș .- 
ințifică de adîncime. 

asemenea asistența medi-

an

de circa

tehnice 
noi clă-

exis- 
care 
unor 
mari

sau asistenți 
fi angajat în soluționarea 
ale producției, fie ele mai 
mici. Această colaborare are o
deosebit de serioasă asupra 
muncii de catedră la condi-

S-a asigurat de 
cală gratuită pentru studenți.

Vechea atitudine burgheză a studenților 
față de munca lor științifică e aproape 
lichidată ; marea majoritate a studenți.or 
lucrează acum conștiincios și cu tot en
tuziasmul pentru însușirea științelor teh
nice,

O mare influență în educarea tineretu
lui studios o are Uniunea Tineretului 
Popular al lui Dimitrov (D.S.N.M.). Scopul 
de bază al acestei organizații este edu
cația comunistă a tineretului, crearea și 
întărirea dragostei față de popor și a ati
tudinii conștiente față de construirea so
cialismului.

împreună cu conducerea institutelor, 
D.S.N.M. ia o serie de măsuri pentru asi
gurarea bunului mers al învățămîntului 
și urmărește în special însușirea regulată 
si continuă a materialului predat, pregă
tirea pentru examene, ajutarea celor ră- . 
mași în urmă și criticarea constructivă a| 
celor ce au deficiențe. Contribuția aces
tei organizații de tineret la creșterea nu
mărului studenților care reușesc la exa
mene e importantă ; în toate institutele 
tehnice prezentarea studenților la examen 
este de peste 90% și nota medieobținută 
este în majoritate mai mult decît „Bine'' 
(4), iar la Institutul Chimico-Tehnologie 
ea a ajuns la 4,36.

In afară de activitatea lor la cursuri, 
un mare număr de studenți sînt organi
zați în așa numitele „asociații științifice” 
(cercuri) care există aproape pe lîngă 
toate catedrele de bază. Sub conducerea 
celor mai buni specialiști de la catedre, 
ele se ocupă cu prelucrarea științifică a 
unor serii de probleme luate în special 
din producție. Rezultatele care se pre
zintă în sesiunea științifică anuală dove
desc de multe ori excelente realizări ia 
care o parte se aplică în industrie. Expe
riența arată că tocmai din aceste cercuri 
cresc tineri lucrători pe tărîmul științei 
necesari institutelor de cercetări știinfeR 
fice sau institutelor de învățămînt.

învățătura studenților e legată de prac
tică : de trei ori în timpul studiilor ei 
execută un stagiu de producție de cite o 
lună de zile, mergînd în întreprinderi si 
uzine din specialitatea lor Acolo ei iau 
cunoștință nu numai de procesul de pro
ducție și de practica specialității ior, dar 
Iși creează șl legături strînse și tovără
șești cu muncitorii, legături care alcătu
iesc premizele viitoarei lor colaborări.

în timpul stagiului dc două luni dina
intea examenului de diplomă, studenții 
adună material pentru proiectele lor de 
diplomă ale căror teme, in cele mai multe 
cazuri, sînt date de întreprinderile la care 
tinerii specialiști sînt repartizați pentru 
încadrare. De la 9 septembrie 1944 și pini 
azi, mii de tineri ingineri și arhitecți for
mați în institutele tehnice din R. P. Bul
garia contribuie cu forțele lor la constru
irea bazelor socialismului- Cu toate că nu 
au o deplină pregătire practică datorită 
lipsei unei serii de laboratoare, mulțumită 
solidelor cunoștințe teoretice tinerii spe
cialiști reușesc aproape totdeauna să facă 
față cu succes problemelor de producție 
ce le stau în față. Contribuția l'or la rea
lizarea uriașelor rezultate în construcții 
în Republica Populară Bulgaria este mare. 
Ajutați de specialiști sovietici, cercetînd 
mereu vasta literatură tehnică sovietică 
și plini de entuziasm tineresc, ei își lăr
gesc șl își adîncesc pregătirea .’or de spe
cialitate și devin în scurtă vreme de la 
terminarea studiilor specialiști prețioși.

Realizările din domeniul învățămîntului 
tehnic superior sînt încă insuficiente. 
Grija depusa de Partidul Comunist Bul
gar și de guvern, ajutorul Uniunii So
vietice, eforturile comune ale profesorilor 
și studenților sînt însă garanția unor suc
cese și mai mari. Ele vor duce țnvăță- 
mîntul tehnic superior din țara noastră 
la înălțimea cerută de societatea socia
listă.

■
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Al 26-lea volum al Operelor lui V. I. Lenin
------------------ 1------------------------------ Recenzie _____________________________ .
Vplumul 26 al Operelor lui V. I. Lenin, 

apărut de cprînd în traducere romînească, 
cuprinde între scoarțele lui cîteva dintre 
cele mai inspirate, mai înflăcărate și mai 
iubite pagini ale marxism-leninismului 
creator : este vorba despre lucrările lui 
Lenin din preajma și chiar din zilele clo
cotitoare ale Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In lucrările lui Lenin și hotăririle par
tidului bolșevic a fost elaborat pla
nul genial al desfășurării revoluției, au 
foșt formulate principiile tactice care tre
buie să călăuzească lupta proletariatului, 
au fost indicate măsurile practice cerute 
de desfășurarea luptei. Prin lucrările 
consacrate de Lenin fundamentării teoriei 
revoluției proletare, analizei șituatiei in
ternaționale și fundamentării politicii ex
terne de pace a statului sovietic, prin lu
crările consacrate problemelor construc
ției socialiste în perioada de trecere etc.. 
volumul 26 constituie o părticică prețioasă 
a minunatului tezaur al marxism-leni
nismului.

★
înfrângerea rebeliunii contrarevoluțio

nare a generalului Kornilov, pusă Iacale 
pentru ultimele zile ale lunii august 1917, 
zdrobirea rapidă și rușinoasă a acestui 
ticălos comblot împotriva revoluției, ară
tase limpede maselor largi muncitoare 
din Rusia că partidul bolșevic, în ciuda 
tuturor represiunilor organizate de gu
vernul provizoriu burghez în cîrdășie cu 
liderii menșevici Și socialiști — revolu
ționari, era singura forță hotărîtoare a 
revoluției. în jurul partidului bolșe
vic se strîngeau tot mai mult clasa 
muncitoare și masele largi ale țără
nimii sărace, cărora începuseră să li se 
alăture, după înfrîngerea lui Komilov, și 
țăranii mijlocași. Avîntul revoluției creș
tea. începu o perioadă de bolșevizare ra
pidă și masivă a sovietelor, în care pînă 
atunci majoritatea aparținuse menșevici- 
lor și socialiștilor-revoluționari. în aceste 
condiții, Lenin, aflat în adîncă ilegalitate,

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 30 noiembrie 1954 

lansează directiva pregătirii șl desfășu
rării insurecției armate.

In celebrele sale lucrări intitulate „Bol
șevicii trebuie să ia puterea", ^darxism-ol 
și insurecția", „Criza s-a copt", _Vor 
păstra oare bolșevicii puterea die stat T“ ți 
altele, Lenin face o temeinică analiză con
dițiilor care impuneau pregătirea iruurec- 
ției și care chezășuiau succesul ei depltz.

Concepția marxistă a insurecției armate, 
arată Lenin, este total opusă „blanquism- 
ului“, care reduce in ultimă Instanță in
surecția la un complot, la o lovituri de 
stat dată de o mînă de oameni. „Insurec
ția este o artă", spunaa Marx, și in con
cepția proletară a insurecției, factorul ei 
determinant este nu o mină de oameni 
înarmați, ci masele largi, poporul revolu
ționar. Pentru a reuși, insurecția trebuie 
să se bizuie pe existența a trei condiții 
principale ; aceste condiții, arăta Lenin in 
septembrie—octombrie 1917, există din 
plin în Rusia.

Prima condiție de care depinde succe
sul insurecției armate, spune Lenin, este 
hotărîrea majorității clasei care trebuie 
să fie avangarda revoluției — proleta
riatul — de a trece la înfăptuirea insu
recției. După rebeliunea kornilovistă, o 
asemenea hotărire însuflețea intr-adevăr 
majoritatea clasei muncitoare din Rusia, 
care sprijinea partidul bolșevic și era 
gata să lupte pe viață și pe moarte pentru 
realizarea lozincilor sale

A doua condiție este existența unui p" 
temic avțnt revoluționar al poporului 
muncitor, al majorității sale — cu alte cu
vinte, al maselor țărănimii. Pentru suc
cesul revoluției, arăta Lenin, este esen
țial ca proletariatul să se bucure de spri
jinul hotărît al maselor largi ale între
gului popor. în primul rînd — de spriji 
nul țărănimii sărace, Ideea alianței strîpse 
între proletariat, ca forță conducătoare, și 
țărănimea săracă constituie piatra unghiu
lară a teoriei marxist-leniniște asupra 
revoluției socialiste.

Un asemenea avînt revoluționar al 
întregului popor se născuse intr-adevăr 
in lunile septembrie— octombrie. Majori
tatea poporului — clasa muncitoare, țără
nimea săracă — trecuse de partea partidu
lui bolșevic și era gata pentru Insurecția 
armată.

Uirima din cele trei condiții despre care 
vorbea Lenin pentru victoria insurecție: 
armate se referă la faptul că aceasta poate 
C Încununate de succes numai dacă se 
sprijină pe existența unei cotituri hotărâ
toare în istoria revoluției In creștere, cind 
activitatea rindurilor înaintate ale po
porului este maximă, iar șovăielile în rân
durile dușmanilor și în rândurile priete
nilor slabi, inconsecvenți și nehotărîțl ai 
revoluției sint extrem de puternice. Or, 
tocmai o asemenea cotitură, cu asemenea 
rezultate, s-a produs în desfășurarea re
voluției din Rusia odată ou victoria asupra 
aventurii burghezo-korniloviste. Existența 
tuturor acestor condiții l-a făcut pe Lenin 
să caracterizeze situația existentă in Rusia 
astfel: „Avem în fața noastră toate pre
mizele obiective ale unei insurecții vic
torioase" (pag. 7).

Analiza lui Lenin nu s-a limitat însă 
numai la existența sau inexistența condi
țiilor necesare pentru insurecție; el a 
mers mai departe, rezolvind pe plan teo
retic incă inainte de Revoluție problema 
dacă, In cazul victoriei insurecției armate, 
bolșevicii vor reuși să păstreze puterea 
de stat cîștigată, sau nu. Nimicind argu
mentele pseudo-teoretice ale dușmanilor 
de toate soiurile ai revoluției, care proo
roceau toate nenorocirile apocalipsului în 
cazul cind bolșevicii vor lua puterea, Lenin 
a arătat că, dimpotrivă, partidul bolșevic 
este pe deplin matur și capabil să devină 
partid de guvemămînt, să mențină cu fer
mitate puterea de stat, și să o întărească 
Aceasta este posibil pentru că proletaria
tul are de partea sa simpatia majorității 
poporului, pentru că el dispune de un apa
rat de stat propriu, nou - sovietele — cu 
care va înlocui vechea mașină de stat sfă- 
rîmată, și va exercita dictatura proleta
riatului. pentru că această nouă putere 
de stat se va întări dobîndind puterea a- 
supra fabricilor, pămîntului, băncilor — 
adică cucerindu-și și făurindu-și o trai
nică bază economică — pentru că noua 
putere de stat va fi sprijinită prin activi
tatea efectivă, practică a întregului popor 
etc, tntemeindu-se pe acești factori, Lenin 
a tras din analiza sa concluzia istorică po
trivit căreia, „Victoria, o victorie traini
că, îi este acum asigurată, mai mult decît 
oricînd, mai mult decît oriunde, proleta- 

ztetahif din Rusia, dacă va lua puterea". 
?5 j.

La 1# octombrie 1917 a avut loc la Pe- 
trocrad memorabila ședință a Comitetului 
Central al Partidului Bolșevic la care a 
fost luată hoterfrea de a se dezlănțui la 
o date foarte apropiată insurecția armată.

Adoptarea arestei hotărâri fu urmată de 
o muncă uriașă și minuțioasă de pregă
tire a insurecție: în toate amănuntele ei. 
în criMa trădării mârșave a lui Kamenev 
și Zinoviev — care se opuseseră pregătirii 
insurecției — în ciuda divulgării de către 
Trett a datei insurecției armate, bolșe
vicii știuri să aplice eu măiestrie linia 
indicată de Leoin si să pregătească ma
sele pentru asaltul hotărîtor împotriva 
burgheziei. în ziua de 25 octombrie (7 no
iembrie) începu insurecția. Garda Roșie și 
tiupele revoluționare ocupară gările, poșta, 
telegraful, luară cu asalt Palatul de Iarnă 
și arestară Guvernul Provizoriu. In toiul 
insurecției victorioase, in timp ce pe străzi 
se duceau lupte indîrjite. se deschise la 
Smolali cel de al II-'.ea Congres general 
al Sovietelor, la care bolșevicii avură o 
majoritate zdrobitoare și care proclamă 
trecerea întregii puteri în mîinile Sovie
telor. Revoluția triumfase.

învățătura leninistă despre insurecția 
armată și despre condițiile desfășurării ei 
cu succes, tezele leniniste despre strate
gia și tactica revoluționară a proletaria
tului, metoda leninistă de analiză știin
țifică a forțelor de clasă și a raporturilor 
dintre ele in cursul revoluției, au devenit 
un bun al mișcării muncitorești interna
ționale. Cu ajutorul lor își elaborează 
partidele comuniste și muncitorești poli
tica lor; căiăuzindu-se după aceste prin
cipii, ca și după întreaga învățătură mar- 
xist-leninistă, partidul clasei muncitoare 
din țara noastră a condus lupta poporu
lui muncitor pentru cucerirea puterii de 
stat. Partidul Comunist din Rominia a 
tinut seama în decursul întregii sale lupte 
de faptul că numai prin închegarea unei 
trainice alianțe între clasa muncitoare ș’ 
țărănimea muncitoare poate fi sfărimat? 
odioasa putere burghezo-moșierească 
Această alianță s-a făurit în focul luptei 
revoluționare pentru împărțirea pămlntu- 
rilor moșierești țăranilor și ea a dus in
tr-adevăr la sfărâmarea regimului capita
list în Romînia și la cîștigarea și men
ținerea de către poporul muncitor, con
dus de partid, a puterii politice în stat

Posibilitatea închegării și întăririi con
tinue a acestei alianțe, arăta în mod ge- 
mal Lenin, izvorăște din aceea că „nu 
există o divergență fundamentală între 
interesele muncitorilor salariați si intere
sele țăranilor muncitori și exploatați. So

cialismul poate satisface pe deplin și in
teresele unora și interesele celorlalți 
Numai socialismul poate satisface intere
sele lor" (pag. 318). De aceea, pornind 
de la această teză, partidul ne arată că 
msemnătatea consolidării alianței între 
clasa muncitoare șl țărănimea muncitoare 
nu scade, ci crește și mai mult în pe
rioada actuală, după cucerirea puterii, ca 
o condiție principală pentru întărirea 
regimului nostru democrat-popular și con
struirea cu succes a orînduirii socialiste.

Congresul al II-lea al Sovietelor de 
deputați ai muncitorilor și soldaților din 
Rusia a adoptat istoricul „Decret asupra 
păcii", elaborat de Lenin. Textul Decre
tului, precum și raportul asupra păcii 
rostit de Lenin, fac parte dintre primele 
documente în care au fost formulate 
principiile politicii externe a statului so
vietic, principii care călăuzesc și astăzi 
lupta Uniunii Sovietice pe arena inter
națională.

Decretul asupra păcii propunea țărilor 
beligerante încheierea imediată a unul 
armistițiu, pentru a începe tratative de 
pace. Ridicînd sus stindardul luptei pen
tru pace, pentru „a izbăvi omenirea de 
grozăviile războiului și de consecințele 
lui", Lenin a făcut apel nu numai la gu
vernele țărilor capitaliste, cl în mod spe
cial și direct la masele populare din 
aceste țări, Lenin a subliniat neobosit ro
lul hotărîtor pe care pot să-l joace masele 
în problemele păcii și războiului. „Pretu
tindeni, spunea Lenin referindu-se la lu
mea capitalistă — guvernele și popoarele 
sint în dezacord, și de aceea trebuie să 
ajutăm popoarele să intervină in pro
blemele războiului și păcii" (pag. 236) De 
asemenea, Lenin a demascat în mod 
necruțător duplicitatea murdară a poli
ticii guvernelor imperialiste, In cuvinte 
care își păstrează și astăzi întreaga ac
tualitate : „Noi luptăm — a spus el — 
împotriva minciunii guvernelor care, în 
vorbe, sint toate pentru pace și pentru 
dreptate, iar in fapt duc războaie de co
tropire și jaf" (pag 236), O asemene» 
minciună practică fără rușine și în zilei- 
noastre guvernul S.U.A., de pildă, și alte 
guverne i’ «perialiste care nu obosesc să 
peroreze și noapte la toate tribunele 
și pe tea. lungimile de undă, despre 
așa-zisa l „dorință" de pace, în vreme 
ce în fapt accelerează cursa înarmărilor 
construiesc noi baze militare și încheie 
mereu diferite pacte și blocuri agresive

Făcînd analiza situației interne și in
ternaționale a Rusiei revoluționare și în 
mM deosebit a războiului ce se desfă
șura între cele două mari grupe de state 

imperialiste, Lenin a arătat că încheierea 
păcii este deosebit de necesară și în 
scopul consolidării succesului revoluției 
socialiste. De aceea, în condițiile refuzu
lui celorlalte state beligerante de a ac
cepta un armistițiu, Lenin preconiza în
cheierea unei păci separate. „încheind o 
pace separată — spunea el — noi ne eli
berăm, în măsura cea mal mare cu pu
tință în momentul actual de ambele gru
puri imperialiste vrăjmașe, folosind vraj
ba și războiul dintre ele — care îngreuia
ză încheierea unei înțelegeri între ela 
împotriva noastră — și le folosim spre a 
căpăta pentru o anumită perioadă da 
timp mină liberă în scopul continuării și 
consolidării revoluției socialiste", (pag. 
433-434). Geniala tactică indicată de Le
nin a dus la încheierea păcii de la Brest- 
Litovsk și a asigurat într-adevăr cîștiga
rea de către tînăra putere sovietică i 
unui răgaz, care i-a permis să-și strângă 
forțele pentru a infringe ulterior contrare
voluția internă și intervenția statelor im
perialiste.

Politica de pace, inaugurată din prima 
zi a revoluției proletare a fost dusă de 
statul sovietic cu o principialitate nea
bătută în tot decursul existenței sale. 
Lupta actuală a Uniunii Sovietice pentru 
reducerea înarmărilor și interzicerea ar
melor atomice și a tuturor armelor de 
exterminare In masă, lupta U.R.S.S. pen
tru rezolvarea justă a problemei germana 
șl pentru asigurarea securității colectiva 
a popoarelor europene, întreaga activi
tate desfășurată de U.R.S.S. la O.N.U. și 
în alte organizații internaționale este o 
continuare în condiții istorice noi a po
liticii de pace și de coexistență între stete 
cu sisteme sociale deosebite, preconizate 
de marele Lenin.

★

în lucrările cuprinse în volumul M- 
Lenin dă o serie de geniale indicări: cu 
privire la construirea noului tip de r.at 
— statul muncitoresc-țărănesc — n rn 
privire la problemele începutului eocia 
truirii orînduirii socialiste. Aceste mc to
ții sînt acum de o deosebită sri.--o.i--» 
pentru consolidarea statului nostru 4e- 
mocrat-popular și pentru desfășurarea M 
succes a construcției socialiste in patri-a 
toastră.

Perioada de trecere de la eapit’t sre .• 
socialism, arată Lenin, este perioada .-:r 
acute „chinuri ale facerii" unor adric 
frămîntări, perioadă caracter-'r’tl :--- 
tr-o ascuțire la maximum a l-t t- re 
clasă Socialismul nu poate fi i s ”- 
piu, „introdus"; „el se de?- ;: - â
celei mai încordata, calei n • »r ■. *



Să înceteze procesul înscenat 
Partidului Comunist din Germania Sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a eliberării Albaniei

Cadrele didactice și studenții Univer
sității „C. I. Parhon" din Capitală, adu
nați vineri Ia amiază într-un miting în 
aula mare a Facultății de științe juridice, 
au protestat împotriva procesului inten
tat Partidului Comunist din Germania de 
către clica revanșarzilor de la Bonn.

La miting a luat cuvlntul prof. S. Vianu, 
prorector al Universității „C. I. Parhon", 
care și-a exprimat indignarea față de 
procesul de la Karlsruhe. Prin procesul 
înscenat — a subliniat vorbitorul — Ade
nauer și clica lui urmăresc scoaterea în 
afara legii a Partidului Comunist din 
Germania și prin aceasta înlăturarea 
unui puternic obstacol din calea grăbirii 
remilitarizării Germaniei occidentale.

La sfîrșitul mitingului, cadrele didac
tice, studenții, personalul administrativ și 
de îngrijire de la Universitatea „C. I. 
Parhon" au adoptat o moțiune adresată 
Tribunalului Constituțional Federal de la 
Karlsruhe, prin care se cere cu hotărire 
încetarea odiosului proces de la Karlsruhe, 
înscenat împotriva Partidului Comunist 
din Germania și a conducătorilor săi.

★
Oamenii muncii din întreprinderile o- 

rașului Iași protestează cu indignare îm
potriva procesului de la Karlsruhe prin 
care se urmărește interzicerea Partidului 
Comunist din Germania.

In clișeu : o fază la poarta Iul Co man.

COMPETIȚIA DE FOTBAL
„CUPA R.P.R.”

întîlnirile din cadrul sferturilor de fi
nală ale competiției de fotbal „Cupa 
R.P.R." n-au fost scutite nici la această 
ediție de rezultate neașteptate.

Surpriza zilei a fost înregistrată la Re
șița, unde echipa metalurgiștilor din lo
calitate a reușit, după un meci intere
sant, să elimine din competiție pe Loco
motiva Timișoara. Scorul final al meciu
lui a fost de 2—0 (1—0).

In Capitală au avut loc două jocuri 
care s-au desfășurat pe stadioane dife
rite. Suporterii echipei Dinamo Bucu
rești s-au deplasat dimineața la stadionul 
din șos. Ștefan cel Mare pentru a-și ve
dea echipa lor în întîlnirea cu echipa din 
cat. B., Flamura Roșie Sf. Gheorghe. Fot
baliștii dinamoviști, în formă bună, au 
cîștigat cu scorul de 3—0 (3—0) prin punc
tele înscrise de Suru și Călinoiu (2).

Pe stadionul din Ciulești, echipa cefe
riștilor bucureșteni Locomotiva Grivița 
Roșie a întîlnit, într-un mecj așteptat cu 
interes, echipa C.C.A.

Victoria a revenit cu scorul de 1—0 
(0—0) echipei C.C.A.

La Ploești, echipa din localitate, Fla
căra, s-a comportat remarcabil în meciul 
cu echipa campioană a tării Flamura Ro
șie Arad. Ploeștenii au jucat cu mult 
avînt, reușind să termine victorioși, dar 
numai după prelungiri, cu scorul de 3—1 
(0—1 ; 1—1; 2—1).

(Agerpres)

ascuțite pînă la turbare, pînă la dispe
rare, lupte de clasă și al războiului ci
vil" (pag. 385). Chestiunea se pune atunci 
astfel : a învinge sau a fi învins I

Pentru a învinge, arăta Lenin, este ne
cesară făurirea unui instrument puter
nic cu ajutorul căruia proletariatul și ță
rănimea muncitoare să poată zdrobi îm
potrivirea burgheziei : anume, un stat de 
tip nou. Vechiul aparat de stat, burghezo- 
moșieresc, nu putea fi „luat în stăpini- 
re“ și folosit de proletariat; el trebuia 
sfărîmat și înlocuit. Pe ruinele lui tre
buia construit un nou aparat de stat, so
cialist. Acest aparat nou, propriu, îl con
stituiau sovietele de deputați ai munci
torilor, soldaților și țăranilor.

Lenin a făcut o profundă analiză a ca
racterului puterii de stat sovietice, a tră
săturilor ei esențiale, a superiorității ei 
asupra oricărei forme de „democrație" 
burgheză. Sovietele, arată el, sînt un nou 
aparat de stat care crează forța armată 
a muncitorilor și țăranilor, care stabilește 
o legătură indisolubilă cu masele, cu ma
joritatea poporului, care îmbină avanta
jele parlamentarismului cu avantajele de
mocrației nemijlocite și care este astfel 
mult mai democratic decît aparatele de 
stat din trecut. Sovietele, prin natura lor, 
pot stabili o legătură strînsă cu profe
siunile cele mai felurite, înlesnind astfel 
înfăptuirea celor mai diferite reforme; 
ele constituie, însfîrșit, un aparat admi
rabil cu ajutorul căruia avangarda cla
selor asuprite poate ridica, educa, instrui 
și duce după sine întreaga masă gigan
tică a celor ce muncesc, care înainte erau 
îndepărtați de la viața politică a țării.

★
în mod cu totul și cu totul deosebit sco

tea Lenln în evidență necesitatea antre
nării, cu ajutorul sovietelor, a maselor ce
lor mai largi la conducerea treburilor 
obștești. Aceasta și numai aceasta asigură 
în primul rînd nu numai superioritatea 
noului aparat de stat asupra celui vechi, 
ci și invincibilitatea lui. La conducerea 
treburilor statului trebuie antrenați mun
citorii și țăranii, care trebuie să spulbere 
prejudecata putredă potrivit căreia nu
mai „funcționarii speciali" pot îndeplini 
această muncă, și trebuie să învețe cu se
riozitate cum să conducă statul, să se 
înarmeze cu forța cunoștințelor pentru a 
duce o muncă organizatorică creatoare.

Clasa muncitoare și țărănimea consti
tuie un izvor nesecat de talente organi
zatorice, care încep să se trezească și 

în cadrul mitingului care a avut loc la 
fabrica „Țesătura", luni după terminarea 
lucrului, muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii acestei întreprinderi au 
ascultat cuvîntul tov. Ion Iordache, care 
a vorbit despre odioasa înscenare pusă la 
oale împotriva Partidului Comunist din 
Germania.

★

Aproape 2000 de muncitori, Ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală au protestat ieri în cadrul unui 
miting împotriva înscenării fasciste de la 
Karlsruhe.

Președintele comitetului de întreprin
dere, Grigore Crețu, a vorbit muncitori
lor despre prigoana exercitată de Guver
nul Federal de la Bonn împotriva Parti
dului Comunist din Germania, arătînd că 
politica dusă de clica lui Adenauer ur
mărește reînvierea fascismului, dușman 
de moarte al omenirii muncitoare.

Tinerii din Întreprinderea noastră, a 
arătat în cuvîntul său de protest ute- 
mistul Zamfir Marin, cer încetarea aces
tui proces nedrept".

Asemenea mitinguri au mai avut loc 
la uzinele „I. C. Frimu" din Sinaia, la 
Complexul C.F.R. Grivița Roșie, uzinele 
textile „7 Noiembrie" din Capitală și în 
alte întreprinderi din țară.

(Agerpres)

SPORTIVĂ
A LUAT SFIRȘIT CEL DE AL 36-LEA 

CAMPIONAT MONDIAL DE TIR
în seara zilei de 27 noiembrie a avut 

loc la Caracas festivitatea de închidere a 
celui de al 36-lea campionat mondial de 
tir la cane au participat trăgători din 32 
de țări ale lumii.

Sportivii sovietici, care au luat parte 
pentru prima oară la aceste campionate, 
au obținut un succes strălucit.

Din cele 7 premii speciale, prevăzute în 
competiția pentru campionatul mondial 
pe echipe la principalele probe, trăgăto
rii Uniunii Sovietice au cucerit șase.

Un mare succes a obținut Anatolii Bog
danov cere a cucerit titlul de campion 
mondial.

De asemenea, un alt trăgător sovietic,
V. Borisov a cucerit titluri de campion 
mondial în probele de armă liberă cali
bru mare poziția „In picioare" și armă 
liberă calibru redus.

In cursul campionatelor, sportivii so
vietici au stabilit 18 noi recorduri mon
diale. Participînd la probele individuale 
de clasificare pentru medalii, trăgătorii 
sovietici au cucerit 77 medalii de aur, 
14 medalii de argint și 8 medalii de bronz.

FINALA CAMPIONATULUI DE ȘAH 
AL R.P.R.

Finala campionatului de șah al R.P.R. 
a continuat luni seara cu desfășurarea 
celei de a 7-a runde. Spectatorii au asistat 
la o serie de partide poziționale deosebit 
de interesante.

în partida Partos — Bălanei s-a ajuns 
într-un final de turnuri șl piese ușoare în 
care Bălănel avea avantaj pozițional. Par
tos s-a apărat însă foarte inventiv și sa- 
crificînd calitatea pentru doi pioni a ob
ținut șanse de remiză în poziția de între
rupere.

Seimeanu, cu albele, a jucat foarte ener
gic deschiderea cîștigînd o calitate în par
tida cu Halic. El și-a mărit apoi avanta
jul pe care-1 păstrează și la întrerupere. 
Soos, cu negrele, a obținut o majoritate 
activă de pioni pe flancul damei, obligîn- 
du-1 pe Drimer să dea o figură în schim
bul a doi pioni. în criză de timp, Nacht 
a pierdut doi pioni, recunoseîndu-se apoi 
învins în fața lui I. Szabo. Mititelu a 
cîștigat o figură și apoi partida la Ka- 
racsony. Partida Ghițescu — G. Alexan- 
drescu s-a întrerupt cu material egal. în- 
tr-o poziție complicată s-a întrerupt par
tida Samarian •— Suta.

Partida Ciooîltea — Troianescu a fost 
amânată.

tind spre o muncă vie, creatoare. Ele tre
buie atrase în primul rînd, spunea Lenin, 
la îndeplinirea unei munci indispensabile 
pentru înaintarea pe drumul spre victoria 
socialismului, și anume organizarea evi
denței și a controlului. Trebuie stimulată 
și organizată pe scară națională întrecerea 
în obținerea succeselor în munca de or
ganizare și îndeosebi pentru organizarea 
producției, pentru organizarea evidenței 
și controlului asupra producției și a re
partiției produselor. Numai participarea 
maselor poate chezășui buna rezolvare a 
acestei probleme vitale pentru stat, arăta 
Lenin, tot așa cum această participare 
poate asigura în general condițiile întă
ririi puterii de stat populare și rezolvarea 
problemelor pe care le ridică înaintarea 
spre socialism. Ideea aceasta și-a găsit o 
minunată și concisă expresie în celebra 
teză leninistă cuprinsă în acest volum, 
după care „...un stat este puternic prin 
conștiința maselor. El este puternic atunci 
cind masele știu totul, cind sînt in stare 
sd judece totul și cind fac totul în mod 
conștient" (pag. 240).

In țara noastră, partidul și guvernul duc 
cu consecvență o politică leninistă de an
trenare a maselor largi populare la con
ducerea treburilor obștești. învățătura 
marxist-leninistă și experiența statului 
sovietic na învață că numai o asemenea 
politică poate asigura stringerea continuă 
a legăturilor dintre aparatul de stat și 
mase, lichidarea birocratismului, desfășu
rarea largă a inițiativei creatoare, întă
rirea continuă a unității între partid, gu
vern și popor. Experiența practică a con
strucției socialismului în țara noastră ne 
dovedește de asemenea „pe viu", că nu
mai prin participarea maselor muncitoare 
la rezolvarea treburilor obștești poate fi 
realizată atragerea lor la creația istorică 
conștientă, la făurirea cu un ceas mai de
vreme a orînduirii socialiste în țara noas
tră.

★
Bogăția de neprețuit a leninismului 

strălucește în fiecare din lucrările cu
prinse in volumul 26, în fiecare din pagi
nile volumului. Strălucirea lui, care a lu
minat calea dobindirij unor asemenea gi
gantice succese ca cele obținute de po
poarele sovietice, luminează astăzi in con
tinuare lupta poporului nostru, ca și a 
altor popoare, pentru o viață mereu mai 
bună, fericită, pentru victoria socialis
mului.

M. CERNEA

TIRANA 29 (Agerpres). — Agenția 
Telegrafică Albaneză transmite; La 28 
noiembrie a avut loc Ia Tirana, în sala 
Teatrului Popular, o ședință solemnă con
sacrată celei de a 10-a aniversări a eli
berării Albaniei.

Asistența a primit cu aplauze furtu
noase apariția în Prezidiu a lui Enver 
Hodja, prim secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania ; Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri; Hadgi

Raportul
TIRANA 29 (Agerpres). — Agenția Te

legrafică Albaneză transmite textul pres
curtat al cuvintării rostite de Enver 
Hodja, prim-secretar al Partidului Muncii 
din Albania, în cadrul ședinței festive de 
la Tirana, consacrată celei de a 10-a ani
versări a eliberării Albaniei.

Astăzi, poporul albanez, condus de 
eroicul său Partid al Muncii, sărbătorește 
cu bucurie și fericire în țara sa liberă și 
suverană, cea de a 10-a aniversare a eli
berării Albaniei de sub jugul ocupanților 
fasciști italieni și germani, de sub jugul 
secular al feudalilor și burgheziei locale.

Marea victorie repurtată de poporul al
banez la 29 noiembrie 1944, sub condu
cerea revoluționară fermă a Partidului 
Comunist din Albania, constituie o încu
nunare a tuturor aspirațiilor, speranțelor 
și năzuințelor sal» seculare.

Poporul albanez își dă limpede seama 
și nu va uita niciodată că factorii hotă
râtori ai eliberării sale din robie au fost 
Uniunea Sovietică și gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice.

Sint fericit ca in această zi de bucurie 
— cea mai mare sărbătoare a poporului 
nostru — să salut din tot sufletul, în nu
mele poporului albanez, al guvernului 
Albaniei și în numele Partidului Muncii 
din Albania, delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul 
Javoronkov. Inimile întregului popor al
banez sînt pline de recunoștință fără 
margini și de dragoste nețărmurită față 
de marea Uniune Sovietică și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice.

In această zi sfîntă, poporul albanez 
face legămînt solemn față de popoarele 
frățești ale Uniunii Sovietice — elibera
toarele țării, prietenele și apărătoarele 
sale — că va întări și va păstra cu sfin
țenie dragostea și prietenia sa față de ele, 
deoarece în aceasta rezidă izvorul tuturor 
victoriilor poporului albanez, chezășia vii
torului fericit al țării noastre.

Lupta de eliberare națională este cea 
mai luminoasă pagină din întreaga istorie 
a poporului albanez, deoarece, ca rezultat 
al acestei lupte, patria noastră a fost eli
berată de sub jugul ocupanților fasciști, 
au fost lichidate odată pentru totdeauna 
clasele dominante burghezo-moșierești, 
puterea a trecut în întregime în mîinile 
poporului, asigurîndu-i-se prietenia veș
nică cu Uniunea Sovietică, cu țările de 
democrație populară, ci» toate popoarele 
progresiste din lume, și creîndu-i-se toate 
posibilitățile pentru a construi în țara 
noastră o societate nouă, socialistă. Se în
țelege că înfăptuirea unui asemenea pro
gram măreț, care întruchipează toate nă
zuințele și aspirațiile poporului nostru, ar 
fi de neconceput fără participarea între
gului popor, fără rolul conducător al unui 
partid de tip marxist-leninist, detașamen
tul de avangardă al clasei muncitoare și

Cuvîntarea rostită de V. G. Javoronkov
TIRANA 29 (Agerpres). — A.T.A. trans

mite textul cuvîntării rostite de V. G. 
Javoronkov la ședința solemnă consacra
tă celei de a 10-a aniversări a eliberării 
Albaniei, care a spus:

Dragi prieteni și tovarăși!
îngăduiți-mi ca în numele poporului 

sovietic, al Partidului Comunist și al Gu
vernului Uniunii Sovietice să vă salut și 
să vă felicit călduros pe dvs. și prin dvs. 
eroicul popor albanez, cu prilejul celei de 
a 10-a aniversări a eliberării țării de sub 
jugul cotropitorilor fasciști.

Acum 10 ani poporul albanez, folosind 
situația favorabilă creată în urma victo
riilor Armatei Sovietice în Baloani, a eli
berat în întregime țara sa de cotropito
rii fasciști și de ocupația străină.

Această victorie remarcabilă ați cuce- 
rit-o prin bătălii sîngeroase, prin lupte 
grele. Poporul vostru numește cu dragos
te patria sa „Țara vulturilor". în această 
denumire își găsește expresia spiritul iu
bitor de libertate, mîndru, al poporului 
albanez, care de-alungul multor veacuri 
a luptat cu bărbăție și curaj pentru in
dependența sa, împotriva înrobitorilor 
străini.

în perioada celui de al doilea război 
mondial, oeupanții fasciști au încercat din 
nou să înrobească patria voastră. Sub 
conducerea partidului său comunist, în 
frunte cu tovarășul Enver Hodja, poporul 
albanez a luptat cu curaj împotriva duș
manului adueîndu-și prin aceasta contri
buția la cauza comună a zdrobirii fascis
mului în Europa.

Poporul sovietic dă o înaltă prețuire 
luptei curajoase a poporului albanez pen
tru independența sa și nu va uita nici
odată uriașele sacrificii făcute de poporul 
albanez in timpul celui de al doilea răz
boi mondial.

Tovarăși ! De la eliberarea țării vo -tre 
au trecut zece ani, o perioadă foarte s r- 
tă în viața unei națiuni. După cum • 
știe însă, revoluțiile grăbesc cu mult mei- 
sul dezvoltării societății. Se știe de ase

TIRANA 29 (Agerpres). — Luând cu
vîntul in cadrul ședinței festive care a 
avut loc Ia Tirana cu prilejul sărbătoririi 
celei de a 10-a aniversări a eliberării Al
baniei, tovarășul Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. și membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., a spus urmă
toarele :

Dragi tovarăși,
Din însărcinarea Guvernului Republicii 

Populare Romine, a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și în 
numele poporului romîn transmit poporu
lui trate albanez cel mai cald salut fră
țesc și felicitări cu prilejul celei de a 10-a 
aniversări a eliberării Albaniei.

Ca urmare a victoriilor istorice repur
tate de glorioasa Armată Sovietică elibe
ratoare asupra fascismului, unitățile ar
matei albaneze de eliberare națională, 
sprijinite de poporul albanez, organizate 
și conduse de încercatul Partid Comunist 
din Albania au eliberat pentru totdeauna 
patria lor de sub jugul ocupanților fas
ciști și robia feudalo-burgheză.

Ședința solemnă de la Tirana
Leshi, președintele Prezidiului Adunării 
Populare, membrii Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, precum 
și membrii delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice — V. G. Javoronkov, 
ministrul Controlului de Stat al U.RS.S. ; 
M. A. Ibrahimov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem el R.S.S. Azarbaidjane 
și vicepreședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. ; P. N. Korobova, se
cretar al Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S., și V. I. Tișcenko, șef 

prezentat de Enver Hodja
al maselor de oameni ai muncii, cum a 
fost gloriosul Partid Comunist din Alba
nia, astăzi Partidul Muncii din Albania.

Vorbind despre primii pași ai puterii 
populare, Enver Hodja a amintit despre 
naționalizarea băncilor, minelor, fabrici
lor și mijloacelor de telecomunicații-

La 11 ianuarie 1946, Albania a fost pro
clamată Republică Populară. încă în 1946, 
în urma înfăptuirii unor uriașe transfor
mări economice și sociale, țara noastră, 
condusă de partidul ei- comunist, a rezol
vat cu succes sarcinile etapei burghezo- 
democratlce a revoluției și a pășit cu în
credere pe calea construirii bazelor socia
lismului.

Este îndeobște cunoscut, a continuat 
Enver Hodja, că din punctul de vedere al 
dezvoltării industriale, țara noastră a fost 
cea mai înapoiată din Europa. Numai re
voluția populară a putut să schimbe radi
cal într-o perioadă foarte scurtă această 
situație.

Amintind despre construirea unei serii 
de noi mari întreprinderi și despre lăr
girea și reconstruirea vechilor întreprin
deri, Enver Hodja a relevat creșterea pro
ducției globale a industriei. In 1950, vo
lumul producției globale a sporit în com
parație cu 1938 de aproape 4 ori, în 1954 
va spori de aproximativ 11,4 ori, iar pînă 
la sfîrșitul anului 1955 volumul producției 
va spori de 11,7 ori. Greutatea specifică a 
producției industriale în producția totală a 
țării a crescut de la 18,3% în 1938, la 
40,6% .în 1950 ; în 1954 ea va ajunge de 
60,8 la sută.

O atenție deosebită se acordă dezvoltă
rii industriei alimentare. In 1950, produc
ția industriei alimentare a crescut cu 
74,5% în raport cu anul 1938. In 1954 ea 
va spori de 7,2 ori, în 1955 — de 7,4 ori.

In decurs de 10 ani, industria noastră 
a introdus în' producție 548 de noi feluri 
de produse.

Succese importante au fost obținute în 
domeniul agriculturii. Suprafețele însă- 
mînțate au sporit în anul curent cu 70% 
în comparație cu 1938.

A crescut și s-a întărit sectorul socia
list al agriculturii. Cooperativele agricole 
s-au întărit din punct de vedere organi- 
zatorico-economic și s-au îmbunătățit 
considerabil condițiile materiale de trai 
ale membrilor lor. Incluzînd cooperati
vele agricole care au luat ființă anul a- 
cesta, în prezent în Albania există 150 
cooperative, care grupează peste 8.500 
gospodării țărănești și care dispun de 
9,27% din întreaga suprafață cultivată 
din republică.

Ca rezultat al dezvoltării industriei și 
agriculturii, precum și datorită ajutorului 
de neprețuit pe care ni-1 acordă Uniunea 
Sovietică și țările de democrație popu
lară, a crescut circulația mărfurilor și 

menea că un popor eliberat, a cărui ener
gie creatoare fusese înainte încătușată, 
este capabil să facă minuni.

Ce era Albania acum 10—15 ani ? Era 
un stat înapoiat de tip feudal în care, 
alături de germeni ai relațiilor capitalis
te, se mai păstrau încă rămășițe însem
nate ale orînduirii gentilice.

Poporul trăia în sărăcie. Clica guver
nantă și colonialiștii străini nu se preo
cupau deloc de nevoile, învățămîntul s.i 
cultura poporului. Cît de prost stăteau lu
crurile în această privință o ilustrează 
faptul că în 1939, 80 la sută din popu
lația Albaniei era neștiutoare de carte.

Din momentul în care poporul albanez 
a început să trăiască fără moșieri și ca
pitaliști, fără imperialiști și colonialiști 
străini, din momentul în care a început 
să trăiască o viață liberă, de muncă crea
toare, să muncească numai pentru el și 
pentru statul său, înfățișarea Albaniei s-a 
schimbat în mod fundamental.

Pînă la instaurarea puterii populare, 
țara voastră importa multe produse in
dustriale. în noua Albanie, au fost create 
o serie de întreprinderi înzestrate cu teh
nică nouă, care dau populației țesături, 
piele, zahăr, mobile, produse de tutun, de 
fabricație indigenă.

în trecut, în Albania nu exista nici o 
instituție de învățămînt superior. în mo
mentul de față, în țara voastră funcțio
nează șase instituții de învățămînt' supe
rior. A fost creat un institut de științe, 
în ritm rapid crește în Albania numărul 
instituțiilor culturale și de folos obștesc.

Tovarăși I Forța îndrumătoare și con
ducătoare a poporului albanez în lupta sa 
pentru construirea unei vieți noi, fericite, 
este eroicul Partid al Muncii din Alba
nia în frunte cu Comitetul său Central.

In anii încercărilor războiului, comuniș
tii albanezi au dus poporul lor la victo
ria asupra dușmanului. In anii construc
ției pașnice, Partidul Muncii depune toate 
eforturile pentru ca economia și cultura 
țării să se dezvolte în interesul oameni

Cuvîntarea rostită de Dumitru Coliu
Dintr-o semi colonie asuprită și lipsită 

de apărare, dintr-un obiect de jaif al im
perialiștilor străini și latifundiarilor au
tohtoni, Albania a devenit o țară liberă, 
independentă și stăpînă pe soarta sa.

Eroicul popor albanez, sub conducerea 
Partidului Muncii din Albania înaintează 
victorios pe drumul construirii unei vieți 
luminoase — pe drumul construirii socia
lismului in țara sa.

în cei 10 ani care s-au scurs de la eli
berare. prin lupta sa dîrză și neobosită 
sub conducerea Partidului Muncii din 
Albania, poporul albanez a obținut în
semnate succese în toate domeniile con
strucției socialiste ; industria Albaniei, în 
trecut aproape inexistentă, a devenit 
aslăzi, cu ajutorul Uniunii Sovietice și 
prin colaborare frățească cu toate țările 
de democrație populară, un factor impor
tant în viața economică a țării, un instru
ment puternic de întărire a alianței indes
tructibile dintre cla.sa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

Prietenia și colaborarea frățească din
tre poporul romîn și poporul albanez, care 

adjunct al unei secții a C.C. al P.C.U.S., 
șefului delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Chineze și a șefilor dele
gațiilor celorlalte țări de democrație 
populară.

Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, a prezen
tat un raport consacrat celei de a 10-a 
aniversări a eliberării Albaniei.

A rostit apoi un cuvînt de salut șeful 
delegației sovietice V. G. Javoronkov.

s-au îmbunătățit condițiile de trai ale 
oamenilor muncii. Ținîndu-se seama de 
reducerile de prețuri efectuate intre 1947 
și 1954, salariul mediu al muncitorilor a 
sporit în această perioadă cu 33,5%. Vo
lumul total al circulației mărfurilor a 
crescut în țară de la 4,5 miliarde leki în 
1945 la 7,8 miliarde leki în 1950. Anul 
acesta el a crescut pînă la 12,5 miliarde 
leki.

Un rol deosebit de însemnat în circula
ția mărfurilor revine sectorului socialist 
Aprovizionarea maselor muncitoare s-a 
îmbunătățit.

în ultimii zece ani, poporul nostru a 
obținut succese strălucite în domeniul 
dezvoltării culturii și învățămîntului. Este 
suficient să amintim că, înainte de eli
berare, 80% din populație era neștiutoare 
de carte. în anul școlar curent va fi lichi
dat analfabetismul in rindurile populației 
adulte pînă la vîrsta de 40 ani.

Un mare merit al partidului nostru îl 
constituie faptul că el a făurit alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare.

Ocupîndu-se de situația internațională, 
Enver Hodja a relevat că au fost obți
nute succese importante în direcția slă
birii încordării internaționale. Ar fi însă 
greșit să credem că au și fost înlăturate 
toate obstacolele care împiedică rezolva
rea justă a problemelor internaționale.

Politicii războiului, a spus Enver Hodja 
în continuare, i se opune politica de pace 
a Uniunii Sovietice, propunerea ei cu pri
vire la crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa.

Vorbind despre relațiile Albaniei pe 
planul politicii externe, Enver Hodja a 
spus că poporul albanez a devenit mai 
puternic decît oricînd în trecut, deoarece 
el întreține strîns legături prietenești e- 
conomice, comerciale și culturale cu prie
tenii săi credincioși. Datorită acestor le
gături frățești, poporul albanez pășește 
necontenit înainte pe calea progresului 
și a socialismului

Politica guvernului nostru a fost în
totdeauna o politică de pace, de statorni
cire a unor relații prietenești și de bună 
vecinătate cu orice stat care dorește bi
nele poporului nostru și care îi respectă 
toate drepturile.

Albania a stabilit relații de bună veci
nătate, cu Iugoslavia și Italia.

în încheiere, Enver Hodja a rostit cu
vinte de salut în cinstea poporului al
banez, în cinstea Uniunii Sovietice, a 
marelui Partid Comunist al Uniunii So
vietice, în cinstea prieteniei de nezdrun
cinat cu popoarele frățești din țările de 
democrație populară.

Să luptăm din toate puterile pentru 
cauza păcii în întreaga lume I (Aplauze 
furtunoase prelungite, toți se ridică în 
picioare).

lor muncii, pentru ca pe baza dezvoltării 
economiei, bunăstarea poporului albanez 
să crească sistematic.

Desigur că într-o operă ca construirea 
unei economii și culturi noi, socialiste se 
întîmpină în mod inevitabil și greutăți — 
greutăți de creștere. Nu există însă nici 
o îndoială că situația poporului vostru se 
îmbunătățește an de an și că astăzi el 
trăiește mai bine decît ieri, iar mline va 
trăi mai bine decît astăzi.

Tovarăși! Oamenii sovietici nutresc o 
mare simpatie pentru eroicul și harnicul 
popor albanez, care construiește societa
tea socialistă. Oamenii sovietici urmăresc 
cu mare atenție și simpatie acțiunile 
voastre și se bucură sincer de realizările 
voastre. Popoarele noastre sînt legate 
strîns printr-o prietenie frățească, care 
are o temelie trainică și sănătoasă. Pe noi 
ne unesc comunitatea țelurilor noastre, 
drumul comun pe care pășesc țările noas
tre. Pe noi ne unește lupta comună pen
tru pace.

Lupta consecventă și perseverentă a 
forțelor democratice în frunte cu Uniu
nea Sovietică pentru pace în lumea în
treagă a și dat rezultate destul de bune.

Vom lupta și în viitor, fără a sta cu 
mîinile încrucișate, pentru întărirea pă
cii, pentru securitatea colectivă și cola
borarea tuturor popoarelor.

Tovarăși! Astăzi, de ziua sărbătorii 
voastre naționale vă urăm călduros în 
numele poporului sovietic noi succese în 
construirea Albaniei socialiste, în întări
rea orînduirii democrat-populare, în ri
dicarea bunăstării oamenilor muncii, în 
întărirea alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănime, în lupta pentru cauza păcii 
și securității popoarelor.

Trăiască Republica Populară Albania, 
liberă și independentă !

Trăiască Partidul Muncii din Albania, 
— organizatorul și inspiratorul tuturor 
victoriilor poporului albanez!

Trăiască prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre popoarele Albaniei 
și Uniunii Sovietice !

se dezvoltă și se întărește pe zi ce trece, 
constituie un factor activ în dezvoltarea 
și întărirea țărilor noastre în interesul 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Poporul romîn urează din toată inima 
poporului frate albanez, de ziua marei 
sale sărbători naționale, noi succese în 
întărirea continuă a statului său demo
crat-popular, in ridicarea bunăstării ma
teriale și culturale a poporului albanez, 
în opera de construire a socialismului în 
Republica Populară Albania.

Trăiască Partidul Muncii din Republica 
Populară Albania, conducătorul și organi
zatorul victoriilor poporului albanez I

Trăiască Guvernul Republicii Populare 
Albania I

Trăiască în veci prietenia dintre poporul 
romîn și poporul albanez I

Trăiască lagărul păcii,' democrației și 
socialismului în frunte cu marea noastră 
prietenă, Uniunea Sovietică !

Trăiască lupta popoarelor pentru slă
birea continuă a încordării internaționale 
și asigurarea unei păci trainice în lume!

Recepția oferită de trimisul 
extraordinar al R.P. Albania 

la București
Luni seara, Miha Lako. trimis extraor

dinar șl ministru plenipotențiar al Repu
blicii Populare Albania la București, a 
oferit la Casa Centrală a Armatei, o re
cepție cu prilejul celei de a 10-a aniver
sări a eliberării Albaniei. <

La recepție au participat tovarășii : 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. P. Groza, Miron 
Constantinescu, P. Borilă, general locote
nent Al Drăghlci, M. Dalea, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președinte de onoare al Aca
demiei R.P.R., acad. Mihail Sadoveanu, 
vicepreședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu președintele Academiei R.P.R., Con
stanța Crăciun, ministrul Culturii, acad. I. 
Murgulescu, ministrul învățămîntului. 
Marcel Popescu, ministrul Comerțului Ex
terior T. Rudettico, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, membri ai guver
nului, membri ai C.C. al P.M.R., reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, fruntași ai 
vieții științifice și artistice, reprezentanți 
ai presei romine și străine.

Au participat numeroși membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească. (Agerpres)

Festivitatea 
de la București

Duminică^ seară, în sala Teatrului C.C.S. 
din Capitală, a avut loc festivitatea orga
nizată de Institutul Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea cu prilejul 
aniversării a 10 ani de la eliberarea Al
baniei de sub jugul fascist.

La festivitate au luat parte tovarășii: 
Miron Constantinescu, P. Borilă, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, M. Dalea, Constanța 
Crăciun, M. Macavei, acad. I. Murgulescu, 
Marcel Popescu, Stelian Moraru, Th. Ru- 
denco, membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului, conducători ai instituțiilor și or
ganizațiilor centrale, economice si obștești 
oameni ai științei și culturii, oameni ai 
muncii.

Au fost Intonate Imnurile de Stat ale 
R.P.R.. R. P. Albania și U.R.S.S.

Festivitatea a fost deschisă de tov. M. 
Macavei, președintele de onoare al Insti
tutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea.

A luat cuvlntul tov. D. Simulescu, mi
nistrul Poștelor și Telecomunicațiilor.

Poporul romîn — a spus vorbitorul — 
alături de popoarele prietene și toți oa
menii Iubitori de pace și progres din lu
mea întreagă, sărbătorește cu tot entu
ziasmul, împreună cu poporul frate alba
nez, cea de a 10-a aniversare a eliberării 
Albaniei, șî-î urează din toată inima noi 
succese în munca rodnică de construire a 
socialismului și apărarea păcii.

Oamenii muncii din țara noastră au 
admirat eroismul neînfricatului popor al
banez în lupt-a de eliberare de sub jugul 
ocupanților fasciști, italieni și germani si 
se bucură astăzi de succesele și realizările 
obținute în munca sa închinată întăririi 
și înfloririi Albaniei populare.

Sîntem ferm convinși că s”b conduce
rea Partidului Muncii d;n Albania, po
porul albanez va obține noi succese n« 
calea construirii socialismului și apărării 
păcii — a spus +ov, D. Simulescu în în
cheierea cuvîntării.

A luat apoi cuvîntul Miha Lako. trimis 
extraordinar și ministru plenipotențiar al 
R. P. Albania la București.

Victoria istorică din 29 noiembrie 1944 
— a spus vorbitorul — este strins legată 
de luptele seculare ale poporului albanez 
pentru pămînt, libertate și Independentă 
națională. Această victorie reprezintă în
cununarea mișcării revoluționare a clasei 
muncitoare și a țărănimii de-a lungul di
feritelor onocî ale istoriei țării noastre. 
Abia 1B 29 noiembrie 1944. poporul no
stru sl-a realizat pe deplin aspirațiile 
sale. Pentru prima oară, clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare au luat puterea 
in propriile lor mîini.

Vorbind despre lupta pe care poporul 
albanez o desfășoară pe frontul construc
ției socialiste, vorbitorul a arătat că rea
lizările din sectorul industriei sînt cele 
mai mari succes- ale poporului obținuse 
de-a lungul acestor 10 ani. în timp ce 
înainte de eliberare existau în Albania 
doar ciîteva fabrici mici și uzine cu uti
laj primitiv, astăzi în R. P. Albania com
binatele. uzinele, hidrocentralele electrice, 
fabricile, etc., care aparțin poporului, se 
numără cu zecile.

De asemenea, de-a lungul celor zece ani 
de regim popular, agricultura Albaniei a 
făcut și ea mari pași înainte. în compara
ție cu anul 1938, suprafața însămîntată a 
crescut în 1954 cu 169.7 la sută. Culturile 
industriale, ca bumbacul, sfecla de zahăr 
etc. care în trecut nici nu erau cunoscute, 
au luat astăzi o mare extindere.

Mari progrese au fost realizate pe tărî- 
mul învățămîntului și culturii. în momen
tul eliberării, peste 80 la sută din popu
lație era analfabetă. Astăzi, această mare 
plagă seculară este pe cale de dispariție, 
învățămîntul primar de 4 ani a devenit 
obligatoriu.

Trecînd în revistă victoriile și succe
sele sale, poporul albanez își exprimă re
cunoștința sa față de Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Romînă și față de 
toate țările de democrație populară pen
tru ajutorul, sprijinul și simpatia acordate 
R. P. Albania.

De-a lungul acestor zece ani de viată 
liberă a popoarelor noastre, între R. P. 
Albania și Republica Populară Romînă 
s-au creat relații de tip nou, bazate pe 
prietenia și internaționalismul proletar ce 
caracterizează politica partidelor și guver
nelor celor două țări.

Cuvîntările au fost îndelung aplaud -te 
de asistență.

Festivitatea a luat sfirșit cu un program 
artistic prezentat de Ansamblul de cintcce 
și dansuri al Consiliului Central al Sindi
catelor.

(Agerpres)
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SOSIREA LA MOSCOVA
A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE A R. P. ROMÎNE

Declarafia tov. Chivu Stoica
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 28 noiembrie a sosit la 
Moscova, pentru a participa la confe
rința țărilor europene cu privire la asi
gurarea păcii și securității în Europa, de
legația Republicii Populare Romine.

Delegația este condusă de Chivu Stoica, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romine. Din 
delegație fac parte : Simion Bughici. mi
nistrul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne, Grigore Preoteasa, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, 
precum și Ion Rab, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii 
populare Romîne în U.R.S.S.

In gara Kiev delegația romînă a fost 
Intîmpinată de M. Z. Saburov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
V -A. Zorin, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.; M. A. Iasnov, 
președintele Comitetului Executiv al So
vietului orașului Moscova ; general-maior

Cuvîntdrile rostite de șefii delegațiilor R. P. Polone 
și R. D. Germană la sosirea la Moscova

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a mai anunțat, la 
27 noiembrie a sosit la Moscova delegația 
Republicii Populare Polone, pentru a par
ticipa la conferința țărilor europene va 
privire la asigurarea păcii și securității in 
Europa, convocată, pentru 29 noiembrie 
din inițiativa guvernului sovietic.

La sosirea sa la Moscova, J. Cyrankie- 
wi.cz, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, a făcut la 
microfon următoarea declarație : 

i — Tovarăși, locuitori ai Moscovei!
In numele delegației guvernamentale a 

Republicii Populare Polone, care a sosit 
Ia Moscova pentru a participa la confe
rința pe întreaga Europă în problema 
securității colective în Europa, convocată 
din Inițiativa guvernului Uniunii Sovie
tice, îmi exprim bucuria în legătură cu 
faptul că noi putem să vizităm capitala 
marii Țări Sovietice.

Nu este întîmplător că inițiativa In acea
stă problemă de o importanță vitală pen
tru soarta Europei pornește tocmai de la 
Moscova. Datorită politicii consecvente 
iubitoare de pace a guvernului sovietic, 
acest oraș minimat a devenit simbolul pă
cii și libertății popoarelor, însuflețirea și 
speranța tuturor oamenilor iubitori de 
pace din lumea întreagă.

Răspunsul guvernului austriac 
la nota guvernului sovietic

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 27 noiembrie, ambasada Austriei din 
Moscova a remis Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. răspunsul guvernului 
austriac la nota guvernului sovietic din 
13 noiembrie 1954.

In răspuns se spune că „guvernul fe
deral salută în principiu orice conferință 
care poate contribui la slăbirea încordării 
internaționale și asigurarea păcii.

Tâtuși, el consideră că o conferință pen
tru reglementarea problemei securității 
generale europene trebuie să fie prece
dată de un schimb amănunțit de păreri. 
O astfel de conferință ar putea să-și în
deplinească sarcina numai în cazul cind

Partidul lui Adenauer înfrînt în alegerile 
pentru landtagul din Hessen

BERLIN 29 (Agerpres). — La alegerile 
pentru landtagul din Hessen care au avut 
loc la 27 noiembrie, partidul creștin-de- 
mocrat al lui Adenauer a suferit o se
rioasă înfrîngere.
! Potrivit rezultatelor provizorii transmi
se de agenția France Presse. partidul 
creștin-democrat a pierdut în aceste a- 
legeri peste 240.000 voturi. Partidul so
cial-democrat care și-a dus campar.'a sa 
electorală sub lozinca luptei împotriva 
reînarmării și pentru convocarea unei 
conferințe a celor patru mari puteri, a 
cîștigat peste 200.000 voturi în compara
ție cu alegerile din 1953.

Adunarea națională franceză a respins 
bugetul ministerului de interne

1 PARIS 29 (Agerpres). — Potrivit re
latărilor ziarului „L’Humanite", Aduna
rea Națională Franceză a respins cu 523 
de voturi contra, față de 94 voturi pen
tru, bugetul pe 1955 al Ministerului Afa
cerilor Interne.

Cifrele cuprinse în acest buget scot în 
evidență caracterul reacționar și antipopu
lar al măsurilor guvernului Mendes- 
France, măsuri care, departe de a se deo
sebi de cele ale predecesorilor săi, agra
vează mizeria maselor muncitoare fran
ceze.

„Politica franceză este prea strîns subordonată 
politicii americane11

— scrie ziarul francez „Le Monde" —

PARIS 28 (Agerpres). — Rezultatele că
lătoriei lui Mendes-France în S.UA sînt 
comentate defavorabil de presa franceză, 
care critică cu asprime poziția adoptată 
de premierul francez cu prilejul tratati
velor de la Washington.
,în ciuda reclamei pe care ziarele ame

ricane i-au făcut-o lui Mendes-France, 
presa franceză își exprimă dezaprobarea 
față de rezultatele tratativelor de la 
Washington. Astfel, ziarul „Le Monde", 
care înainte a susținut aproape fără re
zerve politica guvernului Mendes-France, 
a declarat în legătură cu rezultatele tra
tativelor de la Washington că „politica 
franceză este prea strîns subordonată po
liticii americane" iar rezultatele întreve
derilor „au un caracter nesigur și nu sînt 
de natură să rezolve principalele probleme

„Scînteia tineretului'
Pag. 4-a 30 noiembrie 1954 

I. S. Kolesnikov, comandantul garnizoa
nei Moscova, M. V. Zimianin, membru in 
Colegiul Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. ; E. D. Kiselev, șeful proto
colului din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. ; M. G. Gribanov, șeful ad
junct al Secției a 3-a pentru Europa din 
Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Delegația a fost întimpinatj și de per
sonalul ambasadei Republicii Populare 
Romîne în UJLS.S., în frunte cu L Rab, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar, precum și de șefii și personalul unei 
sării de alte ambasade.

La gară a fost aliniată o gardă de 
onoare. Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Romine șl 
UJLS.S.

Gara era pavoazată cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Romîne și UJLS.S.

La sosirea la Moscova, Chivu Stoica, 
șeful delegației romîne. a făcut urmă
toarea declarație în fața microfonului :

Stimați tovarăși! Sosind In glorioasa

în numele poporului polonez, delegația 
polonă salută din toată inima pe locuitorii 
capitalei sovietice — Moscova ; ea salută 
de asemenea fierbinte roate pcpoerels fră
țești ale Uniunii Sovietice, prietene Polo
niei, care au nimicit fascismul httlerist și 
au eliberat Polonia — luptătoare neobo
site pentru securitatea colectivă In Eu
ropa și pentru colaborarea pașnică între 
toate popoarele.

Trăiască popoarele frățești din Uniunea 
Sovietică ! Trăiască pacea în Europa și in 
lumea întreagă!

♦
MOSCOVA 28 (Agerpres) — TASS 

transmite: La 27 noiembrie, la sosirea la 
Moscova a delegației Republicii Demo
crate Germane în vederea participării la 
conferința pe întreaga Europă In problema 
securității colective în Europe, convocată 
pentru 29 noiembrie din inițiative guver
nului sovietic, Otto GroOesrohl. primul mi
nistru al Republici: Democrate Germane 
(șeful delegație:), e rostit la microfon ur
mătoarea cuvântare:

— Dragi prieteni !
Delegație guvernamentală a Republicii 

Democrate Germane vă mulțumește In 
mod cordial pentru primirea prieteneescă 
care ni s-a făcut.

la ea vor participa toate statele intere
sate în mod vital în reglementarea pro
blemelor europene".

In răspunsul guvernului austriac, se 
spune in continuare: .Călăuzit de năzu
ința de a duce în mod principial o pon
tică de relații prietenești cu toate statele, 
guvernul federal austriac ar putea să 
participe la conferința pentru soluționa
rea problemelor ce interesează întreaga 
Europă, așa cum a propus guvernul Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste in 
nota din 13 noiembrie, numai in cazul 
cind această conferință va avea loc cu 
participarea cel puțin a tuturor puterilor 
ce iau parte la ocuparea Austriei, car» 
tot mai continuă".

Partidul comunist a înregistrat de ase
menea un succes important obținind cu 
peste 30.000 voturi mai mult decit in 
1953.

După cum subliniază France Presse, 
„eșecul partidului lui Adenauer se dato
rează ostilității alegătorilor față de prin
cipiul reînarmării". De asemenea obser
vatorii politici sînt de părere că succe
sul obținut de social-democrați este o 
consecință a „propagandei acestora îm
potriva acordurilor de la Paris Și pentru 
restabilirea unității țării".

Astfel, bugetul pe 1955 al Minirtenfi.il 
Afacerilor Interne care fusese prezeniat 
Adunării Naționale, prevedea 79.9 mi
liarde de franci pentru poliție, în timp 
ce pentru comunele franceze erau prevă
zute numai 2,3 miliarde de franci. Este 
semnificativ, așa cum subliniază .L’Hu
manite", că în 1947 suma prevăzută pen
tru poliție era de 33 de miliarde de franci, 
în timp ce pentru comune suma prevă
zută era de 16,5 miliarde de franci.

în suspensie, dintre care multe apasă 
greu asupra destinelor Franței". ,D= ase
menea, „I<e Monde" scoate in evidență 
faptul că aceasta va agrava opoziția față 
de politica guvernului.

Ocupindu-se de tratativele franco-ame- 
ricane in problema indochinezâ. ziarul 
subliniază faptul că Mendes-France a pă
răsit poziția sa anterioară, ignorind „acor
durile de la Geneva și necesitatea de a 
instala in cele din urmă la Saigon pu
terea pe baze legale și populare".

De asemenea, „Le Monde" scoate în evi
dență că tratativele de la Washington au 
confirmat amestecul american in Africa 
de nord.

Faptul că tratativele dintre Mendes- 
France, Eisenhower și Dulles n-au adus 
nici un fel de rezultate pozitive pentru 
Franța este recunoscut și de ziarul „Com
bat", care scrie in legătură cu aceasta: 
„Mendes-France a reușit să confirme pă
rerea că este un „atlantic de nădejde", dar 
în schimbul acestei confirmări a trebuit 
să plătească prin concesii făcute ameri
canilor". 

capitală a Uniunii Sovietice, Moscova, 
pentru a lua par.e la lucrările conferin
ței țărilor europene cu privire la asigu
rarea păcii și securității in Europa, dele
gația Republicii Populare Romîne trans
mite marelui popor sovietic și guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
un călduros salut din partea poporului 
romin și a guvernului Republici: Popu
lare Romîne.

Republica Populară Romînă este ferm 
hotărită să aducă împreună cu toate ță
rile iubitoare de pace contribuția ei ac
tivă la cauza întăririi păcii.

Delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne își exprimă convingerea 
fermă că conferința țărilor europene va 
aduce un aport prețios la cauza menținerii 
păcii și asigurării securității colective In 
Europa, ceea ce corespunde pe deplin nă
zuințelor de pace ale poporului romin. 
precum și ale tuturor popoarelor euro
pene.

Guvernul nostru a primit cu mare bu
curie și a aproba: inițiativa și invitația 
guvernului UR.SS. la conferința ia care 
urmează să se di seina probimn creării 
unni sistem de securitate colectivă in Eu
ropa. In propunerile făcute de Uniunea 
Sovietică în această problemă ș. in poli
tica consecventă de pace dusă de U RSS. 
noi ---««Wn o pcteroică garanpe penriu 
menținerea păcii in lumea întreacă.

Republica Democrată Gemer-ă salută 
cu o deoaebctă căldură aceste propuneri, 
deoarece infăptu-ree lor va crea premi- 
zeie importante pentru ramificarea Ger
manie: «drxfaîe și va înlătura piedicile 
din calea încheierii unui tzatat de pese 
cu Gerrrama și. prin aceasta, va înlătura 
o sursă de -e~ -ye in Europa. înfăptui
rea propunerilor sovietice ar contribui ja 
stabilirea unei păci trainice in Europa.

Adresăm întregii populații a capitalei 
eroice a Țării Socialismului — Moscova, 
precum și tuturor popoarelor Uniunii So
vietice care stau neclintite de strajă păcii, 
salutul nostru cordial. Vă încredințăm că 
am sosit aici însuflețiți de puternica do
rință ca, împreună cu reprezentări- po
poarelor care se întrunesc Ia această con
ferință, să discutăm si să luăm hotărâri în 
problema securității și deci a păru in Eu
rope și in lumea întreagă.

Priaii «iistn al Bireaaiei 
va vizita R. B. VitUM p L F. Chiaeză

PARIS 29 (Agerpres). — După cum 
transmite ccreepcndenîui din Rangorn al 
agenție: France Presse. Ia 29 noiembrie, 
primul ministru al BumameL U. Nu. a 
pleca: dm Rangoon intr-o vizită de prie
tenie In Republica Populară Chineză. El 
este însoți: de Iao Owi-mia, ambasador al 
Republic^ Populare Chinese in Birv.ar.ia. 
In drum spre pekin prunul x ~. -ci U 
Nu se va opri la Hanoi unde urmează șă 
se intilnească cu Ho $. W n. președmtej 
Republicii Democrata Vietnam.

Noi succese ale opoziției 
în alegerile municipale 

din Grecia
ATENA 29 (Agerpres). — In cel de al 

doilea scrutin al alegerilor municipale 
din Grecia, opoziția a obținu- din nou 
succese importante.

_Tu» Salonic și In alte șase crase cu peste 
10.900 locuitori, subliniază France Presse, 
alegătorii au rotat In mssă pentru can
didați: frontului rocnun ai partidelor dm 
opoziție".

Uniunea greacă, partidul hn Papagos, 
a suferit pierderi ser.oase. care, după cum 
subliniară France Presse .oglmdesc ne
mulțumirea adinei a clase muncitoare 
și a păturilor mijkeii față de pel. ii ca gu
vernului*.

Rezultatele definitiv» ale alegerilor 
municipale umează să fie anunțate ul
terior

O dpsmințire a agenției M.T.I.
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — M.T.I. 

tranșante :
Mendes-France. președintele Consiliu

lui de Miniștri ai Franță a afirmat în 
codrul unu: discurs rostit la „Național 
Press Club dm Washington, că postul de 
radio Budapesta ar instiga popoarele 
Africă ’de nord la acțiuni violente și a 
făcut o aluzie potrivit căreia dm Unga
ria s-ar transporta arme in Africa de 
nord.

Agenția Telegrafică Ungară a fost au
torizată să declare că aceste afirmații 
sînt lipsite de orice temei ș> sînt diame
tral opuse faptăcr. Ele sînt rezultatul 
unei informați; greșite.

SCURTE ȘTIRI
• Ia seara zile: de 25 noiembrie, cano- 

-rrrrir armată populare chineze de eli
berare au tras în pozițiile gomindaniștilor 
de pe insula Uciu. Canonierele s-au întors 
cu bine la bazele lor.

o După cum anunță ziarul ..Le Progres 
Egyptter.". Consiliul de stat din Egipt, în 
calitate de tribunal superior, a dat o hotă
râre in sensul că „apartenența la organi- 
zația partizanilor păcii nu poate în nici 
uz caz să fie apreciată ca o încălcare a 
orinduirii obștești și, în consecință, nu 
poate servi ca temei pentru condamnarea 
ia închisoare", după cum s-a întîmplat 
în cazul cîtorva partizani ai păcii din 
Egipt

a După cum anunță postul de radio 
Londra, primul ministru al Uniunii Sud- 
Africane, Malan, și-a prezentat în mod 
oficial demisia, guvernatorului general.

o La 27 noiembrie a sosit Ia Moscova 
o delegație comercială suedeză, condusă 
de trimisul E. Moding.

a La ședința din 27 noiembrie, Consi
liul provincial din Roma a ales ca preșe
dinte pe comunistul Edgardo Pern.

• Recent, s-a semnat la Rio de Janeiro 
un acord comercial între Republica Popu
lară Polonă și Brazilia.

Festivitatea de la Helsinki cu ocazia lansării
unui vas construit pentru U. R. S. S.

HELSINKI 28 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 27 noiembrie, la Helsinki, la șantie
rul naval „Hietalahti" aparțintnd con
cernului „Waertsilae", a avut loc solem
nitatea lansării pe apă a celui de al doi
lea spărgător de ghiață cu motor Diesel 
electric, construit pentru Uniunea So
vietică in cadrul acordului comercial 
dintre Uniunea Sovietică și Finlanda. La 
ora 11 dimineața au sosit la șantierul na
val in vederea participării la solemnita
tea lansării pe apă a spărgătorului de 
ghiață: primul ministru al Finlandei, 
Urho Kekkonen; ministrul Afacerilor 
Externe al Finlandei, J. Virolainen ; mi
nistrul Comerțului și Industriei, A. Si- 
monen; al doilea ministru al Finanțelor, 
V. Vennamo; trimisul Finlandei în 
UJLS.S. Gartz.

Intîlnirea internațională a participanților 
la mișcarea de rezistență împotriva fascismului

VIENA 28 (Agerpres). — Cu prilejul în- 
tUnirii internaționale a participanților la 
mișcarea de rezistență, care a avut loc la 
Viena. in capitala Austriei s-a deschis 
expoziția de pictură și sculptură intitu
lată ..Mișcarea de rezistență și arta". La 
expoziție sînt expuse lucrări ale pictori
lor și sculptorilor din Franța. Italia, Bel- 
j.a. Germania, Austria, Romînia și Ceho
slovacia, consacrate luptei popoarelor din 
Europa împotriva fascismului.

La o altă expoziție, „Istoria și literatura 
mișcării de rezistență", sînt expuse do
cumente istorice, fotografii și opere ale 
literaturii beletristice care vorbesc despre 
lupta curajoasă a popoarelor din toate 
țările împotriva fascismului. Două pa
nouri înfățișează rezistența patrioților din 
Rcminia împotriva cotropitorilor naziști.

în cadrul întîlnirii are loc de aseme
nea un festival al filmului. Au fost pre
zentate filrna sovietice, cehoslovace, po
lone. românești, franceze, italiene. De un

Zi de sărbătoare pentru poporul cehoslovac
PRAGA 29 (Agerpres). — Ceteka trans

mite :
La 28 noiembrie, In întreaga Ceho- 

slnvacie s-eu desfășurat alegerile pentru 
Adunarea Națională a R. Cehoslovace, iar 
in Slovacia — alegerile pentru Consiliul 
Națioaal Slovac.

In toate cele 368 circumscripții electo
rale constituite pe teritoriul Cehoslovaciei 
ia vederea alegerilor pentru Adunarea 
Națională ți în cele 104 circumscripții 
pectorale create in Slovacia în vederea

Mascarada judiciară de la Karlsruhe
BERLIN 28 (Agerpres). — A.D.N. trans-

La 26 noiembrie, a continuat la Karls
ruhe procesul împotriva Partidului Co
munist din Germania.

La ședința dm 26 noiembrie, a asistat 
Wal^r Fisch membru al secretariatului 
concucerii centrale a Partidului Comunist 

Germania. Tribunalul a respins cere
rea apărării reprezentanților P.C. din Ger
mania de a li se acorda posibilitatea de 
a cunoaște toate materialele procesului 
ți a refuzat să dea explicații referitoare la 
acele documente pe care guvernul de la 
Bcnn le consideră secrete.

Președintele completului de judecată. 
Wîntrich a dat apoi cuvântul lui von Lex 
reprezentantul guvernului de la Bonn. Von

Indignarea 
de discursul

LONDRA 38 (Agerpres).— Păturile largi 
ale pcporului englez siat indignate de dis
cursul ținut de Churchill la Woodford.

Ziarul J3aiiy Worker' relatează că se
cretarul Coosmulu: sindicatelor din Li
verpool, Simon Fraser, care este totodată 
secretar al organizației locale a partidu
lui laburist a condamnat politica lui 
Ch::reh care ți-a găsit expresia in dis
cursul său de la Woodford. D-na Ham
mond. președinta organizației partidului 
labuns: din Birmingham ți membră a 
consiliului municipal a! acestui oraș, a 
înfierat atitudinea perfidă a lui Churchill 
față de al.ații din timpul războiului, de
oarece. a subliniat ea. „dacă n-ar fi fost 
rușii, noi astăzi am fi fost țterși de pe 
fața pământului".

E. Roberts, membru în Consiliul mu- 
nicia! al orașului Coventry, a declarat că 
discursul lui Churchill „va provoca o ani
mozitate in relațiile dintre noi și aliațil 
noștri din timpul războiului — Uniunea 
Sovietică — și aceasta intr-un moment 
cind noi, locuitorii orașului Coventry, ns 
străduim să stabilim bune relații intre 
țările noastre prin schimb de delegații*.

Frank Lene, președinteie comitetului 
districtual al Confederației sindicatelor 
muncitorilor din industria de construcții 
de mașini și de construcții navale din ora
șul Coventry, a declarat: ^Această decla
rație ca și discursul de la Fulton al lui 
Churchill, ne arată cum a început răz
boiul rece".

Organizațiile locale ale partidului labu
rist ți sindicatele cer convocarea unei 
conferințe extraordinare a partidului la
burist ia vederea revizuirii politicii par
tidului in problema germană în lumina 
recunoașterilor făcute de Churchill în 
discursul său de la Woodford.

♦
PARIS 29 (Agerpres). — Declarația lui 

Churchill care a arătat că încă în timpul 
războiului împotriva Germaniei hitleriste 
el a dat ordin lui Montgomery să depozi
teze armele germane în vederea luptei 
împotriva Uniunii Sovietice, n-a fost co
mentată pe larg de presa pariziană, dar 
puținele comentarii apărute trădează 
adinca neliniște a opiniei publice franceze.

Mărturisirile lui Churchill au provocat 
o deosebită derută și confuzie în rindurile 
comentatorilor politici care se pronunță în 
favoarea înarmării Germaniei occidentale. 
Ziarul „Figaro", care se pronunță pentru 
crearea de forțe armate vest-germane, este 
deosebit de neliniștit de „măsura în care

Au participat de asemenea la solemni
tate Â I. Mikoian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
persoanele sosite împreună cu el în Fin
landa : S. A Borisov, prim-locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S. ; V. F. Burhanov, șeful Direcției 
Generale a Căii Maritime de Nord ; N. I. 
Ceklin și M. K. Artemiev, funcționari 
superiori din Ministerul Comerțului Ex
terior al U.R.S.S. ; V. Z. Lebedev, amba
sadorul U.R.S.S. In Finlanda ; A. I. So
sunov, reprezentantul comercial al 
U.R.S.S. în Finlanda, funcționari supe
riori ai Ambasadei sovietice și ai repre
zentanței comerciale sovietice.

A I. Mikoian, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit 
apoi o cuvîntare.

mare succes s-a bucurat filmul romînesc 
„Mitrea Cocor". Oaspeții străini și publi
cul austriac au umplut pînă la refuz sala 
cinematografului „Tabor" din Viena unde, 
înaintea spectacolului, regizorul filmului, 
Victor Iliu, a făcut o scurtă prezentare 
a filmului.

La manifestațiile care se desfășoară cu 
prilejul aniversării a zece ani de la eli
berarea popoarelor Europei de sub jugul 
fascismului hitlerist participă peste 600 
luptători din rezistență reprezentînd 19 
țări. Au avuț loc întîlniri ale pictorilor, 
scriitorilor și cineaștilor, întîlniri ale foș
tilor deținuți de la Dachau și Sachsen
hausen, ale reprezentanților delegațiilor 
franceză și polonă, reprezentanților dele
gațiilor R. D. Germane și Germaniei occi
dentale, precum și ale delegațiilor sovie
tică și franceză.

Membrii delegației romîne au avut în
tîlniri cu reprezentanții mișcării de rezis
tență din Franța, Germania, Italia, Al
bania, Grecia și Bulgaria.

alegerilor pentru Consiliul Național Slovac 
au candidat reprezentanții Frontului Na
țional. In secțiile de votare din capitala 
Cehoslovaciei, masa principală a alegăto
rilor s-a prezentat la vot în prima jumă
tate a zilei.

în seara zilei de 28 noiembrie a avut 
loc pe străzile și piețele împodobite de 
sărbătoare din orașele Praga, Bratislava și 
alte orașe serbări populare, manifestări 
sportive și spectacole date de artiști ama
tori.

Lex a făcut o declarație conținînd dife
rite atacuri calomnioase împotriva P.C. 
din Germania și a cerut ca P.C. din Ger
mania să fie declarat „anticonstituțional" 
și dizolvat, iar bunurile care îi aparțin 
să fie confiscate. Reprezentantul guvernu
lui a cerut de asemenea să se interzică 
constituirea sub o altă denumire a ori
căror alte organizații în locul P.C. din 
Germania.

După declarația lui von Lex, a cerut 
cuvîntul W’alter Fisch membru al secre
tariatului conducerii centrale a P.C. din 
Germania, însă președintele completului 
de judecată, Wintrich a închis ședința fără 
a da nici o explicație și a fixat urmă
toarea ședință pentru data de 30 noiem
brie.

provocată 
lui Churchill

declarația lui Churchill va îngreuna rati
ficarea acordurilor de la Paris".

Ziarul recunoaște în continuare că de
clarația premierului englez a stârnit un 
va! de nemulțumire în Anglia.

Ziarul „Combat" scrie că „sinceritatea 
intenționată a lui Churchill este dăună
toare relațiilor dintre Apus și Răsărit".

Ziarul ..France Soir" subliniază că de
clarația lui Churchill a provocat atacuri 
atit de vehemente din partea întregii 
prese engleze, cum nu a cunoscut el nicio
dată de-a lungul întregii sale cariere. Zia
rul consideră că mărturisirile lui Churchill 
au produs asupra opiniei publice engleze 
,.u.i efecr asemănător unui șoc electric".

★
DELHI 28 (Agerpres). — Biroul indian 

de informații transmite comentariile pre
se: indiene în legătură cu declarația fă
cuta de Chu» ■’ ”J la Woodford.

Referindu-se vintele lui Churchill 
cu privire la preg„.rrile pe care le-a fă
cut în anul 1945 pentru operațiuni co- 
mur.e cu germanii împotriva armatei so
vietice, ziarul ,Amrita Bazar Patrika" 
scrie : „Intr-un anumit sens, el (Churchill 
— NJL) este mai răspunzător decit ori
cine pentru războiul rece care constituie 
o trăsătură caracteristică a vieții inter
naționale din ultimii ani".

Ziarul „Times of India" scrie : „Intr-un 
moment cind toate cercurile sînt animate 
de puternica dorință de a crede în reali
tatea coexistenței, tot ce se propune în 
sens contrar este, în mod firesc, inoportun 
și nepopular.

Creind impresia că puterile occidentale 
nu intenționează cîtuși de puțin să în
cerce înfăptuirea coexistenței, sir Winston 
Churchill a făcut un prost serviciu de
mocrației și păcii".

Ziarul „Hindustan Standard" caracte
rizează declarația lui Churchill ca fiind 
„fără doar și poate nerezonabilă". Tre- 
cind în revistă istoria ultimului război 
mondial, ziarul amintește manevrele for
țelor reacționare din Europa : „Mărturi
sirea făcută de sir Winston în legătură 
cu politica aliaților occidentali față de 
Germania, nu este o fantezie. Ea este 
strîns legată de istoria diplomației euro
pene din anul 1917... Cei care s-au bucu
rat în anul 1945 de înfringerea Germa
niei, simt în legătură cu actuala mărtu
risire a lui Churchill că au fost înșelați. 
Iar cei care ar vrea în prezent să atragă 
Germania de partea lor, în calitate de 
aliată împotriva Rusiei, vor suferi, pro
babil, în viitor cel mai mare șoc din 
viața lor“.

Telegramă
Excelenței Sale Domnului 

IOSIP BROZ TITO 
Președintele Republicii Federative 

Populare Iugoslavia

Cu ocazia zilei de 29 noiembrie, sărbă
toarea națională a Republicii Federative 
Populare Iugoslavia, transmit Excelenței 
Voastre și poporului Iugoslaviei, felicită
rile și urările mele cele mai bune.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne 

—o—

Recepția oferită de ambasadorul 
R. F. P. Iugoslavia la București
La 29 noiembrie, Nicola Vujanovici, am

basadorul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Federative Populare Iugoslavia 
în R.P.R. a oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale — Ziua republicii.

La recepție au participat tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, Miron Constantinescu, 
Petre Borilă, acad. prof. Traian Săvulescu, 
președintele Academiei R.P.R., Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, M. Popescu, 
ministrul Comerțului Exterior, I. Diaco- 
nescu, ministrul Căilor Ferate, T. Ru
denko, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, V. Dumitrescu, directorul gene
ral al Agenției Romîne de Presă, M. Bă- 
lănescu, director în Ministerul Afacerilor 
Externe, Dionisie Ionescu, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni ai științei și artei.

La recepție au participat de asemenea 
numeroși membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. (Agerpres)

Recepția oferită 
de ambasadorul 

R. F. P. Iugoslavia la Moscova
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 28 noiembrie D. Vidici, ambasador 

extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Federative Populare Iugoslavia în
U. R.S.S., a oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale — Ziua republicii.

La recepție au fost de față conducători: 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și ai guvernului sovietic: N. A. Bulga
nin, G. M. Malenkov. V. M. Molotov. M. 
Z. Saburov. N. S. Hrușciov, A. P. Vol
kov, președintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S.; V. T. Lațis, 
președintele Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.; N. M. Pe- 
gov, secretar al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.; G. F. Aleksandrov, mi
nistru al culturii al U.R.S.S. ; G. K. Ju- 
kov, mareșal al Uniunii Sovietice ; D. T. 
Șepilov, redactor șef al ziarului „Pravda";
V. A. Zorim, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.; M. Zimianin 
și L. F. Ilicev, membri în colegiul M't is- 
terului Afacerilor Externe al U.R.S.S. ; 
A. I. Denisov, președintele conducerii 
V.O.K.S.-ului; general-maior I. S. Koles
nikov, comandantul garnizoanei orașului 
Moscova, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al U.R.S.S., oa
meni ai culturii.

La recepție au participat de asemenea 
șefii unei serii de reprezentanțe diploma
tice, acreditați la Moscova; ziariști so
vietici și străini.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

—o—

Vizita președintelui 
Iugoslaviei in India

BELGRAD 29 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță, că răspunzînd in
vitației guvernului indian, președintele 
Republicii Federative Populare Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a plecat într-o vizită 
oficială în India.

FILARMONICA DIN DRESDA 
ÎN ORAȘUL IAȘI

Orchestra Filarmonică din Dresda, con
dusă de profesorul Heinz Bongartz, lau
reat al Premiului Național, decorat cu 
Ordinul patriei pentru merite, medalia de 
argint, care întreprinde în prezent un 
turneu în țara noastră, a sosit luni di
mineața în orașul Iași.

în cursul zilei, membrii orchestrei au 
vizitat Palatul administrativ, Arhivele 
statului, Biserica Golia, Muzeul „I. Crean
gă", Universitatea „Al. I. Cuza". De a- 
semenea au asistat la o repetiție a or
chestrei Filarmonice de stat „Moldova", 
unde s-au executat Rapsodia I-a da 
George Enescu și două suite de Achim 
Stoia.

Seara, Orchestra Filarmonică din Dres
da a dat, în sala Teatrului Național, un 
concert în fața a peste 1200 spectatori 
care au aplaudat cu căldură minunata in
terpretare a artiștilor din R. D. Germană.

SPECTACOLE
MARȚI 30 NOIEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă $1 Balet al R.P.R. t 
Macul roșu; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați -nă 
să cînt; Național „I. L. Caragiale** (Comedia): Ma
tei Millo sau Căruța cu Paiațe; Municipal: Axc^l 
de Triumf; Tineretului: Neisprăvitul; Studioul Acto
rului de Film „C. Nottara”: Mincinosul; Armatei 
(B-dul G-r?l Magheru): Avarul; Armatei (Cț.ea 
13 Septembrie): Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.IL 
(Giuleștl): Piatra din casă și Chirița In provincie; 
Ansamblul de Estradă ai R.P.R.: Concert de 
zică ușoară romînească (ora 20,15, în sala din Ca 
Victoriei), Magazin de Stat (ora 19,30. In sala * - 
str. Alex. Popov nr. 23); Circul de Stat: 7- 
spectacol.

CINEMATOGRAFE: Patria, Înfrățirea latre 
poare, Elena Pavel, Gh. Doja: Circu S i î 
Republica, București, Libertății: Oru..-_: â--j
1. C. Frimu, Popular: Profesorul Fa: * Hai-i 
Gorki: Secretul sîngelui; Tineretului: •
misterioasă; Timpuri Noi: Gimr.aț’ >: ■ * 
Zarva, Musafirii nepoftiți; Lumina. A!ex. 
Scrisoarea cifrată; Victoria, Flacăra, 23 Aagpst 
Scanderbeg; 8 Martie: Răzbunarea; VasHe Rc-aiâ 
Circul: Unirea: Fiica regimentului: Cultural: ■ •
port îndepărtat; Constantin David: $coaîa c.*i 
lui; Alex. Sahla; Fanfan la Tulipe; T. Vladinăreso 
Carnetul de partid; Aurel Vlaicu: In r.u—e * er 
Munca: Locotenentul Iul Rakoczi; Arta: 
nr. 13; M. Eminescu: Răsare soarele (S*r-• ;
nistului, seria a II-a); Miorița: Stepa 1-. 
Moșilor: Examen de maturitate; Donca Shm • • 
zbuciumate: Iile Pintllie: Destinul S'.r--- »
senko; 8 Mal: Cu Inima tînără; Volga: -
unor femei; 1 Mai: Fetele din piața SpMMt 
N. Bălcescu; Asaltul fortului din r-_-’ -r 
Coșbuc: Preludiul gloriei; Rahova: Puv-< 
lui cocoșat ; Olga Banele : Prieteni crec «c d»
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