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împărțirea roadelor 
în gospodăriile colective

^/ASILICĂ VILCU nu

¥ odată lntr-o fabrică.
Ik acolo uruie mașini 
Borul căr—_ _____ ‘.1 _.

intrase nici- 
Știa doar că 
puternice cu 

____ cărora oamenii creează bunuri 
steriale, că munca clocotește asemenea 
vei țfșnită dintr-un vulcan. Ea a înțe- 
i însă că viitorul său nu este acela de 
fi înregistratorul muncii altora. Fata a 
irit să producă ea Însăși. De aceea, în- 
legînd necesitatea și justețea restrînge- 

activității unor școli. care pregăteau 
ncționari, Vasilica a pășit hotărîtă, deși 
că sfioasă și neîndemînatică pe poarta 
treprinderii metalurgice din Pitești.
— Aici vei lucra.
Cel care rostise aceste cuvinte surise 
izînd 
Iăros
Așa 
leu. 
ninte 
eroșii tineri care în toamna acestui an 
î intrat în producție.
Muncitor — cit de mîndru sună acest 
ivînt! Prin el întrezărești pe făuritorii 
italicelor hidrocentrale, ai mărețelor 
brici și uzine, pe cei ce înalță schelele 
re conturează viitoarele clădiri — toate 
iere ale harnicului nostru popor.
Munca este baza vieții. Viața fără mun- 

. este searbădă, lipsită de sens. Munca 
face pe om puternic, de neînvins, Ma
le Gorki spunea că nu există un eroism 
ai măreț decit eroismul în muncă. In 
ndițiile regimului democrat-popular, 
unea a devenit o chestiune de glorie, 
: cinste și de eroism.
Tineretul muncitor din țara noastră știe 
numele cărui țel muncește. Viața nouă 

: care o făurește poporul — sub con- 
îcerea înțeleptului nostru partid — oferă 
ieretului cele mai mari perspective. Cînd 
a înscris la școală, Vasilica Vîlcu visa 
>ate să-și petreacă ziua tntr-un birou 
mod, dar cu timpul veștile despre noile 
ctorii din fabrici și uzine i-au arătat că 
cui ei este acolo unde e cea mai mare 
:voie de brațe harnice pentru sporirea 
murilor de 
uncii.
Ea nu a 
lica, mulți 
icurie cînd 
muncitorilor. Acest eveniment l-a trăit 
tînăra Maria Ciuntu, care a intrat la 

brica de tricotaje „7 Noiembrie" din 
biu. Chiar dacă nu a spus că vrea să 
vină fruntașă, acest gînd nu a pără- 
t-o nici o clipă. Ea a urmărit atent cu 
:ă conștiinciozitate își îndeplinesc sar- 
nile tovarășele ei de muncă și s-a stră- 
lit să le urmeze pilda. Chiar din pri- 
ele zile, Maria Ciuntu a început să-și 
pășească norma. „E fată harnică" — 
a se spune despre ea în secție și acest 
pt îi dă puteri nebănuite, încredere, cu 
utorul căreia a învins greutățile ine- 
nte ale începutului.
Proaspeților muncitori școala le-a îm- 
•gățit cunoștințele și acest lucru le este 
: mare folos. In producție ei trebuie să 
losească aceste cunoștințe și pe această 
iză să învețe să producă mai mult și 
ai bine pentru satisfacerea cerințelor 
ateriale și culturale ale poporului 
>stru.
Exemplele de mai sus și numeroase 
te exemple asemănătoare arată că noii

roșeața care acoperea chipul co
al fetei.
și-a început noua viață Vasllica 
Despre această zi ea își aduce 
cu multă bucurie, la fel ca și nu

consum necesare oamenilor

fost singura. Odată cu Va- 
alți tineri au simțit o mare 
au intrat în marea familie

muncitori obțin rezultate bune tn muncă 
atun-ci cînd sînt ajutați și bine îndrumați.

Ințelegînd sarcinile ce le revin, multe 
direcțiuni din întreprinderi au căutat să 
găsească cele mai bune mijloace pentru 
ca noii muncitori să aibă asigurate con
diții bune de trai, precum și condiții op
time pentru a-și putea însuși bine mese
ria aleasă. In numeroase fabrici, uzine 
și întreprinderi de construcții, tinerii noi 
intrați în producție au fost puși să lu
creze pe lingă cei mai buni muncitori 
care se ocupă atent de calificarea tine
rilor. In numeroase locuri de muncă — 
conform hotărârii guvernului — au fost 
luate măsuri pentru ca tinerii să aibă 
și posibilitatea de a-și continua învăță
tura. Astfel, tovarășele Maria Ciuntu și 
Dorcă Eugenia, care lucrează la fabrica 
de tricotaje „7 Noiembrie" din Sibiu, au 
posibilitatea ca după încheierea zilei de 
muncă să meargă la liceul seral.

Există însă și cazuri cînd conducerile 
unor întreprinderi își neglijează sarcinile 
în legătură cu tinerii noi intrați în pro
ducție. Astfel, la întreprinderea de con
strucții 601 conducerea șantierului 6103 
din Craiova n-a luat măsuri din timp 
pentru a se asigura tinerilor condiții de 
muncă și de trai corespunzătoare, ceea ce 
a făcut ca unii dintre acești tineri să nu 
se simtă atrași de frumusețea noii lor 
munci.

Datoria organelor U.T.M. și a comite
telor organizațiilor de bază din locurile 
de muncă respective este de a veghea ca 
noii muncitori să se bucure din plin de 
toată atenția. Comitetele U.T.M. din în
treprinderi trebuie să se preocupe în
deaproape, zi de zi, de educația lor, să-i 
antreneze în activitatea vie a întregii or
ganizații de bază, să le încredințeze sar
cini de organizație, să stimuleze prin me
tode variate spiritul creator și inițiativele 
tinerilor. Organizarea de consfătuiri cu 
fruntașii în întrecerea socialistă, consfă
tuiri la care să se vorbească despre tra
dițiile glorioase ale uzinei, despre fru
musețea muncii, despre experiența bună 
dobîndită de fruntași, va însufleți pe noii 
muncitori, le va cultiva dorința de a face 
și ei fapte eroice în muncă, de a con
tribui din plin la îndeplinirea și depă
șirea planului de producție al întreprin
derii respective.

încă de la început .tinerii noi intrați 
în producție au fost și sînt organizați în 
brigăzi. Această formă de organizare a 
muncii, specifică tineretului, ajută pe ti
neri să muncească mai bine, să-și însu
șească mai ușor meseria, să-și însușească 
metode de muncă înaintate, să lupte pen
tru a deveni ei înșiși fruntași în între
cerea socialistă.

Grija permanentă și atenția față de ti
nerii intrați de curînd în producție con
stituie o sarcină de mare răspundere 
pentru organizațiile U.T.M. din toate 
locurile de muncă unde se află asemenea 
tineri. Printr-o preocupare continuă față 
de modul cum ei își însușesc meseria, 
față de calificarea și educarea |or, tre
buie să facem ca în cel mai scurt timp 
acești tineri să constituie un detașament 
activ în marea familie a oamenilor mun
cii care luptă neobosit pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan, pentru întărirea 
și înflorirea continuă a patriei.

BAIA MARE (de la corespondentul 
nostru). — Un an de zile colectiviștii din 
G.A.C., „Horia, Cloșca și Crișan" din co
muna Medieșul Aurit au trebăluit pe 
ogoare sau prin curtea colectivei, în ate
lierele de reparații a uneltelor și atelaje
lor agricole. A sosit acum timpul împăr
țirii roadelor muncii. Unii au muncit mal 
mult, alții mai puțin. în raport cu munca 
depusă își vor primi și veniturile. Primul 
de pe listă este un om între două vârste, 
prețuit mult de tovarășii săi de muncă. 
Ion Brigie și-a căpătat de mult faimă în 
colectivă. împreună cu familia sa, el a 
realizat în acest an 517 zile-muncă. 2.068 
kg. griu, 1551 kg. porumb, 734,140 kg. 
cartofi, 517 kg. floarea-soarelui, 708,290 
kg. secară, 1.551 kg. fîn, 944 042 kg. paie 
de grîu, 77,550 litri vin, 1551 lei și alte 
produse — iată roadele bogate pe care 
le-a primit această familie.

Dan Vasile împreună cu fiul său Ștefan 
are 463 zile-muncă. Ei au primit 1.852 kg. 
griu, 1.389 kg. porumb, 463 kg. floarea- 
soarelui, 657,46 kg. cartofi, 634,310 kg. se
cară, peste 1.380 de lei și 69,450 litri vin, 
afară de alte produse care se ridică la 
peste 1.500 kg.

Despre hărnicia colectivistului Zitna 
Dumitru se vorbește mult în sat. El sin
gur a realizat în acest an 375 de zile 
muncă. Nici Hendre Tereza cu fiul său 
Gheorghe și Boitor Gh. cu fiica lui Saveta 
nu s-au lăsat în urma altora. Astfel, fa
milia Hendre a realizat 301 zile-muncă, 
iar Boitor 361 zile.

Colectiviștii sînt bucuroși și mîndri
roadele obținute. Nu tot astfel se pot 
mîndri colectiviștii Mureșan Maria care 
a lucrat 9,16 zile, Iosif Kerezsy 10,28 zile, 
Cîmpan Petre 40 zile și alții. Veniturile 
lor sint tot atît de puține ca zilele lu
crate. Poate că vor trage învățăminte din 
anul acesta și în anul viitor vor munci 
cu mai multă tragere de inimă.

La G. A. C. „Grivifa Roșie*

Ca aproape doi ani In armă la 
trestul nr. 1 foraj din Moldova 
s-a prezentat un grup de absol
venți al Școlii medii tehnice de 
petrol din Tîrgoviște. Printre el 
se aflau șl utemlștli Traian Ma
rinescu, Pietea Traian șl Bănuță 
Nlcolae. Nu se poate spune că 
tinerii vedeau pentru prima dată 
o sondă. Totuși aici, în Moldova, 
vedeau pentru prima dată o In
stalație de foraj eu turbobur. 
Erau dornici să cunoască cit mal 
curînd mecanismele noii insta
lații șl apoi să înceapă alături de 
ceilalți muncitori săparea sonde
lor. Greutățile începutului au 
fost repede învinse.

Dintre noii absolvenți ve- 
nlți în cadrul acestui trest șl ute- 
mlstul Marinescu Traian și-a în
sușit repede noua tehnologie a 
forajului cu turbină. Lui 1 s-a În
credințat conducerea unei brigăzi 
de tineret nou înființată. Bri
gada a forat mai multe sonde 
printre care și 1241 — sondă a 
tineretului. Succesele brigăzii 
condusă de tînărul Marinescu au 
crescut de atunci lună de lună. 
Aplicarea noii tehnologii, a fora
jului cu turbobur, a făcut ca a- 
ceastă brigadă să dea înainte de 
termen producției, sonda 1241.

Azi sînt veseli tinerii. Faptul 
cu mai bine de o lună înainte de _ _  . .
multă Încredere în forțele proprii. Ei sînt hotărîți să meargă șl pe mal departe, 
din succes in succes.

Foto: RADU COSTIN ?

LA SONDA TINERETULUI

că oficiul din care fac parte șl-a îndeplinit, 
termen, sarcinile anuale de plan, le dă mal

4

de

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru). — In curtea gospodăriei agricole co
lective „Grivița Roșie" din comuna Ide- 
clul de Jos, raionul Reghin, era mare 
freamăt. Colectiviștii romîni, maghiari și 
sași s-au adunat pentru a sărbători îm
părțirea veniturilor realizate în cele 11 luni 
care au trecut. Din darea de seamă a 
consiliului de conducere a reieșit că după 
ce colectiviștii au achitat toate obliga
țiile datorate statului le-a revenit pen
tru fiecare zi-muncă 8 kg. porumb, 4.300 
kg. grîu, 3,700 kg. cartofi, 4 kg. fîn. 9 
kg. paie și alte produse.

Tinea Mihai cu familia lui a realizat 
532 zile muncă. Munca lui a fost răsplă
tită astfel : 4256 kg. porumb, 2287,6 kg. 
griu, 1968,4 kg. cartofi și altele.

Nu la fel a muncit colectivistul Precup 
Traian. în tot timpul anului el a reali
zat abia 31 zile-muncă pentru care a pri
mit 248 kg. porumb, 133 kg. grîu, 114 kg. 
cartofi și alte produse. Se vede treaba 
că el a uitat că în statutul model se pre
cizează că : „repartizarea veniturilor în
tre membrii gospodăriei se face numai în 
raport cu numărul zilelor-munCă efec
tuate de fiecare membru în tot cursul a- 
nului".

Succesele cooperatorilor Orădenl
ORADEA (de la corespondentul nostru), 

în acest an cooperativele din regiunea 
Oradea s-au dezvoltat simțitor. Pe lîngă 
o serie de cooperative au luat ființă secții 
noi, s-au introdus noi sortimente de bu
nuri de larg consum. Pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie aproape toate cooperati
vele din regiune și-au realizat planul 
anual

Printre primii care au început să pro
ducă .în contul anului viitor se numără 
și muncitorii tineri și vîrstnici de la coo
perativa „Record"-Marghita. Pînă la sfîr
șitul lunii noiembrie muncitorii acestei 
cooperative au dat în contul anului viitor 
peste 300 perechi pantofi de damă.

Cooperativele „6 Martie", „Zorile Roșii" 
din Oradea, „Drapelul Roșu" din Salonta, 
„Muncitorul" din Beiuș și-au realizat și 
ele sarcinile de plan pe acest an cu muit 
înainte de termen. Incepînd cu luna no
iembrie muncitorii acestor întreprinderi 
dau produse in contul anului viitor. ‘

Cooperativa „Energia" din Salonta în- 
deplinindu-și planul anual a realizat peste 
pian pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 2800 
bucăți ciocane pentru coase, 23.000 bucăți 
clește pentru cuie, 2,5 tone articole de me
naj din tablă cositorită. Pînă la aceeași 
dată cooperativa „Ludovic Minschi" din

Oradea a realizat în contul anului viitor 
5 tone articole de menaj din tablă șl 15 
tone articole de lăcătușerie pentru binale.

Realizările cooperativelor din ramura 
lemn sint asemănătoare. Cooperativa „Mo
bila" din Salonta îndeplinindu-și cu mult 
înainte de termen sarcinile de plan la 
toți indicii, a realizat pînă în aceste zile 
71 garnituri de mobile „camere studio".

De la 1 decembrie au trecut să lucreze 
în contul anului viitor și muncitorii de la 
Cooperativele „Munca", „23 August", 
„Electro-construcții", „Dento-Metal" din 
Oradea, „23 August" din Șimleu și „Viața 
Nouă" din Valea Iui Mihai.

Dintre sutele de muncitori care au lup
tat cu însuflețire pentru îndeplinirea pre
vederilor planului în 11 luni mulți sînt 
tineri. Printre aceștia se numără utemis- 
tul Cer Ludovic de la cooperativa „Mo
bila" din Salonta al cărui grafic luni la 
rind a indicat realizarea planului In pro
porție de 280—290 la sută.

Asemănătoare sânt rezultatele utemiști- 
lor Pușcău Elisabeta și Cubic Suzana de 
la cooperativa „Drapelul Roșu" din Sa
lonta, Palfi Ludovic de la cooperativa 
„Record“-Marghita și alțl tineri care 
îndeplinit zilnic cîte două norme.

Mașini din R. D. Germană
In ziua aceea, pentru muncitorii care 

lucrau în schimbul doi, secția aparataj a 
uzinelor „23 August" nu mai era aceeași 
ca în ziua precedentă: de departe putea 
fi văzută silueta modernă a unei noi ma
șini, care sporise inventarul locului lor de 
muncă. Butoanele și manetele de comandă 
nu au fost încă mînulte și marele număr 
de angrenaje și roți mai sînt .încă învelite 
într-un strat gros, protector, de vaselină.

Strungul automat cu 4 spindluri — des
pre care este vorba — a sosit de curînd 
din Republica Democrată Germană. El 
vine să umple un gol însemnat care se re
simțea de mai multă vreme în executarea 
robineților de cuplare din sistemul de 
frînă al vagoanelor de cale ferată. Aceas
tă mașină de Înaltă tehnicitate este în
zestrată cu 3 cuțite și o filieră, puțind 
executa 4 operații deodată.

Noua mașină — mânuită de tovarășul 
Dinu Marin — aduce o contribuție însem
nată la sporirea productivității muncii.

Corespondent 
EMILIAN GEORGESCU

au

Metodele înaintate de lucru — izvor de noi succese
în urma folosirii metodei croitului com
binat și a croitului fără cupoane au fost 
realizate economii în valoare de 154.000 
lei. Ca urmare a creșterii productivității 
muncii și a aplicării unui regim sever ds 
economii, prețul de cost a fost redus cu 
0,59 la sută.

Urtnînd exemplul comuniștilor Manea 
Stelian și Manea Marin, tinerii din bri
găzile utemiste conduse de Olga Tane, 
Ioana But ac și Elena Siminea au adus 
un aport însemnat la obținerea acestor 
succese.

încă de la începutul anului, muncitorii 
fabricii de confecții „6 Martie'1 din Curtea 
de Argeș, s-au angajat să îndeplinească 
înainte de termen plănui de producție. 
Organizarea muncii în bune condițiuni, fo
losirea metodelor înaintate de muncă a 
dat posibilitatea ca angajamentul să de
vină realitate. în ziua de 23 noiembrie, 
muncitorii au trecut să lucreze in contul 
anului 1955.

în cele 11 luni care au trecut s-au ob
ținut succese care însuflețesc pe munci
tori .în lupta pentru o sporire și mai mare 
a producției bunurilor de larg consum. 
Astfel, productivitatea muncii a crescut 
față de sarcina planificată cu 3 la sută.

Corespondent 
ILIE PETRESCU

Sosirea în Capitală a delegației care a participat 
la Intîlnirea internațională a tineretului sătesc

Vineri dimineața s-a reîntors în țară 
delegația tineretului din patria noastră 
care a participat la Intîlnirea internațio
nală a tineretului sătesc de la Viena.

La sosire în Gara de Nord, delegația de 
tineri colectiviști, țărani muncitori cu gos-

podării individuale, mecanizatori din 
S.M.T.-uri, ingineri agronomi și activiști 
ai U.T.M.. a fost salutată de activiști ai 
U.T.M., precum și de numeroși tineri.

(Agerpres)

Pe un șantier 
de locuinfe muncitorești

Nu trebuie să fi un specialist ca să știi 
că vara, pereții tencuiți se usucă ușor și 
repede. Oricine poate apoi să judece că 
toamna și iama pereții nu se pot usca, 
tencuiala umedă înghiață și cînd intervine 
dezghețul, tot stratul de ciment și var se 
fărimițează și cade. Și din această cauză 
iarna nu se construiește? Nicidecum 1 Teh
nicienii constructori folosesc tot telul de 
procedee pentru ferirea de îngheț.

Iată că de curînd, un specialist din Cluj, 
inginerul Lengyel Ioan de la trustul de 
construcții nr. 9 a realizat un aparat cu 
ajutorul căruia se pot usca tencuielile in
terioare. Construit după documentația so
vietică a aparatelor Jucov, el es’te com
pus dintr-un cazan mare în care arde 
combustibil. Cu ajutorul unui ventilator
aspirator, aerul se introduce în interiorul 
cazanului, se încălzește la 80—140 grade 
și apoi este .împins în sus prin niște con
ducte de tablă în interioarele sălilor sau 
camerelor proaspăt tencuite. Aerul cald 
se răspîndește în încăpere, usucă rapid 
pereții — în 24 ore sînt uscate două a- 
partamente — și creează totodată un me
diu plăcut de lucru în timpul iernii pen
tru instalatori și finisatori.

Probele acestui aparat au reușit pe de
plin și el a început deja să fie. folosit cu 
succes pe șantierul de locuințe muncito
rești din Baia Mare, unde întreprinderea 
de construcții nr. 905 are în sarcina sa 
construirea a 2 blocuri muncitorești cu 
cite 76 apartamente.

Corespondent 
G. GRAUR ,

Pentru triumful cauzei păcii și securității colective in Europa
Vrem pace între toate 

popoarele lumii!

Ion Pribeagu

Scrisoare deschisă unui pictor 
din Capitala Franței

Ltnd inserarea coboară 
i peste sat șl becurile 
F'.rice se aprind pe la 

intii, vocea crainicu- 
de serviciu răsună 

npede din cutia difuzo- 
lui: „Dragi tovarăși, 
mă seara. începe emi- 
mea Centrului de radio- 
■are Mădăras. Transmi- 
m din studio un program 
! cintece..." 
tn seara aceasta, părin- 

pionierei Marc Mela- 
a din comuna Mădăras 
ionul Salonta s-au strins 
ată in jurul aparatului, 
i mama, a avut grijă din 
eme să anunțe evenimen- 
l și vecinelor: „îmi cintă 
fa la radio. Ascultați 
mai să vedeți ce voce 
imoasă are".
Și asemenea lui Marc 
’lania, fetița cu ochi de 
:oare devenită acum 
întăreață la radio" au 
ii călcat pragul studiou- 

Centrului de radiofica- 
din sat și alți pionieri 
^Pecingine Liana, Ma
tt Livia, Barbălat Gică, 
pă cum au vorbit In 
fa microfonului colecti
vi fruntași care au im- 
rtășit din experiența 
, ori membri ai corpu- 
i didactic, care au ținut 
nferințe de popularizare 
științei și culturii.
aci, tn toamna aceasta 
iu împlinit rinei ani de- 
id țăranii munritori din

RADIO MĂDĂRAS
Mădăras au pornit pe dru
mul vieții noi, al gospodă
riei colective. Și cite lu
cruri minunate nu au în
făptuit prin munca lor 
harnică, plină de avint, 
cu sprijinul părintesc al 
Partidului drag. Mai acum 
doi ani, tn comună a fost 
instalat Centrul de radiofi
care și intr-o bună zi, fie
care colectivist a putut 
asculta emisiunile postu
rilor centrale de radio dar 
și emisiunea locală.

Sînt oameni minunați 
printre colectiviști, oa
meni harnici care în
deplinesc într-o zi două 
trei zile-muncă. Oare nu 
merită aceștia sg se vor
bească despre ei, să se 
transmită cintece în cins
tea lor ? De bună seamă 
că merită. Așa se face că 
prin Centrul de radiofica
re a comunei se transmit 
cintece pentru fruntași 
cum ar fi de pildă pentru 
Hotopan Gheorghe, Isai 
Mihai, Isai Teodor, Ve- 
reș Mihai, ori pentru 
membrii brigăzii intîia 
condusă de Măgheruș Teo
dor. După cum nu-i mai 
puțin adevărat că în țe
pii... urzicii postului local 
sint luați cei delăsători ca 
Isai Alexandru ori Teoran 
Ana. Pentru fiecare, colec
tivul de redacție știe să 
găsească ceea ce merită.

N-ai să afli astăzi co
lectivist din Mădăras care

să nu-ți vorbească plin de 
mîndrie despre „Postul 
nostru de radio" și dacă 
te-ai prins cumva cu tre
burile prin casa vreunuia, 
nu pleci cu nici un chip 
pînă nu asculți și emisiu
nea locală. Uneori, prin 
microfonul Centrului se 
transmit conferințe cum 
a fost de pildă „Figuri de 
eroi pentru libertate și so
cialism". Alteori, echipa 
școlii elementare din co
mună prezintă spectacole 
de cintece, recitări și sce
nete, care se bucură de 
mult succes. Fiecare emi
siune insă, are buletinul și 
de știri, un adevărat radio 
jurnal al evenimentelor 
care 
sau 
tivă.

Si .
Centrului de radioficare 
din Mădăras ar fi și mai 
pline de viață ți mai in
teresante, dacă tovarășii 
din secția de propagandă 
și agitație a Comitetului 
raional U.T.M. Salonta 
s-ar interesa mai îndea
proape de această pro
blemă.

Păcat ci emisiunile din 
Mădăras nu pot fi audia
te și la Salonta, pentru că 
atunci colectiviștii din 
Mădăras cine știe, poate că 
ar face 
in care 
spus...

„Postul

se petrec în comună 
în gospodăria colec-

poate că emisiunile

un radio magazin 
ar avea destule de

L MĂGURĂ

Sînt împotriva războiului. Condamn 
cu indignare actuala politică a Washing- 
ton-ului care reînvie vechile planuri hit- 
leriste de agresiune și cuceriri, de jaf și 
asasinat. Nu ne mai trebuiesc orori, sate și 
orașe incendiate, mormane de cadavre, va
luri de singe, oameni ingropați de vii, alții 
zvîrliți cu sutele in flăcările cuptoarelor, 
copii sfîrtecați de 
mamelor înnebunite de groază, 
care-și mai tîrăsc și azi trupurile 
gite.

Ajunge !
VREM PACE ÎNTRE TOATE 

POARELE LUMII !
Sîntem împotriva războaielor de 

cotropire și vom fi dîrzi și neînduplecați 
față de acei care vor încerca să atenteze 
la viața noastră pașnică.

Conferința de la Moscova este o mînă 
prietenească pe care Uniunea Sovietică o 
întinde popoarelor lumii întregi pentru a 
cimenta pacea în Europa și pe întregul 
glob.

Conferința de la Moscova a arătat în 
mod limpede că există posibilitate de în
țelegere între toate statele — indiferent 
de orînduirea lor socială, că numai un sis
tem de securitate colectivă poate lichida 
primejdia reînvierii militarismului german 
și asigura pacea popoarelor europene. Des
fășurarea evenimentelor arată însă că 
cercurile reacționare din occident continuă 
să fie ostile cauzei păcii și nu renunță 
la planurile lor criminale. La. Conferința 
de la Moscova statele iubitoare de pace 
au arătat că sînt gata să-și unească efor
turile lor pentru asigurarea capacității lor 
de apărare in așa fel incit, dacă se va ivi 
necesitatea, să poată zădărnici orice aten
tat împotriva muncii pașnice a popoarelor 
lor.

Și eu, ca și toți făuritorii de stihuri și 
mînuitori ai condeiului din Republica 
Populară Romînă, mă alătur din toată 
inima luptătorilor pentru pace și securitate 
în Europa și în întreaga lume și susțin 
cu toată căldura hotăririle istorice ale 
Conferinței de la Moscova.

bestii sub privirile 
schilozi 

bete-

PO-

jaf și

Stimate maestre Andre Lhote
Știu că expoziția noastră, a artiștilor 

plastici din R.P.R. la Paris a fost vizitată 
și de dumneata cu un interes deosebit. 
Multe din cele discutate cu ocazia aces
tei expoziții ne-au fost relatate de către 
colegii noștri. Am aflat cu cită simpatie 
v-ați apropiat de realizările plasticei 
noastre. Desigur pentru noi cei mai ti
neri și mai vîrstnici, cei care au urmărit 
și scrisul și arta dumneavoastră a fost 
îmbucurător faptul apropierii dumnea
voastră de problemele și progresele po
zițiilor noastre realiste. Și iată că astăzi, 
socotim că e bine să vorbim cu dumnea
voastră fiindcă ne cunoașteți.

Desigur aprecierile dumneavoastră asu
pra artei noastre n-ar fi fost cu putință 
dacă n-ați cunoaște și condițiile în care 
arta noastră se dezvoltă.

Lupta poporului nostru pentru liber
tate, pentru o viață mai demnă, lupta 
celor ce din munca minții și brațelor lor, 
înțeleg să-și făurească o patrie în care 
să domnească liniștea și pacea creatoare 
de bunuri materiale și culturale, a putut 
asigura fiecărui cetățean, fiecărui tînăr, 
în cadrul țării sale locul lui de muncă, 
de năzuințe și de împliniri.

Noi nu vrem ca pofta de cuceriri a mi- 
litariștilor germani să se mai abată pe 
meleagurile noastre, ca ceea ce am asi
gurat noi pentru tinerele vlăstare, pen
tru oamenii muncii și culturii, pentru 
bătrîni, pacea, pacea să fie zdrobită 
de cei ce uneltesc împotriva ei.

Desigur maestre cei ce uneltesc, nu au 
ochii îndreptați numai asupra noastră. în 
planurils lor de cotropire, ei visează și 
Franța dumitale. Chiar dacă unii politi
cieni uită suferințele poporului francez 
de pe urma celor două războaie, po
porul francez nu poate uita. El nu poate 
uita asasinatele, nici crimele hitleriste 
care au distrus generații de oameni.

Și nici dumneata, maestre nu poți uita 
alături de toți oamenii care mai au ini
mă pe cei pe care i-am pierdut în luptele 
de rezistență, pe cei ce-au fost jertfiți 
dintre prietenii noștri francezi și romini, 
care au fost tăiați, sfîrtecați și gazați șl

printre care putem număra 
ca Olga Bancic, ca și pe 
poate nu i.ați cunoscut dar 
tat cot la cot cu patrioții francezi pentru 
o Franță liberă împotriva ocupanților 
naziști.

Trebuie să vă spun că am fost delegat 
acum de curînd să plec la Paris, la o con
ferință, la care am fost invitați să luăm 
parte, pentru a duce și punctul nostru de 
vedere, cu privire la înarmarea Germa
niei, reînființarea 'Wehrmachtului sub 
conducerea generalilor naziști.

Cu această ocazie aș fi dorit chiar să 
mă întîlnesc și cu dumneavoastră.

Politicienii voștri care cred că vă pot 
duce pe calea periculoasă a pierzaniei, nu 
ne-au permis să ajungem și noi la acea
stă conferință. Le-a fost teamă și de cu
vîntul nostru, după cum li-e teamă și de 
cuvîntul fiecărui patriot francez.

De aceea cu regretul de a nu fi la Paris, 
alături de toți patrioții francezi și alături 
de d-ta, am dorit să-ți adresez aceste rân
duri. Vreau să-ți afirm de aici poziția 
noastră fermă de luptători pentru salva
rea păcii, alăturea de toți francezii care 
sînt hotărîți să se împotrivească ratifică
rii acordurilor de la Paris.

Toți prietenii noștri, patrioții francezi, 
toată cultura franceză, toți oamenii de 
artă, toți cei care doresc să trăiască, să 
muncească și să creeze, toți cei din jurul 
d-tale, care te iubesc și care îți prețuiesc 
opera, desigur nu pot fi de acord cu cei 
ce pun din nou armele în mina naziștilor.

Noi cei de aci trimitem prin d-ta asi
gurarea încrederii în voința voastră ho- 
tărîtă de a lupta contra reînvierii fas
cismului, împotriva pregătirii dezastrului 
mondial.

Iar dumitale maestre îți dorim ca în 
carieră să ai liniștea pe care numai lupta 
poporului francez alături de celelalte po
poare o poate asigura prin împiedicarea 
reînvierii militarismului german.

Primește din partea noastră și din par
tea mea personal un salut călduros și 
urări pentru victoria păcii.

M. H. MAXY 
Artist emerit al R.P.R.

și pe romîn- 
alții pe care 
care au lup-

Pentru înfăptuirea viselor noastre
ORAȘUL STALIN 17 (Agerpres). — în 

cele peste 500 de mitinguri și adunări 
populare organizate în întreprinderi, insti
tuții, școli, în satele și comunele din re
giunea Stalin, oamenii muncii romîni, ma
ghiari, germani, evrei, și-au exprimat de
plina lor aprobare față de hotăririle Con
ferinței de la Moscova și voința lor fermă 
de a apăra pacea. Glasul hotărît al miilor 
de participanți la aceste întruniri se ri
dică cu revoltă împotriva acelor care ur
măresc pe orice cale reînvierea milita
rismului german. „Urăsc de moarte pe 
toți acei care vor să dezlănțuie un 
nou măcel mondial — a spus în 
cuvîntul său tînărul Ion Popa, unul 
dintre cei peste 1.000 de construc
tori de mașini care au participat la 
mitingul ținut la uzinele „Steagul Roșu". 
Ii urăsc tocmai pentru că îmi este dragă 
pacea și viața liberă. Dar dacă dușmanii 
păcii și tinereții noastre fericite vor pune 
în aplicare planurile lor mârșave, tinere
tul din uzinele noastre, alături de miile 
de tineri și vîrstnici din patria noastră, 
vor răspunde cu lovituri zdrobitoare așa 
incit agresorilor să le treacă pofta de a 
mai îndrăzni să tulbure liniștea de care 
avem nevoie pentru înfăptuirea viselor 
de viitor".

Mitingul femeilor muncitoare 
din raioanele Galați și Bujor

Sute de femei muncitoare și țărănoi 
muncitoare, din raioanele Galați și Bujor, 
care au suferit urgiile celor două războaie 
mondiale, s-au întrunit zilele acestea în 
sala „Ștefan Gheorghiu" din Galați, în- 
tr-un mare miting unde au luat cunoștință 
de hotăririle de importanță istorică luate 
la Moscova de guvernele țărilor iubitoare 
de pace și libertate.

Printre cele care au luat cuvîntul se 
afla și colectivista Ștefana Păun din sa
tul Odaia Manolache, raionul Galați, care 
a spus: „Vorbesc cu durerea unei soții 
care și-a pierdut soțul în război, cu du
rerea unei mame care și-a crescut cei trei 
copii fără îmbrățișarea caldă a tatălui. 
Vorbesc cu hotărîrea fermă a colectiviști
lor de pe ogoarele satului nostru că vom 
lupta pentru a sfărîma orice încercare de 

a dezlănțul un nou război". ,
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Jalba I u i Sfredeluș
Porci ca cei de la sec

ția Nocrich a gospo
dăriei de stat Apnltaj 
n-ai să mai găsești nici
unde.

Acum cttva timp, un 
prăpădit de godănaș pe 
nume S/redeluș din rasa 
„Marele alb" s-a dus pe 
drum fără întoarcere. 
Aleluia! — i-a cintat 
directorul, așa cum s-a 
obișnuit in ultima vre
me să cinte multor 
porci, și a chemat de 
urgență pe medicul ve
terinar al raionului 
să-ncheie cuvenitul pro- 
ces-verbal. Pin-aci toa
te bune și la locul lor. 
Numai că Sfredeluș a 
ținut să le facă zile 
fripte, chiar dincolo de 
hotarul vieții fiind. Doc
torul a formulat și in- 
șemnat următoarea con
statare ciudată : grăsu
nul (de unde și pină 
unde grăsun, n.a.) a su
combat in urma înghi
țirii unui... toc cu pe
niță Klaps.

Stupoare. Avizat, di
rectorul gospodăriei la
să toate treburile baltă 
și se deplasează ta fața 

locului. Situația de
vine îngrijorătoare. Se 
enunță zeci de păreri, 
care de care mat tncîl- 
cite. Deodată, o bănu
ială, izvorîtă nu se știe 
de la cine, cade ca o 
spadă asupra unui re
ferent. Se spunea că 
nenorocitul are obiceful 
să lase ușa de la birou 
deschisă. E chemat să 
dea socoteală. El recu
noaște că obiectul găsit 
la autopsie în mărunta
iele lui Sfredeluș ii a- 
parține, dar respinge 
eu hotărîre acuzația că 
ar fi singurul vinovat. 
Zadarnic insă, nimeni 
nu-l mai ascultă. Di
rectorul administrativ 
se pregătea tocmai să-i 
pună in vedere că se 
dispensează de servi
ciile lui, fără pic de pă
rere de rău, cind ușa fu 
izbită înlături și-n prag 
își făcu apariția o 
scroafă costelivă și ji
gărită de-ți era mai 
mare mila s-o vezi 
Purta in gurg un sul de 
hîrtie. Intr-o clipă, toți 
cei prezenți își amintiră 
zicala împămîntenită din 
strămoși: „Porcul du- 
cind un șomoiog în gu
ră, vreme rea preves
tește". Scroafa leapădă 
sulul pe podea, scoate 
un grohăit sfîșietor și 
lese. Cel dinții își re
vine din buimăceală re
ferentul. Se aplecă, ri
dică hîrtia și citește, cu 
emoție .- „Testament"

— Haida de ! exclami

doctorul, tncdlectndu-și 
ochelarii pe șeaua na
sului să ’
dacă nu l-au înșelat 
urechile. — ‘ 
continuă;
tuș, învrednicesc ca pu
tere testatară Direcția 
generală Gostat din Mi
nisterul Agriculturii și

se convingă
Referentul 

„Eu, Efrede-

Silviculturii”. Referen
tul se lasă pe un scaun, 
își stăpinește palpitații
le și citește mai de
parte cu glasul din ce 
in ce mai sigur: „Halal 
de mine cit îs de pră
pădit ! Mă tot întreb 
sub ce zodie păcătoasă 
m-a făcut mama și nu 

răspuns. Acum 
în cocină, abia

m-am inter» de la- 
pășune. Să nu cumva 
să vă-nchipuiți c-tș fi 
berbec. Nu, sînt porc 
sadea. Dar eu toate că 
nu-mi crește lină pe 
greabăn. colind cimpia, 
împreună cu ceilalți 
porci de la secția No
crich. in căutarea fire
lor de ia-bă ca si ne 
amăgim foamea. Nu știu 
precis cite ceasuri am 
si mai durez — in ori
ce caz sin: pe marginea 
gropii — și-mi pare ne
spus de rău cg n-am 
încercat și eu gustul 
bobului de porumb sau 
de orz.

Brrr! mă trec fiori 
ca-n noaptea dtncintea 
Ignatului. Uite, stau și 
mă uit la mine și mă 
tot întreb : — Ăsta sin: 
eu? Arăt la-nfățișare ca 
un măgar dcșalat. Ritul 
mai ales mi s-a alungit 
ca un com de bou. Pi
cioarele abia de mă mai 
țin. De multe ori, la 
mers, mă slujesc și de 
burtă.

Îmi simt inima-n gît 
și mă gindese că tre
buie s-o scurtez Vreau 
să spun numai atit: 
am ajuns si crăp de 
foame. Mărturisesc că 
pentru lipsa de hrenă 
l-am socotit pină acum 
vinovat numai pe di
rectorul gospodăriei- A- 
devăru-> altul șt iată 
cum i-am dat de capăt 
De puțina creme, coci
na noastră a trimis soli 
la Agnita să întrebe 
dacă mai e vreo nă
dejde de îndreptare. Ca

unul ce «tnt bun de 
guri am fost și eu tri
mis. N-am găsit pe ni
meni acolo și ne-am 
hotărit atunci să eotro- 
băim, fără încuviințare, 
prin hirtiile aflate pe 
masa de lucru a direc
torului. Am văzut cior
nele de la cererile pe 
care el le-a înaintat la 
București ca să obțină 
furaje concentrate. Am 
văzut și răspunsurile ti
cluite de cei de la 
București și ni s-a 
urcat singele la cap. 
Toate sunau cam tn doi 
peri ; ..„/’ace-ți, cică, pe 
dracu-n zece și țineți- 
vă bine pină ce trimi
tem— nu vă pierdeți 
cumpătul că s-ar putea 
să dați bica... prea vi 
îndesați la pomană"—

,Jfei, mi-a zis văru- 
meu Rimătoru. vezi cine 
ne vrea duși pe apa 
sîmbetei ?“

Era cu noi și-un vier 
olog. Asta cind a băgat 
de seamă că o serie de 
funcționari din Di-ecțic 
Generală Gostc: sir.t 
meșteri mari numai 
cină e vorba si mizgâ- 
lească hirtia. s-a pornit 
c-o furie rurtată să dea 
pe gît toate călimările 
eu cerneau. Am plecat 
apoi Hrt-un suflet si 
facem curățenie și la 
NocrscK Aici mie mi-a 
căzut *ub copită tocul 
referentului: să nu-l 
mai caute tn zadar, l-am 
înghițit.

Si acum închei Ace
re n-am, așa că drugi 
binefăcători din Direc
ția Generală Gostat, tn 
afară de pielea mea. vă 
ma, las doar un sfat ev 
limbă da moarte: pu
neți tocurile nb cheie H 
«coctep-le numai cind 
se cere, iar hirtia, daci 
aveți prea multă um
pleți sal:eie eu ea. $i 
ți» si vi mei arvznț că 
mie de acum prea puțfe 
îmi p-a*ă dacă ceti re
partiza sau nu gospo
dăriei din Agnita furaja 
concentrate.

♦
Bineințelet, cele mai 

sus arătate nu s-au in- 
timpla: tocmai ara. Un 
lucru insă interesează : 
birocrația »i nepdMrea 
tovarășilor din Direcția 
Generali Gostat din 
MuCS„ care n-*u acor
dat unor gospodării de 
stat furajele strict ne
cesare, petrece rp-e lo
ca; de vea malp porci 
de la secția .Tocrich a 
goipoddrics de scot dtr. 
Agnita-

FAXl'Ș NEAGV
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J
în vederea extinderii metodei sovietice Jirov

La uzinele de tractoare „Ernst Thălman- 
din Orașul Stalin a avut loc zilele trecute 
un schimb de experiență organizat de ca
binetul tehnic în vederea extinderii me
todei sovietice Jirov, de găurine intensivă 
a pieselor de oțel și fontă.

Cu acest prilej, tînărul Ion Stratulat, 
inițiatorul aplicării metodei Jirov, a pre
zentat un referat în care a arătat realiză
rile pe care le-a obținut pină în prezent 
A urmat o demonstrație practică. Folosind

urma

De Ia Tribunalul
ZîWe acestea, la Tribunalul Militar din 

București, a avut loc în fața a sute de oa
meni ai muncii, procesul unui grup de 
spioni aflați în slujba spionajului englez.

In fața instanței au compărut acuzații:
1. Bodea Ion, născut la 27 februarie 1920 

în comuna Sîntandrei-Oradea, cu ultimul 
domiciliu stabil în 1950 Ia Brăila, strada 
I. L. Caragiale nr. 11.

2. Mnreșanu Irina, născută la 2 decem
brie 1906 în Orașul Stalin, căsătorită CU 
Mureșanu Victor (legionar), cu ultimul do
miciliu în București, strada Sandu Aldea 
nr. 40.

3. Mihăilescu Cornelia, născută la 25 ia
nuarie 1895 in Alba Iulia, căsătorită cu 
Mihăilescu Vasile, fost ofițer, cu ultimul 
domiciliu în Brăila, strada I. L. Caragiale 
nr. 11.

4. Matei Ion, născut la 13 aprilie 1924 
în Oradea, legionar, membru al tineretu
lui liberal, fiul unui fost senator țără
nist, cu ultimul domiciliu in București, 
gtrada Știrbei Vodă nr. 20.

5. Istwanek Anton, născut le 29 octom
brie 1917, cu ultimul domiciliu tn Bucu
rești. strada Vasile Gherghel nr. 23 A.

6. Stoic* Petre, născut la 4 iulie 1922 în 
comuna Suharlău, regiunea Suceava, cu 
ultimul domiciliu în București, strada Dr. 
Ottoi nr. 28.

Așa cum se arată in actul de acuzare 
și cum a reieșit din dezbaterile procesu- 
lui, Bodea Ion a fost recrutat, instruit și 
strecurat pe teritoriul Republicii Popu
lare Romine, de către serviciul de spionaj 
englez, cu misiunea de * culege și trans
mite informații cu caracter de spionaj.

încă din anul 1948, Bodea Ion, împreună 
cu M;hă:ietcu Cornelia și Mureșanu Irina, 
au plănuit plecarea clandestină in străi
nătate. Punind in aplicare acest plan, in 
luna octombrie 1950. Bodea Ion s-a îm
barcat fraudulos pe un vas in portul 
Constanța, alungind la Istambul. La 
Istambul. Bodea a luat legătură cu alți 
trădător, de patrie, aflați în slujba ser- 
vici.lor de spiona; american și englez, a 
preda: Informații din diferite domenii de 
activitate din Republica Populară Ro- 
rnirA

Pentru a culege informații de spiona) 
d_n țara noastră, pe care să le transmită 
serv.euiui de spionaj englez, Bodea a 
stabil:: legătura de spionaj cu Mihăilescu 
Cornelia și Mureșanu Irina, căror* le-a 
transmis prm contrabandiști scrisori cu 
instrucțiuni, material chimic relevant, sti
louri pentru scris simpatic și însemnate 
sume de bani, și a primit de la acestea 
scrisori conunind informațiile de spionaj 
cerute de eL Prin intermediul Corneliei 
Mihăilescu și ai altor persoane. Bodea a 
transmis de zsemenea importante rame 
de ban. familiilor unor trădători de pa
trie. fugiti ia străinătate si a cules in
formați: despre situația acestora.

feeeptod dm tana sepembne 1951. Bo
dea Ion a fost instruit intr-o școală de 
radiotețegrafie din Istambul de către 
spion: instructor, care purtau numele 
eocsp rarive Roman. George și John

In ianuarie 1552. după o ctxsvort» re cu 
spionul Roman Bocea 1 fost trim’s la 
Loodsa pentru perfeotioztare. In Anglia, 
Bodea * urmat piuă in august 1953 dife
rite șocu deraia de filai, eoatra-filaj, 
scriere cu creionul simpatic, cifrare si 
■fencrirare. mimtirea armameniulu.. orien
tarea te teren etc, fund instruit de 
agenu care purtau nume conspirative ea: 
Startey. Peter. CNese. Jeck și J!m_ Tot tn 
arest fcmp. îmbrăcat In tmiformă ■il tară 
engleză, eu grad ul de locotenent. Btdea a 
făcut exerciții de lansare cu parașuta pe 
un aerodrom militar îa timpul seder.: 
în Anglia, Bodea a prunii acte falsa pe 
numele de Alexander lean.des și Jean 
Bodnă resctL

înaintea strecurării lui pe teritorial Re
publicii Populare Romine Bodea a fost 
înșiruit amănunțit asupra felului cum să 
creeze o agentură de spionaj cu elemente 
indicate de serviciul englez de spionaj și 
alte elemente dușmănoase regimului 
nostru, pe care urm» să le recruteze el 
însuși De asemenea, i s-a indicat prin fo-

ih
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Dezvoltarea artelor noastre plastice
pe drumul realismului socialist

Pe linia dezvoltării ei către o ană 
nalist-socialistă, arta noastră plastică a 
Înregistrat în ultimii ani succese remar
cabile. în lupta cu influențele nefaste ale 
trecutului, artiștii plastici au parcurs 
într-un timp scurt o distanță uriașă, un 
drum plin de roade și de profunde învă
țăminte. Au fost realizate progrese evi
dente, atît în domeniul tematicii, cit ș: 
în cel al măiestriei artistice. La patrimo
niul artistic al poporului nostru s-au 
adăugat, îmbogățindu-I, noi șl valoroase 
opere, larg cunoscute și prețuite.

An de an, arta plastică a căpătat un 
caracter realist tot mai puternic, sursele 
ei de inspirație prinzînd rădăcini tot ma: 
adinei în viață, in realitate. Numeroase 
opere din acești ani. cum sînt: „Grivița 
1933“ (Miclossy Gavril), „Eliberarea" (Ba- 
raschi Constantin), „Intilnirea" (Boris 
Caragea), „M. Sadoveanu" (Baba Come- 
liu), „Octav Băncilă" (Irimescu Ion), „Con
fruntarea" (Șaraga Mimi) „Reparație la 
Cuptoare la Reșița" (Angheluță Oc
tavian), „Sosesc noi membru în G.A.C." 
(Bene Iosif) și
dese că artiștii plastici și-au lărgit 
viziunea asupra vieții, 
tre ei și-au legat «trins creația de proble
mele arzătoare ale actualității. îmbrățișând 
în operele lor aspectele cele mai variate 
ale muncii și luptei poporului. Seriozita
tea, pasiunea pe care o pun artiștii în 
creația lor, se face tot mai mult simțită.

Dezvoltarea compoziției constituie o 
trăsătură caracteristică pentru arta noa
stră plastică. Au fost create lucrări de 
mari proporții, cum sînt unele din cele de 
mai sus șl altele, compoziții vaste, bine 
închegate, care atacă probleme complexe.

Oricine poate constata deosebirea enor
mă dintre ultimele expoziții anuale de 
stat și cele din trecut. Dacă, de pildă, 
cu 20 de ani în urmă, în 1933, un număr 
’e 155 artiști plastici expuneau 290 de 

uări, iar în 1948 au intrat în expoziție 
de lucrări datorite a 200 de artiști, 
’poziția din anul trecut numărul ex-

Marin Mihalach*

pozanților a crescut la 475 iar cel al lu
crărilor expuse la aproape 1000. Deși stat 
importante, cifre.e insă nu spun totul. 
Ele arată doar creșterea numerici Deo
sebirea esențială constă Insă in calitatea 
lucrărilor, în temele tratate atunci și acum.

■ alta
ve

multe altele d»ve-
că mulți din-

iteia tineretului"
’’-a 18 decembrie 1954

in concepția care însuflețește astăzi 
cei mai multi dintre artiști, cu totul 
decit in trecut. Răsfoind cataloagele 
chilor expoziții te izbește nu numai nu
mărul mic de expozanți (la exemplu! de 
mai sus, adăugăm un altul tot atit de 
grăitor: în 1934 expuneau 32 sculptori, 
un număr de 50 de lucrări, pe cind anul 
trecut au expus 112 sculptori, 174 de lu
crări), ei și sărăcia dezolantă a tematicii. 
Ceea ce se intilnea mai des in expozițiile 
din trecut erau naturile moarte. Omul era 
rar înfățișat, și atunci unilateral: 
trete sau nuduri. Foarte rar apăreau 
poziții, tablouri de gen.

Trăind izolați de viață, cea mai 
parte dintre artiști practicau o artă 
mistă, ruptă de realitate, abstractă, 
gradind forma pînă la absurd. Te cuprinde 
un puternic sentiment de tristețe cind pri
vești astăzi asemenea „opere". Cită ener
gie irosită în lucrări banale, plate, ilogice 
care schimonoseau chipul uman și de
formau realitatea 1

Toate acestea ne arată de la ce soartă 
tristă a fost salvată arta noastră de că
tre partidul clasei muncitoare, care a pre
luat în mîinile sale odată cu destinele po
porului romîn și problemele artei, ridieîn- 
du-le la rangul de probleme de Stat.

Arta noastră de astăzi este In primul 
rind o artă pusă în slujba vieții, legată 
de actualitate, o artă realistă care cultivă 
interesul pentru om, reflectă viața adevă
rată a oamenilor, gîndurile și sentimentele 
lor, o artă izvorită din dorința de a sluji 
poporului, luptei sale pentru făurirea de 
noi forme de viață care să înalțe pe om, 
să-i creeze condiții prielnice pentru 
plina și armonioasa lui dezvoltare.

Lărgirea repertoriului de teme este 
racteristică pentru arta nouă. Lucrări 
„loan Vodă cel Cumplit în lupta de la 
Cahul" de Labin Gh., „Arestarea lui Fo- 
nagy“ de Abodi Nagy Bela, „Tipografia 
ilegală” de Sztaiy Ștefan, ^Ribnița” de

por 
com-

mare 
inti- 
de-

de-

ca
ca:

Krausz Tiberiu, „Iiie Plntilie în închisoa
re* Doftar.a" de Șam Gh. și altele, din 
care unele le-am citat mai sus, evocă tre
cutul de luptă, glorifică momente eroica, 
figuri progresiste din mult sbuciumata 
istorie a poporului nostru.

Artiștii înfățișează în creația lor cele 
ma; de seamă sectoare, multilateralitatea 
vieții sociale, marile transformări de în
semnătate istorică din viața satului nos
tru: „Și la noi va arde lampa lui Ilici“ de 
Anastasiu Anastase, „Tractorista" de Ferch 
Francisc și altele. Privitorul este astfel 
ajutat să înțeleagă mai bine 
ce le trăim.

Dezvoltarea graficei, 
carte
roase 
Bony 
Adoc 
tat prin realizările pictorilor afișiști Cova 
Iosif, Nazarie Pavlin, Schon Ilie și alții, 
a caricaturii prezentă prin puternicile sa
tire ale lui Cik Damadian, Taru Eugen, 
Doru Ion și alții, sînt fapte incontestabile 
care mărturisesc progresele în aceste do
menii ale artei plastice.

Cu fiecare nouă expoziție se ridică ar
tiști noi, tinere cadre talentate, care se 
impun opiniei publice, ceea ce dovedește 
că invățămîntul nostru artistic obține 
bune rezultate, fiind just orientat. Astfel 
s-au afirmat prin realizările lor, artiști 
tineri ca Hatmanu Dan, Duncan Renata, 
Anastasiu Anastase, Nereuță Vitalie, 
Glauber Gh., Pușkaș Sandor, Balogh Pe
tre, Kasnovschi Ernest, Maitec Ovidiu și 
alții.

De un mare ajutor în dezvoltarea artei 
noastre plastice pe linia realismului ne 
este exemplul artei sovietice. Lucrările 
teoretice asupra artei, traduse și publicate 
în volume aparte sau în revistele „Pro
bleme de literatură și artă". „Contempo
ranul", „Arta Plastică", vizita unor ar
tiști și critici sovietici ca Muhina, Nedo- 
șivin, Hmelco, Reșetnikov și alții, îndru
mările prietenești pe care aceștia le-au 
dat creatorilor de la noi, au lămurit multe 
din problemele care se pun în fața artei 
noastre plastice.

Școlile de partid, articolele din „Scîn- 
teia" și „Lupta de clasă" au înlesnit arti
știlor plastici înțelegerea principiilor este
ticei marxiste.

De la lucrările de altă dată, bazate pe ai-

evenimentele

ilustrației de 
lucrări valo-

a 
care s-a impus prin 
ca cele semnate de Perahim Jules, 
Noel. Stoicescu, Cordescu Marcela, 
și alții, a afișului politic, reprezen-
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tografli șl schițe un anume loc în munții 
Bucegi de unde trebuia să ridice un apa
rat de radio emisie-recepție, pieM 
schimb, coduri de cifrare-desclfrara. 
primit totodată planul emisiunilor p
stabilirea de legături și transmiterea de 
informații către centrul de spionaj din 
Frankfurt (Germania occidentală). Con
form instrucțiunilor, Bodea a fost instruit 
ca, în caz de nevoie, să transmită deriSSS»" _ . . ., ,
menea informații și prin corespondență, gume, mari dț bani, un pistol,cu 66 cartușe, . Conform instnțțțiunilor h 
scrise cu creionul simpatic, inăicîridu-l-se capse de dihăntitS, grțnaăe, hărți militare, losing . legăturii» Jpai| ,'*chi 
în acest scop o adresă în statul Israel. busola, piese de rezervă pentru aparatul care le avea, Mihăileșcu 'Ci 

înainte de a părăsi Londra, Bodea a de radio emisie-recepție, codul de cifrare- ti.
fost dotat cu acte false pe numele de descifrare, j—------
Constanținescu Ștefan, cu
pentru deghizare în vederea trecerii fron
tierei, sirmă magnetică pentru detectarea 
minelor, hărți și busolă pentru orientare, 
material chimic relevant și pentru scrie
rea simpatică, armament șl muniții, bi
noclu, medicamente, otravă, o mare sumă 

bani ete. ■!.. . .jrup IU
Transportat la începutul lunii septem

brie 1953 cu un avion englez la Salzburg, 
în Austria, Bodea a trecut fraudulos fron
tiera în Republica Populară Romînă, cu 
ajutorul unui spion, în noaptea de 19—20 
septembrie 1953.

legătură lui Bodea și cu alte elemente 
criminale și l-a ajutat la instalarea apa
ratului de radii? emiși^-recppțțe tn locuința demarca 

aee'astă 'activitate, Istwanek a diațl, prisa. Pentru
prim'4 din partea lui Bodea diferite obiecte 
și sume de.băii,, ■ j < I

Prin «'intetmednA iul Matei Ion, Bbdta 
a recrutat în rețeaua de spionaj pe 
Stoica Petre, pe care l-a instruit în acest
sens șl care l-a predat informații cu ca- caților apărării și ultimul cuvînt al 
racter de spionaj.

■el]

recunoscut în fața Tribunalului crim 
săvîrșite. In afară de aceasta ei au f 

‘ martorilor si^cațj prin
,, . ’ia corțuirile dtlfctJ și document] 

false gășite cu prilejul arestării lor și 
perchezițiile doișițillare.

După Interogatoriul acuzaților șl aed 
rea martorilor a urmat cuvîntul 
zentantiilui Procuraturii Militare, el

—11 --
za’ilo'r.

Artnameatul, aparatul de radio emisie- recepție șl alte materiale subversive cu care serviciul de spionaj englez apro
vizionase grupul de trădători in vederea desfășurării activității lor criminale.

Pentru desfășurarea activității sale cri
minale pe teritoriul patriei noastre, Bodea 
Ion s-a folosit atit de vechii săi complici, 
Mihăilescu Cornelia și Mureșanu Irina, cit 
»: de alte elemente recrutata in rețeaua de 
spionaj ea: Matei Ion, Istwanek Anton, 
Stoica Petre și alții. Aceștia l-au sprijinit, 
gâadumdu-1 și awunrnd in locuința lor 
maferialul si armamertui. ajutiadu-1 la 
transportare* și punerea in funcțiune * 
aparatului de radio emtsse-receppe. fur- 
nizindu-i informații cu caracter de spionaj.

ArrfeL in noiembrie 1953. deghizați în 
excursioniști, Bodea și Matei Ion s-au de
plasat în munții Bucegi, unde la locul sta
bilit au ridicat aparatul de radio emisie- 
receptie. codurile de cifrare deec/rare. 
pianul emisiunilor și piesele de schimb ale 
aparatului cu care și-a Început activitatea.

După plecarea lui Bocea Ion din țari 
pentru o nouă instruire, activitatea de 
spionaj urma să fie continuată de Matei 
Ion. In momentul arestării, asupra lui Bo
dea Ion *-*u găsit telegrama prin care 
cerea serviciului de spionaj să-i trimită 
încă un aparat de radio emițător pentru

Potrivit instrucțiunilor primite, după 
Organizarea rețelei de spionaj pe terito
riul Republicii Populare Romîne, Bodea 
urma să părăsească țara In mod Clandes
tin. iar activitatea rețelei trebuia să fie 
continuată de Matei Ion. Mihăilescu Cor
nelia. Mureșanu Irina și alții, cărora Bo
dea Ion le-a făcut un Instructaj special, 
dlndu-le parole de recunoaștere.

Ia vederea fugii în străinătate, Bodea 
Ion a întreprins unele măsuri, stabilind 
legături criminale și eu alte elemente care 
voAu »i treacă fraudulos frontiera. Pla
nul a eșuat insă prin arestarea lor.

Mureșanu Irina l-a furnizat informații 
eu caracter secret, militar și economic. 
Ea a instalat aparatul de radio emisie- 
recepție în locuința sa, l-a ascuns și l-a 
ajutat pe Bodea să transporte aparatul Ia 
locuințele altor elemente recrutate în 
acer, scop, în vederea transmiterii de in
formații. Mureșanu Irina a participat la 
întocmire* de către Bodea Ion a telegra
melor cifrate și a scrierilor scrise cu in
digo simpatic, care urmau să fie trans-

Pe baza legilor în vigoare, Tribuna 
Militar a pronunțat următoarele conda 
nări în procesul grupului de spioni :

1. Bodea Ion — la moarte și confisJ 
rea averii pentru crima de înaltă trăda

2. ..........
3.
4.

pe viață șl confiscarea averii pentru c< 
plicitate la crima de înaltă trădare

Mihăilescu Cornelia și Mureșanu Ii 
au mai fost condamnate la cîte 4 ani 
chisoare corecțională pentru delictul 
deținere și comerț clandestin 
devize.

6. Istwanek Anton — la 20 
silnică șl

6. Stoica Petre — la 10 ani 
nică, amîndoi la confiscarea averii peni 
complicitate la crima de înaltă trădare.

în urma respingerii de către Prezid 
Marii Adunări Naționale a cererii de g: 
țiere făcută de acuzatul Bodea Ion, se 
tința de condamnare la moarte a acești 
a fost executată.

Mihăilescu Cornelia —
Mureșanu Irina —
Matei Ion — toți trei la muncă siln

cu aur

ani mui

muncă

monii boloristice, pe expresionism, pe ma
nifestări „originale" in extravaganța linii
lor și culorilor, mulți artiști au ajuns la 
Înțelegerea justă a rolului artei ca reflec
tare a realități!, ca mijloc de tranwniwre 
a ideilor și sentimentelor- Au parcurs a- 
cest drum o serie de artiști care 
ie situează printre fruntașii artei n 
cum sînt pictorii Baba, Maxy, Labil 
curenco și alții.

Aprecierea caldă de care se bucură pe
ste hotare expozițiile rominești de artă, 
aprecierile criticilor și ale publicului la 
expozițiile de la Moscova, Sofia, Berlin 
și recent lâ Veneția, confirmă dezvoltarea 
artei noastre plastice.

Miile da tineri din alta țări, veniți în 
timpul Festivalului, și-au mărturisit en
tuziasmul lor pentru arta rominească, 
impresiile puternice pe care le-au avut in 
fața atitor comori adunate în muzeele 
noastre, comori care constituie o mindrie 
națională.

Aprecierea și dragostea de care se bu
cură arta plastică din partea publicului 
tot mai numeros ce vine la expoziții, la 
muzee, mărturisește nu numai creșterea 
nivelului cultural al maselor, ci și legă
tura mai puternică a artei cu viața po
porului.

Titluri înalte, de artist al poporului, 
maestru emerit al artei și artist emerit, 
au fost acordate fruntașilor artei noastre 
plastice. Mulți dintre ei au primit pre
mii de Stat.

Mulți artiști plastici cit și critici de artă 
au depus o rivnă susținută pentru clari
ficarea problemelor ce se pun in fața dez
voltării creației plastice. Din păcate însă, 
este locul s-o mărturisim, presa noastră 
a răspuns într-o măsură neînsemnată sar
cinii de a informa pe cititori asupra crea
ției plastice, de a le prezenta critic ex
pozițiile. E clar că pentru dezvol
tarea ei, arta plastică are nevoie de 
ajutorul presei, de ajutorul unei cri
tici competente, obiective, principiale. 
Apariția în anul acesta a reviste
lor „Arta Plastică" și „Studii și cercetări 
de istoria artei” este cit se poate de bine 
venită, și ea a fost salutată cu îndreptă
țit entuziasm în primul rind de artiștii 
plastici. Dar aceste reviste, care firesc, 
apar numai de cîteva ori pe an, nu pot 
înlocui sarcinile ce revin presei.

Cu toate succesele obținute, succese pe 
care am încercat să le schițăm mai sus, 
mai avem încă multe de făcut pentru pro
pășirea artei noastre plastice, 
spune — față de marile și 
cini ce le au artiștii — că 
la început de drum, că mai 
greutăți de învins.

Trebuie dată bătălia cu . _ __  __ . _____  _____  ____
pentru a birui lipsurile ce se manifestă îndrăzneală problemele importante ale ac- 
încă în creația plastică. Se mai expun lu- tualitățif, înfățișînd trăsăturile morale ale 
crări care mărturisesc necunoașterea pro- omului înaintat, artiștii plastici pot crea 
fundă a vieții <fe către artiat Adeseori lucrări de mare forță mobilizatoare, cota»

tăzi
stre, 
Ciu-

Se poate 
grelele sar- 
sîntem abea 
avem multe

forțe sporite

unii artiști, chiar cînd își aleg o temă 
importantă, actuală, rămîn din păcate nu
mai la suprafața lucrurilor Nu se acordă 
suficientă atenție figurii umane. In com
poziții apar chipuri nediferențiate, ne
individualizate. Figurile oamenilor, care 
trebuie să constituie centrul maxim de 
atracție pentru privitori, sint tratate su
mar. estompate, Învăluite într-o inexpli
cabilă ceață.

Deschiderea în toamna acestui an a ex
pozițiilor regionale din Cluj, Iași, Tg. 
Mureș. Timișoara, Orașul Stalin, la care 
au fost expuse 
lucrări, a scos 
claritate multe 
tiștilor plastici. __  __ _ „_______ _

In expoziții mai apar lubrări schematice,, realist socialiste, înseamnă a o reda 
lipsite de viață, străine de realitate, con- ' transformarea ei revoluționară, în pro 
fecționate după anumite calapoade vechi, sui dialectic al necontenitei dezvoltări, 

forțele nestăvilite ale noului se 1 
ă cu Vechiul într-un conflict put

un număr considerabil de 
încăodată în evidență cu 
din lipsurile creației ar-

poziții prin care să-și valorifice talent 
priceperea de a-și alege imaginile c] 
mai expresive, măiestria de a .înfățișa j 
ridic și emoționant aceste imagini. OaiJ 
nii cresc, participă direct, activ la făuri] 
unor noi vremuri ; viața lor oferă o r 
secată sursă de inspirație. Partidul ajil 
pe artiști s-o înțeleagă, s-o pătrundă 
adîncime și s-o redea în opere demne I 
epoca noastră. învățătura marxist-lenij 
stă, care se află la indemîna artiștii 
înarmează pe creatori cu o cunoaștd 
justă a realității, pentru a putea exprii 
în imagini artistice adevărul profund 
vieții din zilele noastre, a pătrunde asp 
tele ei cele mai tipice, esențiale. A oglii 
ărtistle viața, după principiile meto]

formale, portrete heetpresive, țara mJ care 1 
trec dincolo de simpla asertlănare fizică, fruntă 
peisaje cenușii, întunecate, care nu redau nic, permanent, oglindit în cele mai fl 
luminozitatea peisajului nostru, natura lucruri, conflict care .îmbracă uneori” 
patriei noastre. '

Mulți artiști se documentează superfi
cial asupra temelor ce își aleg, nu au su
ficientă legătură cu viața. Activitatea lor 
artistică se reduce la redarea propriului 
lor chip sau al celor din jurul casei, la 
zugrăvirea unor colțuri din natură, fără 
semnificație, sau a acelorași naturi moar
te, care nu spun nimic. O serie de teme 
se repetă supărător, ceea ce dovedește 
lipsă de originalitate. în fiecare an se pe
trece același fenomen al muncii în asalt, 
în preajma expozițiilor. Nu se duce des
tulă luptă împotriva lucrului de mintuială, 
a prezentării la expoziții a unor lucrări ce 
se află abia în stadiul de studiu, de schiță 
avansată, și care sînt departe de a fi con
siderate ca lucrări finisate.

In sculptură se prezintă extrem de pu
ține lucrări în bronz sau în marmură. Se 
pare că s-a uitat un lucru elementar — 
anume că gipsul este numai lin stadiu in
termediar; cele mai de seamă dintre 
sculpturi trebuie neapărat să fie realizate 
in material definitiv, pentru a putea să 
înfrunte vremea.

Viața adevărată este înlocuită uneori cu 
poza, cu retorismul declamator al unor 
personaje, care din această pricină apar 
neconvingătoare. La unii artiști se mani
festă tendințe de gigantomanie, fuga după 
dimensiuni uriașe, cu totul nemotivate de 
temă.

Toate aceste lipsuri și altele care se ma
nifestă în creația noastră plastică pot fi 
fără îndoială biruite. Drumul le este larg 
deschis artiștilor spre cele mai valoroase 
realizări. Inspirîndu-se din viața poporu
lui, pleeîndu-și atent urechea la ceea ce 
este nou în viață, atacînd cu mai multă

me pline de dramatism. j
Preluarea și dezvoltarea celor mai 

tradiții realiste ale artei universali® 
noașterea patrimoniului nostru nation 
studierea în spirit critic a moștenirii j 
tistice lăsată de marii noștri clasici G] 
gorescu, Andreescu, Aman, Georgesd 
Luchian și alții rămîne ca o sarcină nj 
reu actuală. J

Se impune ca o necesitate adine i1 
țită de creatori, organizarea regulată] 
unor largi dezbateri în cadrul Uniut 
Artiștilor Plastici asupra problemei 
care se pun in fața artiștilor plastici 
etapa actuală, discuții legate de expoJ 
țiile ce se deschid, un larg schimb de od 
nii în presă, la care să participe nu i] 
mai artiștii, ci și critici, scriitori și ard 
tecți, oameni de cultură din alte domen 
vizitatori ai expozițiilor. Nu poate fi q 
loc mulțumitoare situația de astăzi, ci 
plenarele prevăzute se amină mereu.

Puținele plenare care au avut loc an 
acesta au fost, slab organizate, cu partid 
parea unui număr redus de artiști, ăj 
discuțiile purtate n-au atins problem) 
esențiale, .

Expoziția Anuală de Stat a Artelor pla 
tice, care se va deschide in curînd îdM 
Iile Muzeului de Artă al R. P. R., va tel 
stitui un prilej nimerit pentru anali 
stadiului creației noastre plastice, pent 
relevarea succeselor ei, precum și pent] 
organizarea unor temeinice discuții as 
pra lipsurilor șt neajunsurilor care 
frînează, discuții care să ajute pe creato 
să facă noi pași înainte, să cucerească n 
poziții, mai înalte, în artă, să oglindeasc 
mai profund și multilateral viața, să f| 
cu adevărat vocea epocii în care trăes 
după cum le cerea Maxim Gorki, păriș 
tele realismului socialist.



SPRIJINIM CU TOATĂ HOTĂRÎREA 
IDEEA SECURITĂTn COLECTIVE IN EUROPA

Popoarele Europei se opun reînvierii 
wehrmachtului

Asociația Juriștilor din R.P.B. șl In*U- 
tutul de Cercetări Juridice al Academiei
R. P.R., au organiza* vineri aeara, In sala 
Dalles, o adunare a juriștilor din Capi
tală, pentru discutarea problemei asigură
rii păcii ți securității colective tn Europa 
și a prevederilor Declarației Conferinței 
de la Moscova.

In preeidul adunării au luat loc juriști, 
jurlsconsulți, membri a Colegiului Tribu
nalului Suprem al H.P.R.: M. Ghelme- 
geanu, N. Daișcovici, Eugen Herovanu, C. 
Sofronie, Ilie Stoenescu, Mlrcea Durma, 
Oconel Cireș. I, Costin, Al. Volanachi, 
Magda Silianu, Gh. Nedelschi, Filafteia 
Ivanov, C. Paraschivescu Bălăceanu, 
Adrian Dimitriu, C. Stolanovici, P. Belle, 
Eugen Baraș.

Adunarea a fost prezidată de prof. univ. 
Eugen Herovanu.

In problema securității colective ți a su
veranității statelor, a luat cuvîntul N. 
Dașcovici, din Institutul de Cercetări Ju
ridice al Academiei R.P.R.

„Victoria în cel de al doilea război mon
dial — a spus vorbitorul — a fost cîștigată 
prin lupta comună a U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei, iar pacea trebuia restabilită tot 
împreună. Conferințele succesive de la 
Moscova, Teheran, Yalta și Potsdam, 
odată cu măsurile de război, au fixat, tot 
mai precis, liniile păcii șl ale siguranței 
viitoare. La San Francisco, cit nu se is
prăvise încă războiul, s-a înființat O.N.U., 
fixîndfi-se în Carta unanim admisă, fără 
nici o rezervă, de toți participanții, con
dițiile coexistenței pașnice între cele două 
sisteme prin recunoașterea principiului 
egalității suverane a tuturor statelor mari 
și mici.

Dar curînd omenirea a fost dezamăgită, 
a arătat vorbitorul în continuare. Chiar în 
momentul cînd Carta O.N.U. a fost adusă 
spre ratificare în fața Senatului S.U.A., 
diferite personalități, printre care J. F. 
Dulles au formulat numeroase rezerve față 
de obligațiunile impuse de Cartă, prin
tre care dispunerea de soarta teritoriilor 
ocupate în cursul ultimului război, păstra
rea sistemului inter-american de siguranță 
și chiar putința de retragere din O.N.U. 
Tot ce a urmat de atunci în politica
S. U.A. a dovedit întoarcerea la politica 
blocurilor, respingerea securității colec
tive, cursa ruinătoare a înarmărilor ți 
amenințarea grozavă a unui nou război, 
cu ultimele arme de distrugere.

Vorbitorul a încheiat, exprimîndu-țl 
adeziunea la sistemul securității i colective 
și protes'.înd împotriva celor ce impun 
politica blocurilor militare.

A vorbit în continuare juristul M. Dur
ma, despre „Aspectul economic al tensiunii 
internaționale".

După ce a scos tn relief deosebirea fun
damentală care există astăzi între dezvol
tarea economiei naționale a țărilor impe
rialiste, caracterizată printr-o creștere 
continuă a producției de război ți, para
lel, pauperizarea meselor populare, pe de 
o parte, și economia națională a țărilor 
lagărului democratic. In continuă înflo
rire, pe calea realizărilor pașnice, pe de 
altă parte, vorbitorul a încheiat.

Sistemul de securitate colectivă esta 
drumul care duce la asigurarea muncii 
pașnice a omenirii, fără deosebire da 
orînduirea social-politică a fiecărui stat 
în parte, o pavăză la adăpostul cărei» 
oamenii să poată profita de binefacerile 
tehnicii înaintate a secolului nostru.

M. Ghelmegeanu, din Institutul de 
Cercetări Juridice al Academiei R.P.R, 
a vorbit despre pericolul pe care îl re
prezintă pentru omenire reînvierea mi
litarismului revanșard german.

Acordurile de la Pariș urmăresc să ri
dice șî să întărească în vest o Germanie 
pe care generația noastră o cunoaște — 
a declarat vorbitorul — este Germania 
care a dat naștere lui Hitler, Germania 
magnaților industriali, moștenitoare în 
linie dreaptă a Germaniei prusace și aro
gante a lui Biwnarck ți a Germaniei lui 
Wilhelm, pentru care scopurile scuză toate 
mijloacele și tratatele internaționale sînt 
simple petece de hlrtie.

Despre securitatea colectivă singurul 
drum pentru asigurarea păcii, a vorbit 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreșe
dinte al Asociației juriștilor din R.F.R.

Despre „Poziția acordurilor de la Londra 
și Paris față de Carta Organizației Na
țiunilor Unite" a vorbit juristul George 
Sofronie.

După ce a arătat importanța principiilor 
înscrise în Carta Națiunilor Unite, vor
bitorul a spus:

„în grav antagonism cu principiile Car
tei O.N.U. sint acordurile de la Londra 
și Paris, al căror principiu de bază ră- 
mîne reînarmarea Republicii Federale 
Germane. Căci dacă Carta O.N.U. recu
noaște ți recomandă aranjamente regio
nale in vederea menținerii păcii și secu

A apărut în limbile: rusă, romînă, fran
ceză, germană, engleză și spaniolă

..Pentru pace trainică, 
pentru democrație populara!"

București. Organ ăl Biroului Informa
tiv al Partidelor comuniste și mun
citorești.
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Cuprinde:

ARTICOL DE FOND : I. V. Stalin — 
marele continuator «1 operei lui 
Lenin.

BOLESLAW BIERUT: Ideile leni- 
nist-staliniste însuflețesc popoarele la 
lupta pentru pace, democrație și so
cialism.

ANTONIN NOVOTNY: Stalin — cre
dincios discipol și continuator al ope
rei Iui Lenin.'

GH. GHEORGHIU-DEJ: Politica leni- 
nist-stalinistă de pace și de asigurare 
a securității popoarelor.

HARRY POLLITT: Poporul englez 
este împotriva acordurilor de la 
Londra și Paris.

WALTER STEIN : Subordonarea eco
nomiei Austriei față de monopolurile 
vest-germane.

ROBERTO-FORTI: Să fie împiedicată 
reînvierea militarismului german.

JAN MAREK : Note politice : 1. Misiu
nea generalului Collins în Vietnamul 
de sud. 2. Demagogia „de crăciun" a 
întreprinzătorilor francezi.

* * * Al doilea Congres unio
nal ai scriitorilor sovietici.
De vânzare la toate librăriile, chioșcu

rile și debitele O.C.L.
Prețul 40 bani ! 

rității internaționale, în cazul acordurilor 
de la Paris ne găsim în prezența unui 
adevărat „bloc militar", care sub denu
mirea nouă de „uniunea vest-europeană" 
sa Înfățișează ca o nouă ediție a defunc
tei „comunități de apărare europeană" 
— după propriile mărturisiri din 4 oc
tombrie ale președintelui Eisenhower — 
cu o mai largă inițiativă pentru parteneri, 
în speță militarismul german reînviat.

Ilie Stoenescu, locțiitor al președinte
lui Tribunalului Suprem a vorbit despre: 
„Securitatea colectivă și problema trata
telor". Printre altele vorbitorul a spus: 

Istoria cunoaște două feluri de trata
te, unele care pregătesc agresiunea și al
tele care apără de agresiune. în opoziție 
cu tratatele care pregătesc agresiunea, 
printre care se numără astăzi „pactele 
atlantice'1 și acordurile de Ia Londra și 
Paris, sînt tratatele de tip nou, încheiate 
de țările lagărului democratic, care con
stituie o armă puternica împotriva agre
siunii.

Din acest punct de vedere tratatele bi
laterale încheiate de Uniunea Sovietică 
cu statele vecine, pentru eventualitatea 
unei agresiuni germane, au astăzi o deo
sebită semnificație.

Juristul Alexandru Volanschi a vorbit 
despre „Poziția juriștilor în problema 
securității colective".

Ratificarea acordurilor de la Paris — 
a spus vorbitorii — ar însemna in pri
mul rind, nerespectarea și deci călcarea 
semnăturilor puse de puterile occidentale 
alături de Uniunea Sovietică, pe tratatele 
care le leagă ți care au drept obiect men
ținerea păcii.

Orice încălcare a literei și spiritului 
tratatelor internaționale care garantează 
pacea popoarelor ar însemna o primă și 
nouă victorie a concepției agresive a mi
litarismului german, pentru care trata
tele sînt numai simple petice de hîrtie, 
iar dreptul numai expresia forței bru
tale și nezăgăzuite pusă în slujba intere
selor meschine ți criminale a unei mino
rități de profitori.

împotriva acestei politici ți de-a curme
zișul drumului care conduce la ea ți la 
prăbușirea civilizației contemporane, Iau 
poziție juriștii din Republica Populară 
Romînă, încadrați în Asociația Interna
țională a Juriștilor Democrațl.

Deviza acestei asociații, deviza noastră, 
a juriștilor din această țară, este : drep
tul în slujba păcii.

Noi juriștii din Republica Populară Ro- 
mlnă considerăm că drumul păcii poate 
fi găsit și că pacea poate fi asigurată nu
mai pe calea tratativelor și a reglemen
tării pașnice a securității colective, prin 
unirea forțelor tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

Adunarea a demonstrat deplina hotă- 
rire a juriștilor din țara noastră de a 
contribui prin toate mijloacele la întări
rea patriei noastre, la apărarea indepen
denței și suveranității sale, Împotriva 
oricărei agresiuni.

Participanții au adoptat prin vii aplau
ze o moțiune prin care aderă intru totul 
la Declarația Conferinței de la Moscova.

(Agerpres)

PENTRU APARAREA PĂCII 
ȘI SECURITĂȚII COLECTIVE 

ÎN EUROPA
Uniunea scriitorilor
Uniunea compozitorilor
Uniunea artiștilor plastici

Organizează luni 20 decembrie 1954, 
orele 17, în sala Ateneului R.P.R.

ADUNAREA
prezidată de scriitorul Cezar Petrescu, 

laureat la Premiului de Stat
Vor lua cuvântul:

George Georgescu, dirijor, artist el po
porului, laureat al Premiului de Stat.

Panaltescu-Perpesslclus, membru cores- 
pondent al Academiei R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat.

Ion Jalea, sculptor, membru corespon
dent al Aoademfel R.P.R..

Ion Chlrescu, compozitor, maestru eme
rit al artei din R.P.R., laureat al Premiu
lui de Stat,

Lucian Grlgorescu. pictor, membru co
respondent al Academiei R.P.R.

Mlhall Andricu, compozitor, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., maes
tru emerit al artei din R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat.

Paul Constantlnescu, compozitor, lau
reat al Premiului de Stat.

Ligla Macovei, pictor, artistă emerită» 
R.P.R., laureată a Premiului de Stat.

Eugen Jebeleanu, poet, laureat al Pre
miului de Stat.

Lucia Demetrius, scriitoare, laureată a 
Premiului de Stat.

Alex. Ciucurenco, pictor.

Cu privire la declarația generalului Stevenson
MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 16 decembrie, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. în 
S.U.A, A. F. Dobrinin, a făcut o vizită 
secretarului de stat ad-interim al Sta
telor Unite ale Americii, dl. Hoover, și a 
făcut o declarație cu următorul conținut:

„Potrivit știrilor publicate în presa en
gleză, generalul Stevenson, comandantul 
diviziei a 49-a de aviație americană, care 
își are baza în Anglia, a declarat la 10 
decembrie a.c. la aerodromul Bentwaters 
(Anglia) că divizia sa este înzestrată cu 
bombardiere destinate să dea o lovitură 
atomică Uniunii Sovietice și că ace^tă 
misiune a fost dată diviziei încă acum 
doi ani și jumătate.

întrucit aceasta declarație a unul re
prezentant oficial al forțelor armate ale 
S.U.A. este incompatibilă cu relațiile nor
male existente între U.R.S.S. șl S.U.A., 
guvernul sovietic ar dori să obțină expli
cații din partea guvernului S.U.A. în pri
vința faptului dacă relatările presei des
pre caracterul declarației generalului 
Stevenson corespund realității și, dacă 
așa stau lucrurile, cum califică guvernul 
S.U.A. această declarație".

La 17 decembrie, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al U.R.S.S. în Marea 
Britanie, N. D. Belohvostikov, a făcut o

In legătură cu vizita Iul Hammarskjold in R. P. Chineză
PEKIN 17 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 16 decembrie, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a adresat următoarea telegramă 
secretarulu igeneral al O.N.U., Hammarsk- 
jold :

Confirm primirea telegramei dvs. din 10 
decembrie 1954 in care v-ați exprimat do
rința de a vizita China. In ce privește 
cazul spionilor americani, poziția noastră

MITINGUL OAMENILOR MUNCII 
DIN BERLIN

BERLIN 17 (Agerpres). — TABS trans
mite : La 16 decembrie pe Aleea Stalin 
din Berlin a avut loc un mare miting al 
oamenilor muncii din Berlin ia care a 
luat cuvîntul Lothar Bolz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe al Republicii Demo
crate Germane. Bolz a subliniat caracte
rul primejdios al politicii de reînviere a 
militarismului german pentru cauza păcii 
și securității în Europa și pentru rezolva
rea pașnică a problemei germane.

O mare parte a cuvântării Bolz a consa
crat-o demascării caracterului agresiv al 
acordurilor de la Paris cu privire la remi- 
litarizarea Germaniei occidentale care 
sînt incompatibile cu unificarea pașnică 
a Germaniei șj duc la intensificarea încor
dării în relațiile internaționale și la pri
mejdia unui nou război.

Participanții la miting au adoptat In 
unanimitate un apel adresat deputațllor 
Bundestagului de la Bonn, în care protes
tează cu hotărîre împotriva ratificării 
acordurilor de la Paris și cer deputaților 
Bundestagului să respingă aceste acorduri 
care adîncesc scindarea Germaniei și Eu
ropei și care sînt incompatibile cu unifi
carea pașnică a Germaniei.

In rezoluție se subliniază necesitatea 
creării unui sistem de securitate colectivă 
in Europa și a unificării pașnice a Germa
niei.

REZOLUȚIA PARTIDULUI SOCIALIST 
CEHOSLOVAC

PRAGA 17 (Agerpres). — Ceteka trans
mite : Conducerea partidului socialist 
cehoslovac a adoptat o rezoluție de pro
test împotriva remllitarlzării Germaniei 
occidentale. In rezoluție se spune, printre 
altele:

„Ne vom stringe ți mai mult rfndurile 
în cadrul unității patriotice de nezdrun
cinat a întregului nostru popor, n« vom

Oralsia peatri apărarea naționali 
a Adunării Naționale frâneze 
a aprobat aminarea ratificării 

acordurilor de la Paris
PARIS 17 (Agerpres). — France Presse 

transmite: Comisia pentru apărarea na
țională a Adunării Naționale franceze a 
aprobat la 17 decembrie cu 15 voturi con
tra 1 vot ți 19 abțineri raportul prezentat 
de deputatul ^ț^icel-socialist Badie care 
prevede aminarea dezbaterilor din Adu
narea Națională franceză cu privire la ra
tificarea acordurilor care consfințesc 
remilitarizarea Germaniei occidentale.

—o—

Bundesfagul de la Bonn 
a aprobat acordurile de la Paris

BERLIN 17 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : La 15 și 16 decembrie au avut loc 
in Bundestagul de Ia Bonn dezbaterile în 
problema ratificării acordurilor militare 
de la Paris.

Aceste dezbateri dovedesc că revanșarzii 
și militariștii de la Bonn caută prin toate 
eforturile să obțină ratificarea și înfăptu
irea cit mai grabnică a acordurilor mili
tare de la Paris care prevăd crearea unei 
armate vest-germane de 500.000 de oameni 
sub comanda generalilor hitleriști și inclu
derea Germaniei occidentale în blocuri 
agresive ale puterilor occidentale.

După cum relatează presa, blocul par
tidelor guvernamentale a respins cu 236 
de voturi contra a 153 și 3 abțineri propu
nerea fracțiunii partidului social-democrat 
din Germania cu privire la aminarea ra
tificării acordurilor de la Paris pină la 
organizarea unor tratative cvadripartite în 
problema unificării Germaniei. Acordurile 
militare de la Paris au fost aprobate de 
Bundestag in prima citire și trimise în 
comisiile Bundestagului. A fost de aseme
nea prezentată spre examinare comisii
lor Bundestagului propunerea fracțiunii 
P.S.D.G. cu privire la organizarea unor 
tratative între guvernul de la Bonn și gu
vernul francez în vederea elucidării pre
vederilor litigioase ale acordurilor de la 
Paris referitoare la regiunea Saar. In 
cursul dezbaterilor, în afară de deputății 
P.S.D.G., s-au pronunțat împotriva acor
durilor dintre Bonn și Franța în problema 
Saarulul deputății „partidului liber-demo- 
crat" șl ai „blocului german”. Fracțiunea 
„partidului german” s-a abținut de a-și 
exprima punctul de vedere cu privire la 
acest acord, înainte de elucidarea unor 
prevederi ale statutului Sa arului.

vizită d-lui A. Kirkpatrik, ministru ad
junct al Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, și a făcut următoarea declarație: 
„După cum relatează presa engleză, ge
neralul american Stevenson, comandantul 
diviziei a 49-a de aviație americană, care 
își are baza în Anglia, a declarat la 10 
decembrie a.c. la aerodromul Bentwaters 
(Anglia) că divizia sa este înzestrată cu 
bombardiere destinate să dea a lovitură 
atomică Uniunii Sovietice și că această 
misiune a fost dată diviziei încă acum 
doi ani și jumătate.

Din această declarație rezultă că pe te
ritoriul Angliei au fost create baze mili
tare aeriene americane dispunînd de 
avioane destinate să efectueze atacuri 
atomice asupra Uniunii Sovietice. Intru- 
cit acest lucru este incompatibil cu rela
țiile normale existente între U.R.S.S. și 
Marea Britanie și este în contradicție cu 
tratatul anglo-sovietlc din 1942 de cola
borare și asistență mutuală după război, 
guvernul sovietic ar dori să obțină ex
plicații din partea guvernului Marii Bri
tanii în privința faptului dacă relatările 
presei cu privire la caracterul declarației 
generalului Stevenson corespund realită
ții și, dacă așa stau lucrurile, cum cali
fică guvernul Marii Britanii această de
clarație".

a fost precizată în cealaltă telegramă pe 
care v-am edresat-o.

In interesul păcii și micșorării încordării 
internaționale sînt gata să vă primesc în 
capitala noastră — Pekin pentru a discuta 
cu dvs. problemele care ne interesează.

Veți fi bine venit în China. Binevoiți a 
hotărî data vizitei dvs. și informați-ne des
pre aceasta.

«pori «torturile pentru construirea patriei 
noastre socialiste, înțelegind prea bine că 
în acest fel putem contribui în modul cel 
mai potrivit și mal efectiv la cauza păcii 
și apărării intereselor naționale ale po
porului nostru".
DECLARAȚIA C.C. AL PARTIDULUI 

MUNCII ȘI A GUVERNULUI 
ALBANEZ

TIRANA 17 (Agerpres). — A.T.A. 
transmite: Ziarele au publicat textul de
clarației comune a Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania cu privire la Confe
rința de la Moscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa.

La 14 decembrie, se spune printre altele 
în declarație, în ședința comună a Co
mitetului Central al Partidului Muncii 
din Albania și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania, Manush 
Myttiu, șeful delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Albania la confe
rința de la Moscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa, a prezentat un raport despre lu
crările Conferinței de la Moscova. La șe
dința comună a C.C. al Partidului Mun
cii din Albania și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Albania au 
fost aprobate în unanimitate rezultatele 
Conferinței de la Moscova, activitatea de
legației guvernamentale a Republicii 
Populare Ailbania la această conferință și 
Declarația țărilor participante la confe
rință.

Republica Populară Albania, M subli
niază în oontlnuare în declarație, este 
gata ca împreună cu celelalte state par
ticipante la Conferința de la Moscova să 
discute din nou situația care se poate 
crea în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, aceasta în scopul de a se între
prinde măsurile necesare pentru asigura
rea securității și In Interesul menținerii

Mesajul adresat de Ciu En-îaî 
secretarului general al O. N. U.

PEKIN 17 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite : La 17 decembrie, Ciu En-lai, 
ministrul Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze, a adresat un mesaj secretarului ge
neral al O.N.U., Dag Hammarskjold. în 
care precizează atitudinea R. P. Chineze 
față de așa-zisa rezoluție a O.N.U. în le
gătură cu „plîngerea împotriva arestării 
și deținerii în închisoare a personalului 
militar al Națiunilor Unite, prin încălca
rea acordului de armistițiu în Coreea". 
In mesaj se spune printre altele:

Cea de a 9-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., sub influența S.U.A. și a 
țărilor care le urmează, a adoptat la 10 
decembrie o rezoluție absurdă cu privire 
la așa-zisa „plingere împotriva arestării 
și deținerii în închisoare a personalului 
militar al Națiunilor Unite prin încălca
rea acordului de armistițiu în Coreea", 
care în mod calomnios acuză China de a 
fi condamnat pe cei 11 spioni americani 
încălcând acordul de armistițiu din Co
reea. Guvernul R. P. Chineze se opune 
cu hotărîre acestei rezoluții.

Cei 11 spioni americani susmenționați 
și alți doi s-au strecurat pe teritoriul chi
nez și au fost prinși în China. După exa
minarea probelor care au dovedit în mod 
concludent că aceștia au desfășurat o ac
tivitate de spionaj în China, un tribunal 
chinez a pronunțat la 23 noiembrie 1954 
o sentință conform legilor țării. Condam
narea spionilor străini prinși în China

___ Intîlnirea internațională a tineretului sătesc

Apelul adresat tineretului sătesc 
din întreaga lume

Tineri șl tinere 
de la sate I

Noi, reprezen
tanții tineretului 
sătesc din 69 de 
țări, întruniți pen
tru prima dată în- 
tr-o înt Unire in
ternațională a ti
neretului sătesc 
pentru a discuta în

comun situația tineretului de la sate șî 
pentru a trasa căile acțiunilor noastre 
comune in vederea obținerii unei vieți 
mai bune ne adresăm tinerilor de la 
sate din întreaga lum«.

Insuficiența sau lipsa de pămint și 
de lucru, salariile mici, impozitele in
suportabile, arenzile mari, recoltele 
proaste, calamitățile naturale, starea 
de înapoiere a satului, toate acestea 
fac ca viața multora dintre noi să fie 
grea și lipsită de bucurii.

Pentru tineretul sătesc din multe țări 
este extrem de îngrădit accesul la în
vățătură, cultură, odihnă și sport; in
tr-o serie de țări, tinerii țărani sînt 
lipsiți de drepturile politice și libertă
țile democratice elementare. Deosebit 
de grea este situația tineretului sătesc 
din țările coloniale și dependente.

Pregătirile de război, cursa înarmă
rilor și cheltuielile militare crescînde, 
obstacolele create în mod artificial în 
calea dezvoltării comerțului și schim
burilor internaționale înrăutățesc și 
mai mult situația noastră, aduc uriașe 
prejudicii agriculturii și economiei 
multor țări.

Tineri de la sate, indiferent de con
cepțiile și vederile pe care le-am avea, 
indiferent de organizațiile din care am 
face parte, noi dorim eu toții să ne 
trăim din plin viața, o viață plină de 
bucurii.

Sîntem convinși că este posibilă îm
bunătățirea condițiilor noastre de 
viață. Succesele obținute tn cadrul pre
gătirii Intîlnirii internaționale ne-au 
întărit și mai mult această convingere 
și au făcut să se intensifice lupta noa
stră dreaptă pentru realizarea reven
dicărilor noastre de importanță vitală. 
Pregătirea și desfășurarea întîlnirii au 
arătat că noi am devenit șt mai pu
ternici, că glasul milioanelor de tineri 

păcii în Europa. Poporul albanez este un 
popor iubitor de pace. Menținerea și în
tărirea păcii în Balcani și în Europa este 
pentru el » problemă de importanță vi
tală. Poporul albaneș, se pronunță cu 
toată vigoarea împotriva reînvierii mili
tarismului german. Poporul nostru a fost 
mereu nevoit să-și apere cu arma în 
mină pămîntul, libertatea și viața sa îm
potriva cotropitorilor și agresorilor străi
ni. Poporul albanez nu va uita niciodată 
pierderile grele suferite de el în urma 
agresiunii imperialiștilor, a nenumărate
lor crime și distrugeri comise de ocupan- 
ții hitleriști. El va depune toate forțele 
pentru a apăra pacea și securitatea, pen
tru a construi cu succes socialismul.

FEROVIARII FRANCEZI
’ ȘI CEHOSLOVACI

? UMĂR LA UMĂR

PRAGA 17 (Agerpres). — Ziarele „Rude 
Provo", „Prace“, „Swobodne Slovo” și al
tele publica răspunsul feroviarilor fran
cezi din orașul Lyon la scrisoarea fero
viarilor din orașul cehoslovac Sumperk, 
în care își afirmă deplina solidaritate cu 
oamenii muncii cehoslovaci în lupta îm
potriva remilitarizării Germaniei occiden
tale.

Feroviarii din Lyon, se «pune în scri
soare, împreună cu majoritatea covârși
toare a poporului francez, reaping cu ho
tărâre încercările de remilitarizare a Ger
maniei occidentale și de reînviere a 
wehrmachtului german. Nu vom uita ni
ciodată mizeria, suferințele și victimele 
pe care le-a pricinuit cel de al doilea 
război mondial.

In încheiere, feroviarii din Lyon își ex
primă convingerea că tn lupta Împotriva 
acordurilor de la Paris poporul francez 
va reuși să obțină o nouă victorie și să 
zădărnicească nolle planuri de pregătire 
• războiului, tot așa cum a făcut să eșue- 
ze faimoasa „comunitate defensivă eu
ropeană".

este o problemă internă a Chinei. Nu exi
stă nici o justificare ca O.N.U. să încerce 
să se amestece in ce privește condamna
rea de către o instanță chineză a unor 
spioni americani a căror vină a fost pe 
deplin dovedită, în timp ce O.N.U. nu 
condamnă S.U.A.. care încâlcind Carta 
O.N.U. trimite spioni pe teritoriul chi
nez pentru a duce activitate subversivă.

Procesul acestor spioni americani nu 
are nici o legătură cu problema prizonie
rilor de război din Coreea. In ce privește 
problema prizonierilor de război din 
Coreea, S. U. A. și partea comanda
mentului Națiunilor Unite sînt aceia 
care au încălcat acordul de armi
stițiu din Coreea.

Scopul acestor plîngeri ale guvernului 
Statelor Unite, este de a ațîța ura împo
triva Chinei, pentru ca în acest fel să ca
mufleze agresiunea Statelor Unite care au 
încheiat „tratatul de securitate mutuală" 
cu Cian Kai-și și au acaparat Taivanul și 
insulele Pengu, precum și pentru ca să 
zădărnicească plîngerea Chinei împotriva 
Statelor Unite — vinovate de agresiune 
împotriva teritoriului chinez. Asemenea 
activități ale Statelor Unite fac parte din 
încercările lor de a spori încordarea in
ternațională in est și vest și de a pregăti 
un nou război. Poporul chinez se opune 
războiului, dar el niciodată nu se va lăsa 
intimidat prin amenințări cu războiul.

și tinere de la sate care aspiră la pro
gres și fericire, nu poate fi înăbușit

Tineri de Ia sate I
Vă chemăm la lupta pentru aplica

rea Cartei mondiale a principalelor 
revendicări ale tineretului sătesc, adop
tată de participanții la Intîlnirea noas
tră internațională; completați și lăr
giți această Cartă, stăruiți ca ea să fie 
aplicată, ținindu-se seama de condițiile 
țării voastre, satului vostru, de condi
țiile muncii voastre. Prin acțiuni unite, 
luptați pentru lucru și pămint, pentru 
o retribuire justă a muncii voastre și 
pentru reducerea impozitelor! Cereți 
acordarea drepturilor inalienabile la 
cultură, la învățătură, la odihnă și 
sport.'

Luați atitudine împotriva creării de 
blocuri militare agresive Luptați pen
tru sporirea alocațiilor pentru agricul
tură pe seama reducerii cheltuielilor 
militare !

Împreună cu tineretul de la orașe, 
împreună cu întregul popor al țărilor 
noastre, vom lupta pentru o viață mai 
bună, pentru independența națională șl 
pace.' Pacea și independența națională 
a țărilor noastre înlesnesc realizarea 
revendicărilor noastre, ele feresc țările 
noastre de distrugeri și înrobire.

Tineri de la orașe! Bărbați și femei 
din lumea întreagă !

Lupta tineretului sătesc reprezintă o 
contribuție la lupta comună a întregu
lui tineret, a tuturor popoarelor pentru 
o viață mai bună, pentru libertate și 
prosperitate. Vă chemăm să întăriți și 
mai mult solidaritatea cu tineretul să
tesc, să sprijiniți și mai activ lupta 
noastră pentru realizarea revendicări
lor noastre juste I

In numele milioanelor de tineri de 
la sate din toate țările ne adresăm or
ganizațiilor de tineret, țărănești, sindi
cale, studențești, politice, religioase, 
culturale, sportive și altora, chemîn- 
du-vă să ne ajutați pe toate căile în 
lupta noastră pentru o viață mai bună.

Tineri șl tinere din toate țările I
Să Întărim șl de acum înainte soli

daritatea șl prietenia I Să dublăm efor
turile șt entuziasmul pentru realizarea 
revendicărilor noastre I Să ne unim 
pentru a obține o viață mal bună, în 
numele fericirii tinerei generații.

Forța noastră rezidă In unitate; uni
tatea este chezășia succesului luptei 
noastre drepte pentru un viitor mal 
bun, pentru pace între popoare 1

N. N. Șatalin 
decorat cu Ordinul Lenin
MOSCOVA 17 (Agerpres). — TAJ 

transmit»:
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S. 

a decorat cu Ordinul Lenin pe N. N. Și 
talin, secretar al Comitetului Central 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietic 
cu prilejul celei de a 50-a aniversare 
nașterii, pentru meritele sale față i 
partid șl Guvernul Sovietic.

Declarația lui Nutting 
recunoscută de ministerul

Afacerilor Externe al Angliei
LONDRA 17 (Agerpres). — China No 

transmite :
La conferința sa da presă din 14 d( 

cembrie, purtătorul de cuvînt al Minist 
rului Afacerilor Externe englez nu a n< 
gat că ministrul de stat pentru Afaceri 
Externe al Marii Britanii, Anthony Nu 
ting, a vorbit în numele guvernului bi 
tanic atunci cînd a făcut declarația . 
războinică de la 12 decembrie.

Ca urmare a moțiunii depuse de șa 
deputați laburiști numeroase ziare ei 
gleze au cerut guvernului să denunțe 
mod oficial „angajamentele" prin ca 
după cum a afirmat Nutting, Marea Br 
tanie ar fi legată de Statele Unite în c: 
zul unui război agresiv împotriva Ci
nei. Totuși, la întrebarea dacă Nutting 
anunțat o nouă politică britanică rr 
fățișă ân această problemă sau da 
a comis o greșeală prin declarai 
sa, purtătorul de cuvânt a ret 
zat să răspundă, cu toate că a rec1 
noscut că textul complet al declarați 
fusese primit la Foreing Office și că 
avut foc un schimb de telegrame cu Nu 
ting.

Declarația purtătorului de cuvînt a N 
nisterului Afacerilor Externe engl 
duce în mod inevitabil la concluzia i 
poziția lui Nutting este poziția guvern 
lui britanic.

Voi lupta pentru dezvoltare! 
relațiilor de prietenie 

dintre China și Birmania
DECLARAȚIA LUI U NU

CANTON 17 (Agerpres). — China No 
transmite : La 15 decembrie, U Nu, p: 
mul ministru al Uniunii Birmane și p« 
soanele care II însoțesc au părăsit Cant 
nul plecînd cu avionul spre patrie.

înainte de plecare, U Nu a făcut o d 
clarație în care a spus : La 1 decembr 
cind am sosit pe aeroportul din Pek 
am făcut o declarație în care am ară1 
pe scurt scopul vizitei noastre în aceas 
țară. Astăzi sînt foarte bucuros să sp 
că au fost îndeplinite cele trei obiect! 
principale:

1) De a cunoaște personal wietodele fol 
site în construirea Chinei noi,

2) De a întîlni și sta de vorbă cu co 
ducătorii R. P. Chineze,

3) De a crea o bază solidă pentru pr 
tenia chino-birmană.

Am avut posibilitatea să văd difer 
construcții înfăptuite actualmente de j 
vern și popor cu un entuziasm fără pi 
cedent și să mă întîlnesc cu conducătc 
Chinei. Am putut vizita tot ce am do: 
Am avut libertate deplină și toate cont 
țiiie pentru a face șederea noastră a 
cit mai plăcută șl utilă.

Tn cadrul convorbirilor pe care le-< 
avut cu conducătorii acestei mari țări 
fost discutate nu numai problemele 
Interes comun, ci și problemele referltos 
la pacea în întreaga lume. Convorbir 
s-au desfășurat liber și sincer înti 
atmosferă de deosebită cordialitate. Ir 
poindu-mă în Birmania duc cu mine ci 
mai plăcute amintiri despre această mt 
țară și impresiile clare pe care mi le-i 
format: curajul și hotărîrea conducăto: 
lor Chinei, în frunte cu președintele M 
Țze-dun ; entuziasmul și energia mase" 
populare ; grandioasele lucrări de refac, 
care se înfăptuiesc în China ; evider 
creștere a nivelului de trai și, însfir: 
năzuința fierbinte a poporului chir 
spre pace.

Mă întorc în Birmania cu hotărîrea 
a lupta pentru dezvoltarea continuă a i 
lațiiâor de prietenie dintre China și B: 
mania. Voi face tot ce-mi stă în puți 
pentru a contribui la pacea în intrea 
lume.

SCURTE ȘTIRI
* La 17 decembrie, președintele Pre: 

diului Sovietului Suprem al U.R.S. 
K. E. Voroșilov, a primit la Kremlin 
trimisul extraordinar și ministru piei 
potențiar al Republicii Liban în U.R.S. 
Abdulah Najjar, care a remis scrisorile 
acreditare.

★ Tribunalul Federal din Karlsruhe 
deschis acțiune împotriva lui Manfred v 
Brauchitsch, cunoscutul campion autonr 
bilist și președinte al Comitetului pent 
unitatea șl libertatea sportului german.

★ In cursul ultimelor două săptănv 
forțele maritime militare și militare aerie 
ale S.U.A. au desfășurat mari manevre 
marea Chinei de est, iar avioanele fio 
a 7-a americane au încălcat în repet: 
rânduri spațiul aerian al Chinei.

* Congresul (Parlamentul) republi 
Costa Rica a hotărît recent intentarea ur 
prcces trustului american „United Fr 
Company", deoarece această societate 
reținut în mod ilegal o parte din salar: 
muncitorilor ei din Costa Rica.

s PECTACOL
SÎMBĂTĂ 18 DECEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.I 
Traviata ; Teatrul de Stat de Operetă: (
legătorii de stele ; Național „I. L. Caragla 
(Studio) : Liceenii (ora 15); Național „I. 
Caragiale“ (Comedia): Floarea purpurie (ora 1 
îndrăgostiți! (ora 19,30) ; Municipal : Ar 
de Triumf; Tineretului: David Copperfield (ora 1 
Studioul Actorului de Film „C. Nottara": Famil 
Armatei (B-dul G-ral Magheru): Furtuni de prin 
vară; Armatei (Calea 13 Septembrie): Pîrjol 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Tania; Ansamblul 
Estradă al R.P.R.: Concert de muțică ușoară roi 
nească (ora 20,15, în sala din Calea Victoriei). A 
gazin de stat (ora 19,30, în sala din str. Alex. 1 
pov nr. 23); Circul de Stat: Primul spectacol; T 
trul Evreesc de Stat: Cu sare și piper: Teat 
„Țăndărică": Umor pe sfori (sala Baruch Berea).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu: Cel I 
mușchetari: Republica, București: De doi bani s 
ranță; Înfrățirea între popoare, Moșilor: Epava 
largul mării; Timpuri noi, Tineretului, Elena Pa\ 
Campionatul mondial de fotbal; Lumina, 23 Augv 
Caut o nevastă; Victoria: Ogoare înțelenite; Ar 
Iulius Fucik, Vineri 13; Popular: Intr-un port îndep 
tat; Maxim Gorki: Ludwig van Beethoven; Vas 
Roaită: Copilul Dunării; Gh. Doja, Libertății: Prin 
vara pe ghiață ; M. Eminescu : Marile sf 
ranțe; Miorița, Unirea : Profesorul Fabr 
Alex. Popov : Circul ; 8 Martie; Ilamlc
Donca Simo: Descoperirea misterioasă; Constanl 
David: Poemul dragostei; Ilie Pintilie: O noapte 
Veneția; Munca: Agentul nr. 13; Aurel Vlaicu: Chib 
tul suedez, Turnul fecioarei; Flacăra: Școala curajul)
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AL II-lea CONGRES UNIONAL AL SCRIITORILOR SOVIETICI
Raportul prezentat de Alexei Surkov Ședința din după amiaza zilei de 16 decembrie

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
ansmite: La cel de al II-lea Congres 
donai al scriitorilor sovietici, care s-a 
schia la 15 decembrie la Moscova, Ale
și Surkov, prim secretar al Uniunii scril- 
rilor, a prezentat raportul cu privire la 
:uația și sarcinile literaturii sovietice, 
i începutul raportului său el a făcut o 
îcere în revistă a dezvoltării literaturii 
vietice în cei 20 de ani care s-au scurs 

la primul Congres al scriitorilor.
Acum 20 de ani, a declarat Surkov, de 

tribuna primului Congres unional al 
riitorilor sovietici, Maxim Gorki a spus: 
„Dacă aici, în această sală, s-a pus te- 
elia unificării întregii literaturi unio- 
ile, după Congres va trebui să începem 
lificarea practică pentru ca greaua noas- 
ă muncă să fie încununată de succes; 
i trebui să continuăm și să dezvoltăm 
t mai mult și mai departe această muncă 
intru a crea literatura puternică de care 
: nevoie nu numai țara noastră, popoa- 
le țării noastre, 
treaga lume".
Timp de 20 de 
etelor au lucrat 
nte călăuzitoare
învățător sever și exigent, simțindu-se 

oștenitorii legitimi ai tuturor comorilor 
ieraturii create de geniul artistic al 
nenirii.
Atît prin întregul său destin creator, 
t și prin biografiile celor mai buni re- 
•ezentanți ai săi, literatura Țării Sovie- 
ce este legată strîns de popor. Ea a par- 
cipat activ la construcția socialistă, la 
ate evenimentele social-politice impor- 
.nte care au însotit mersul nostru pe ca- 
a spre comunism.
Intr-o măsură uriașă a crescut partici- 
area activă a scriitorului sovietic la viața 
icială și politică a țării. In cei 20 de 
ti care au trecut, scriitorii sovietici au 
articipat în modul cel mai activ la toate 
lișcările progresiste importante ale opi- 
iei publice mondiale. In anii de după 
izboi, scriitorii sovietici au devenit par- 
cipanți din cei mai activi la lupta pen- 
u pace care se desfășoară în lume.
în cursul celor 20 de ani dintre cele 

ouă congrese, s-au petrecut schimbări 
riașe.
în literatură au venit oameni noi ; nu- 

lărul membrilor și candidaților Uniunii 
îriitorilor sovietici a crescut de la 1.500 

1934 la 3.695 în 1954. Literaturile re- 
■ezentate la primul Congres s-au întărit, 
au completat cu oameni noi, s-au îmbo- 
ițit cu cărți noi. Au luat ființă și s-au 
izvoltat noi literaturi surori.
Revoluția culturală, lărgindu-se și adin- 
ndu-se neîncetat, a dat literaturii zeci de 
lilioane de cititori noi. Ivirea acestor ci- 
tori a determinat o creștere uriașă a ti- 
îjelor literaturii beletristice.
Operele clasicilor au o răspîndire deose- 

it de largă în țara noastră. Cărțile lui 
orki au apărut într-un tiraj total de 80 
lilioane de exemplare, ale lui Pușkin — 
itr-un tiraj de 70 milioane de exem- 
tare, ale lui Tolstoi — într-un tiraj 
e 60 milioane de exemplare, ale lui Ce- 
ov — într-un tiraj de 40 milioane 
i exemplare, ale Iui Turgheniev — in- 
-un tiraj de 33 milioane de exemplare, 
e lui Gogol — într-un tiraj de 29 mili- 
ine de exemplare ; operele lui Korolenko, 
rîlov, Lermontov, Nekrasov, Saltîkov- 
îedrin, au apărut în tiraje de 16-21 mî- 
>ane exemplare.
In tiraje de 1 milion pînă la 12 milioane 
template au apărut opere ale scriitorilor 
irăini; H. Balzac. J. Verne, V. Hugo, E. 
ola, G. Maupassant, Th. Dreiser, J. Lon- 
>n, M. Twain, D de Foe. Ch. Dickens, 
. Swift, W. Shakespeare, H. Heine, J. W. 
oethe, F. Schiller, M. Cervantes și alții.
La toate acestea trebuie să se adauge 

i în țara noastră au apărut în tiraje de 
a milion pînă la 20 milioane exemplare 
aerele a 47 scriitori sovietici ruși, prin- 
■e care volumele da versuri a nouă 
oeți ; cărțile lui Vladimir Maiakovski au 
'st editate într-un tiraj da 23 milioane 
jemplare.
Pentru a ne da seama în mod just cît 
: larg este în țara noastră cercul celor 
ire citesc literatură beletristică trebuie 
i ținem seamă și de gigantica rețea de 
iblioteci — cuprinzînd paste 
între — prin care cărțile ajung 
e milioane de cititori.
Surkov a vorbit în continuare 

itărirea continuă a legăturilor de crea- 
e dintre oamenii de litere ai popoarelor 
riiunii Sovietice. Aceasta, a spus Surkov, 
ste una din dovezile cele mai grăitoare 
le triumfului politicii naționale a parti- 
ului și statului nostru în domeniul cul- 
jrii.
Tematica tuturor literaturilor surori s-a 

îrgit într-o măsură uriașă, tratarea prin- 
ipalelor probleme ale zilelor noastre a 
ist adîncită, sfera materialului luat din 
iață, prelucrat în mod artistic de scrii- 
ri s-a lărgit.
Raportorul a subliniat marea importanță 
limbii ruse pentru schimbul de valori 

ilturale.
Unul din cele mai semnificative rezul
te ale dezvoltării întregii noastre lite- 
ituri multinaționale în perioada dintre 
ile două congrese este creseînda interac- 
une și influență reciprocă creatoare în- 
e literaturile surori. Un rol uriaș a avut 
i această privință intensa muncă scriitn- 
cească de traducere reciprocă a opere- 
ir.
Fără a minimaliza cîtuși de puțin im- 
irtanța experienței literaturii clasice 
îse și a literaturii ruse contemporane 
.întru dezvoltarea tuturor literaturilor 
oastre surori, putem vorbi cu un senti- 
îent de sinceră mîndrie pentru succe- 
ele noastre generale și despre influența 
xercitată asupra tuturor literaturilor, in- 
lusiv asupra celei ruse, de marile crea- 
il ale clasicilor literaturilor surori și de 
numite opere remarcabile ale unor 
criitori contemporani.
Raportul cuprinde cifre și fapte care do- 

edesc interesul crescînd al cititorilor de 
este hotare pentru literatura sovietică.
Pînă la primul Congres al scriitorilor 

ovietici, a spus Surkov, au fost editate 
n limbi străine cărți scrise de 97 scrii- 
ori de ai noștri.
In perioada 1945—1953, potrivit unor 

ate departe de a fi complete, în țările de

ci îndrăznesc să spun,

an! scriitorii Țării So- 
fără să uite aceste cu- 
ale marelui lor prieten

300 000 
la zeci

despre
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democrație populari șl In țările capitaliste 
au apărut în pesta 9 000 do ediții opere 
scrise de mai mult de 900 scriitori sovie- 
tici traduse In 44 de limbi
Firește, traducerile din literatura beletris
tică sovietică au cea mai Iartă răspîndire 
în țările de democrație populară si In 
China populară. Dar în ciuda atmosferei 
„războiului rece" și a numeroaselor ob
stacole ridicate in calea literaturii noastre, 
spre masa de cititori din Irenea capita
listă, în anii de după război cărțile noas
tre au fost traduse și publicate la Aus
tria, Anglia, Argentina, Btanaaia. Brazi
lia, Olanda, Danemarca, India, Italia, Li
ban, Mexic, Norvegia, STA,
Uruguay, Finlanda, Franța, Evețîa, Sue
dia, Japonia și în multe alte firi.

Numărul cititorilor nestri s-a dublat 
aproape prin zecile de mCtaane de cti
tori din țările de democrație pope: a-ă și 
prin milioanele de cititori din țările ca
pitaliste.

Nu trebuie să uită: 
specială pe care o are astă 
noastră între celelalte 
ea fiind un izvor de h 
toare de viață, de energie combativă pen
tru oamenii munci: de peste hotare zn 
izvor de experiență creatoare pentru scrii
torii înaintați, progresist- din ceieiaia 
țări.

Oamenii de litere din țările de deoe 
crație populară manifestă tm nteres pro
fund față de tot ce privește jreria dez
voltării literaturi: noastre. fată de tot ea 
le poate îmbogăți eoneeprn despre întru
chiparea concretă a metodei realisreultai 
socialist într-o operă literară. Firi îndo
ială că experiența creatoare a literaturi; 
sovietice prezintă ua mare mieros și pen
tru prietenii noștri, scriitorii progresiști 
care trăiesc în țările capitaliste.

Cele mai bune cpere ale prieten—or 
noștri conțin nu numai începutul aMl 
critici ascuțite, fără compromis a socie
tății capitaliste contemporane, ei S idei, 
sentimente și imagini Intruch.pind ele
mentul progresist, dătător de viață.

Raportorul a vorbit apoi despre roiul 
literaturii sovietice în anii Mareizi 
Război peqtru Apărarea Pgl&eL

In acești ani. tcriBcrii fparanin* tutu
ror popoarelor frățești din L'il.'I. — 
constituit un detașament cya" , __
patrioți sovietici Chiar <En primele tie 
ale războiului, peste 1.001 de se 
vietici (mai mult de o t reuse din mem
brii Uniunii scriitorilor) s-au înrola: ca 
voluntari în rîndurile 
ale flotei maritime militare.

Marele avinr patriotic care a cuprins pe 
oamenii sovietici în zilele răzbc.-lu. șt-a 
găsit o expresie curajoasă, veridică r. pă
trunsă de profundă emoție in operele 
create in acei ani de neuitat.

Soarta literaturii noastre ta rimpcă răz
boiului se deosebește ca l-.im.na de întu
neric de soarta slujitorilor „arte: pure* 
aparținind literaturii burgheze. In acei 
ani, cînd fascismul care triumfa vremel
nic, amenința cu pielrea Franța și Anglia 
doar cei mai cinstiți scriitori, 
democrați, au rămas credincioși poporului 
lor. Ceilalți — și numărul lor a fost mare 
— fie că au preferat să treacă dincolo de 
Ocean pentru a se pune acolo la adăpost 
de bombardamentele nocturne asupra 
Londrei și Coventry-ului, fie că „s-au 
închis în sine" capitulind astfel de fapt in 
fața înrobitorilor, fie că și-au pus cu ci
nism pana în slujba cotropitorilor.

Glorioasa tradiție gorkiană a publicisti
cii literare înflăcărate a luat în anii Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei o 
dezvoltare minunată prin activitatea unui 
mare grup de scriitori sovietici. Și astăzi 
mai sînt vii în memoria a milioane de oa
meni din Uniune și de peste hotare rîn
durile arzătoare ale pamfletelor lui Ilya 
Ehrenburg, nici astăzi nu se pot reciti 
fără emoție caldele și totuși severele ..Scri
sori către un tovarăș" de Boris Gorbatov. 
Ca într-o oglindă vie apare în fața noas
tră viața grea și eroică a locuitorilor .Le* 
ningradului din zilele blocadei In seria de 
articole — sub formă de jurnal — ale lui 
Nikolai Tihonov și Vsevolod Vișpevski. 
Și oare nu din minunatele schițe ele lui 
Vasili Grossman, multe zeci de milioane 
de oameni nu numai că au înțeles, dar au 
și simțit măreția faptelor eroice ale apă
rătorilor Stalingradului 7

In vara anului 1942, cînd dușmanul se 
apropia de Stalingrad, în întreaga țară a 
răsunat pasionata nuvelă „Școala urii" de 
M. Șolohov. Literatura sovietică din anii 
războiului nu poate fi apreciată la justa ei 
valoare fără a se ține seama de publicisti
ca și de schițele de război ale lui A. Tolstoi, 
A. Fadeev, L. Leonov, K. Fedin. V. Iva
nov, P. Pavlenko, V. Lațis. D. Zaslavski, V. 
Stavski, K. Simonov, B. Polevoi. B Galin, 
I. Sudrabkalm, R. Kociar, V. Vasilevskaia, 
I. Galan și ale altor scriitori sovietici.

Spre profundul regret general nu a 
fost studiată în mod critic și nici nu a 
fost generalizată experiența scriitorilor 
noștri care în timpul războiului au tratat 
în proză și dramaturgie tema războiului

Surkov a enumerat apoi operele pro
zatorilor, poeților, dramaturgilor, publi
ciștilor — reprezentanți ai literaturii so
vietice multinaționale, care prin creația lor 
au cucerit aprecierea cercurilor largi ale 
cititorilor soyietici. El s-a ocupat pe larg 
de metodele de creație ale diferiților 
scriitori, a analizat operele lor, a arătat 
cît de mult a crescut literatura sovietică 
din punct de vedere ideologic și artistic.

Surkov a amintit că în articolul său 
„Organizația de partid și literatura de 
partid", Lenin scria cu jumătate de secol 
în urmă că „problema literară se pretea
ză cel mai puțin unei egalizări mecanice— 
dominației majorității asupra minorității", 
că „în această chestiune este necesară 
asigurarea unui spațiu cît mai larg Ini
țiativei personale, înclinațiilor individuale, 
mai mult spațiu pentru gîndire și imagi
nație, formă și conținut".

Aceste cuvinte ale lui Lenin, confirmate 
astăzi în mod practic de întreaga dezvol
tare a literaturii noastre, presupun — în 
condițiile existenței unei orientări co
mune în elaborarea metodei realismului 
socialist — posibilitatea existenței a di
verse curente, posibilitatea întrecerii crea
toare între ele și a unor largi discuții asu
pra avantajelor unul curent sau altuia.

Scriitori care apreciază în același fel 
fenomenele vieții și comportarea oame
nilor, sînt infinit de diverși în exprima
rea în imagini artistice a rezultatelor ce
lor văzute și simțite de el Șl dimpotrivă,

numa:

Raportul lui Boris Polovol
MOSCOVA 17 lAgerpres). — TASS 

fanem-t»; Ședința din după amiaza zi
le: de 14 decembr e a Congresului unional 

sovietici a fost prezidată de 
xlnean Pavlo Ttcina. Dele- 
3 au ascultat raportul lui 
despre literatura sovietică
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ideal* sau a

Pîsird pe această cale t-unecoar1 ea 
riscă să luaees pe panta unei creați: it 

^-*e—oa-d, să inlocuzască rumaaa- 
ățt caccrese prin lucrări, coc- 

stiriăsd .megafoane de rtef fi predici 
tdar-,»

Forța pecs-xtajelzr tn rare ml Me
tro cncneanpocan 5aceste să-și facă un aso- 
cel ce viată, rezidă in adevărul predund 
al vieții, in dezvoltarea caractereloe lor 
rosfo-n 'ag-Tor de prezeritare a ’xace ca
ractere tipice in împrejurări ripâ—1*. Ti- 
cird ua bilanț al celor două deee- 

și eveend cu mare bu
curie ți miadrie calea pe care ara 
parcurs—c. a spus raportcml trebtu e să 
ținem seama că aceasta a fest o cale de 
rr-'-ye-ij luptă împotriva reeitveJer eevor 
mai dJerite inHueste străuce din 
de vedere .deoiogkC. In această luptă oa
menii de litere s-au beat intotdeama 
pe sprijinul ferm. înțelept al partidului 
comunist și al întregii opinii publire so
vietice.

In anri dintre congrese s-au făcut sim
țite recidivele teoriei reacționare a ^r- 
tei pentru artă".

Hotărîrile partidului din anii 1946—1946 
ne-au amintit nouă, scriitorilor și lucră
torilor din celelalte domenii ale ariei so
vietice că acest pericol există. Hotăririie 
C.C. al P.C.U.S ne-au ajutat să ne unim 
forțele pentru a Învinge rapid pericolul 
care s-a conturat

Atît in anii dinainte de război, cit ți 
în anii de după război, am intilmt astfel 
da tovarăși de,drum «schijnbați „țț ar
tei purei ca tocmaldma!, care duce 
la ruperea formef de conținut, saa ea na
turalismul care impiBge literatura pe dru
mul obiectiviszăul’jî.

In categoria celor mai persistente reci
dive ale influențelor reacționare străme 
trebuie incluse de asemenea tendințele 
cosmopolite.

Apariția înainte de 
„Novii Mir" a unei s< 
damnate în unanimi)) 
tru literar dovedeștp 
inte sînt posibile inoercări de a ataca po
zițiile fundamentale ale literaturii noas
tre, de pe o „platfotsEă" nihilistă.

Credincioși trad îț lor jirtrtotisBm'.m 
sovietic și internaț oMalămului proletar, 
vom lupta împotriva cosmopo'.it-smuhg 
dizolvant, împotriva dezgustătoarei ideo
logii a ațâțătorilor la război. Nici un om 
de litere sovietic cinstit, care a făcut gre
șeli de ordin cosmopolit, fie ei critic sa« 
scriitor, nu este lipsit de posibilitatea ca 
revizuindu-și pozițiile greși'-e. să lucre* 
rodnic și in strinsă unire cu Întreaga fa
milie a oamenilor de litere sovietici pen
tru binele dezvoltării literaturii noastre.

Recidivele tendințelor străine ți dușmă
noase care se făceau simțite in practica 
și teoria literaturii ae manifestau prin me
tode „stingiste" in critică, care reînviat: 
rămășițele cele mai vătămătoare ale pro 
letcultismului și criticii jignitoare a celor 
de la R.A.P.P Este suficient să amintim 
linia secției de critică a revistei „Ok- 
teabr", cînd acolo își desfășurau activi
tate „critici" de teapa lui A. Belik, pen
tru a înțelege viabilitatea și a acestei ten
dințe dăunătoare. In istoria literaturii și 
a criticii practice „neorappismul" se făcea 
simțit în recidivele sociologismului vulgar, 
primitivismului de tot felul și In alte ma
nifestări de aceeași speță.

Un dușman serios împotriva căruia a 
trebuit să lupte necontenit cercurile noas
tre literare, a fost naționalismul burghez.

Raportorul a analizat activitatea criti
cilor și a specialiștilor pe tărim literar. 
Au fost editate lucrări voluminoase de is
torie a literaturii ruse, lucrări in multe 
volume de Istorie a literaturii engleze, 
franceze, germane și altor literaturi. Au 
apărut și apar lucrări serioase cu carac
ter monografic, consacrate marilor scrii
tori și critici ai 
studierii stilului, 
ciior. Problemele 
elaborate intr-un

Surkov a subliniat importanța unul larg

xem m-

trec
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gați, dintre care 826 cu drept de vot deli
berativ și 112 cu drept de vot consulta
tiv. In continuare el a vorbit pe scurt 
despre schimbările care au avut loc în 
componența Uniunii scriitorilor sovietici 
după primul Congres. In anul 1934 Uniu
nea număra 1.500 de membri și candi
dați, iar la 1 decembrie 1954 — 3.695. 
Creșterea de 2 ori și jumătate a număru
lui membrilor și candldaților este înso
țită de asemenea de mari schimbări cali
tative petrecute în componența Uniunii.citat cifre ilustrtnd realiză- 

moderoe pentru copii in 
ult.m : 20 de an: Ir. timp ce in perioada 
primaix Congres al scriitorilor sovietici 
doar cițlva scriitori desfășurau o activi
tate permanent pe tărimul literaturii 

opii, ia ultimi: 20 de ani au scris 
ntro copii L500 autori, scriitori, 
ramaturgr oameni de știință, pe- 
exploratori. oameni cu renume și 
tă. Au fost tipărite 29.600 titluri 

copi; într-un tiraj total 
exemplare. Raportorul a 
iadurile tinerilor cititori 
deosebită popularitate 

opere.e lui Nikola: Ostrovski. Valentin 
Kataev. Arcad: Gauiar. Aleksandr Fadeev, 
Verre. s Kaverin s. ale multor alți scrii
tori. Eroi favorit: al copiilor ți tineretu- 

3 același ump figuri atrăgătoare 
ț. ongmale ca luptătorul pentru libertate. 
Ceapaev, tinărul comunist intransigent, 
Pavel Kcrc.aghln, ostaș glorios și vajnic 
oen al rnv . v .să mare a și pasionata 
ynii-'i Zc.a Kcsmcdemianskaia, care în 
nleîe grele pentru patrie a devenit o nein. 
Irtcati răzbunătoare a poporului, precum 
țr membri: glor.casei pleiade a tinerei 

Cărțile care Înfățișează pe acești 
eroi aa găsit ua atg răsunet in rîndurile 
a m ' ,-anr de cititori pentru că scriitorii 
au descris oameni care întruchipează 
trăsăturile eroului adevărat al epocii 
aoastre. Eroi favoriți ai tinerilor cititori 
sovieriei sin: de asemenea personajele lui 
Pușkm. Gogol, Nekrasov. Cervantes, De 
Foe. Christian Andersen, Charlos De 
Carter și ale multor alți clasici ai litera
turi; universale. Trăsătura caracteristică 
comună care ii unește pe eroii cărților 
pentru copii Ce ele moderne, clasice, sau 
traduceri, o constituie dragostea de pavrie, 
dragostea pentru poporul lor, sentimentele 
frățești fală de popoarele celorlalte țări, 
respectul fată de oameni, oricare ar fi 
limba pe care o vorbesc și oricare ar C 
culoarea pielii lor.

Poeții sovietici au creat pentru copii nu
meroase versuri btme. O ne re le lui Samuil 
Marșak, de pilda, au apărut pină astăzi în 
661 de ediții, ale lui Komei Ciukovski — 
în 450 de ediții, cărțile lui Agnia Barto 
in 435 ediții. Tineri: cititori au îndrăgit 
poeziile lui Serghei Mihalkov, Eenei Bla- 
ghin na, Natalie: Zabila și ale multor alți 
poețl

Operele literaturii sovietice Dentru 
copii se bucură de popularitate și peste 
hotarele Țării Sovietice. Potrivit unor 
date, departe de a fi complete, în ultimii 
trei ani au fost editate în străinătate ceste 
800 lucrări de literatură sovietică pentru 
copii, care au apărut in 3.000 de ediții în 
23 de țări, traduse în 29 de limbi.

Alături de opere remarcabile care dez
văluie bogata lume spirituală a eroilor lor 
mai există cărți care nu corespund ce
rințelor tinerilor cititori sovietici. Cauza 
principală a insuccesului unei serii de 
scriitori — a subliniat Polevoi — este fap
tul că aceștia nu cunosc îndeajuns viata, 
că sînt rupți de realitate. Raportorul a su
bliniat că poeții care scriu pentru copii, 
la fel ca ți prozatorii trebuie să caute ne
încetat eroii lor, temele lor. să dezvăluie 
in fața copiilor imaginile luminoase ale 
realității socialiste.

Raportorul a relevat că una din cele 
mai mari și mai importante teme ale li
teraturi: pentru copii este măreața muncă 
creatoare care a cuprins întreaga Țară 
Sovietică. Tineri: cititori au nevoie de 
cărți poetice și romantice care să proslă
vească munca, cărți care să dezvăluie in 
imagini calde și veridice esența nobilă a 
muicii creatoare, pasionantă și diversă a 
oamenilor muncii.
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Coraportul 
lui Konstantin Simonov

După raportul comisiei de validare a 
urmat coraportul lui Konstantin Simonov 
despre proza artistică sovietică. Eveni
mentele care s-au petrecut in ultimii 20 
de ani in proza sovietică, a spus el, tre
buie privite in legătură directă cu eve
nimentele petrecute în viața poporului, 
insistindu-se în primul rind asupra căr
ților care au avut un rol remarcabil in 
viața societății și care datorită calități
lor lor artistice au rezistat încercărilor 
timpului. Numărul cărților de acest fel 
este mare in proza sovietică multinațio
nală.

Simonov a vorbit despre principalele 
perioade de dezvoltare a prozei în ulti
mii 20 de ani. In prima perioadă (1934- 
1941) au fost create trei epopei care in 
cursul anilor au rămas întipărite în 
conștiința cititorilor sovietici ca opera 
clasice: „Viața lui Klim Samghin" de M. 
Gorki, „Pe Donul liniștit" de M. Șolo- 
hov și „Calvarul" de Ă. Tolstoi. Imediat 
după aceste puternice opere epice a ur
mat „Așa s-a călit oțelul" de N. Ostrov
ski și „Poemul pedagogic" de A. Maka
renko — cărți care au contribuit cu deo
sebit succes la formarea caracterului 
ferm și dintr-o bucată al omului sovie
tic. Raportorul a citat și o serie de alte 
cărți care au constituit jaloane impor
tante în dezvoltarea literaturii.

Trezind la anii eroici ai Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, raportorul a 
arătat că cele mai bune opere din acea
stă perioadă au o trăsătură comună, in 
cea mai mare măsură proprie întregii 
literaturi sovietice din anii războiului și 
anume unitatea dintre scriitori și popor. 
In acea perioadă s-au scris de asemenea 
minunate articole, povestiri, schițe, co
respondențe despre măreția faptelor de 
eroism în muncă ale oamenilor sovietici.

Vorbind apoi despre literatura anilor de 
după război, Simonov a analizat trăsătu
rile caracteristice generale ale dezvoltă
rii ei. Acestea sînt in primul rind d na- 
mismul forțelor tinere ; venirea în litera
tură a numeroși scriitori noi, cîștigarea 
unor largi cercuri de cititori de către o- 
perele aparținind literaturilor naționale 
frățești traduse în limba rusă. Noile 
centre culturale mari care au apărut în 
țară au dat literaturii sovietice noi scrii
tori. Aceasta explică apariția unor cărți, 
care au lărgit orizontul cititorului făcîn- 
du-1 să cuprindă în conștiința sa vastele 
întinderi ale Patriei sovietice.

Simonov a vorbit despre esența meto
dei realismului socialist, despre înțelege
rea și aplicarea ei justă in practica scrii
toricească modernă.

Sintem convinși, a spus ej că rea
lismul socialist este singura cale 
justă și rodnică pentru literatura care sa 
află în slujba poporului. Artistul căruia ii 
este propriu realismul socialist se situează 
pe punctul de vedere că în lume nu 
există decît un singur adevăr, că acesta 
este adevărul poporului care luptă pentru 
socialism.

In prezent, în anii de după război când 
900.000.000 oameni au pășit pe calea con
struirii socialismului, realismul socialist 
se dezvoltă ca metoda principală a lite
raturii pretutindeni unde a învins poporul.

Scriitorul sovietic care-și făurește ope
rele pe baza metodei realismului socia
list, înregistrează toate aspectele omului, 
dar iubește în el numai ceea ce îl duca 
spre viitor. El nu închide ochii pentru a 
nu vedea ceea ce este meschin in el, dar 
consideră firesc pentru om ceea ce este 
nobil. El înțelege slăbiciunile omului, dar 
vrea să cultive în el forța.

In continuare, raportorul a subliniat că 
în anii de după război și-a găsit o largă 
răspîndire faimoasa „teorie a lipsei de 
conflicte" și într-un număr destul de 
mare de cărți au apărut tendințe de pre
zentare a realității în culori trandafirii și 
dulcege, împotriva cărora se pronunță 
astăzi cu hotărîre atît critica oît și opi
nia publică a scriitorilor.

O mare parte a raportului a fost con
sacrată problemei măiestriei scriitorului. 
Deși în ultimii 20 de ani nivelul general 
al prozei a crescut simțitor, a subliniat 
vorbitorul, totuși în raport cu creșterea 
generală a literaturii și cu sporirea exi
genței cititorului sovietic, lupta pentru o 
înaltă măiestrie, și in speță pentru mă
iestrie în proză, se desfășoară astăzi cu 
deosebită ascuțime.

Raportorul a vorbit despre marile tra
diții gorkiene, despre sarcinile literaturii 
de a slăvi munca ca principala activitate 
a omului realității noastre.

Simonov a subliniat necesitatea creării 
unei atmosfere de profund respect față 
de măiestrie, astfel îneît în nici un caz 
o carte slabă să nu fie apreciată ca me
diocră, una mediocră ca bună și o carte 
bună ca excelentă. Numai prin respecta
rea strictă a acestui principiu se vor crea 
condiții favorabile pentru ca după o 
carte mediocră un scriitor să scrie una 
bună și după una bună să scrie una ex
celentă, iar nu invers. Simonov și-a în
cheiat raportul prin cuvintele rostite do 
marele Gorki la ultima ședință a primu
lui Congres unional al scriitorilor sovie
tici:

„Sintem angrenați !ntr-o operă uriașă, 
o operă de importanță mondială șl tre
buie să fim personal demni de a lua 
parte la ea... Nu trebuie să uităm nici o 
clipă că întreaga omenire muncitoare se 
gîndeștp la noi ascultând glasul nostru șl 
că lucrăm pentru un cititor șl un spec
tator pe care nu l-a cunoscut încă nicio
dată întreaga istorie a omenirii. Vă chem, 
tovarăși, să învățați, să Invățațl să gîn- 
diți, să munciți, să învățați să vă res
pectați și să vă prețuiți unul pe altul cum 
se prețuiesc unul pe altul ostașii pa 
cîmpul de luptă și să nu vă irosiți for
țele In lupta unul împotriva altuia pen
tru lucruri de nimic, într-un moment cînd 
Istoria v-a chemat la o luptă necruțătoare 
împotriva lumii vechi".

ferenarea carooeraim eoestrortsrz'.u. 
: prî3 zugrăvirea oa-nrr. lor 
tra — iz-reaga mărerie a 
s Trame ș: pra cririca. 
Ce bine ținta ai este lipsztă 
s. la adresa ri-nărilor ca
ia e-XMtii-ița și pchicui oa- 

raea3w. a tutu:or i.przriior și Deajuasu- 
rijoc vieții.

Cfeul xrrietic. care a imprimat dezvol
tăm jtoriei ua asemenea ritm firi pre- 
eedeat. este aerîbdător E așteaptă din 
partea literatarii un răspuns mai cald, 

apeesus la problemele care-1 frămîntă. 
a să vadă in scriitor nu ua cronicar 

1 „retroactiv viața și 
îeten și tovarăș de luptă,

pe oocari-uctur. cu no; >6»-. deschi- 
ze: crizotitcri-

ztriarrt este adesea nemulțumit de căr- 
Șenoostre din cauză că in ele es> zu
grăvită ia mod unilateral roc tempo ra- 
nesta’ea sovietică, din cauză că multi din
tre na sa pix sau ae tem să urmeze tra
il ■ zredeceearthc BrtM — c'.a-it I — 
fi adesea estompează in cărțile lor pe om 
prtntr-o problemă sau ua material, se tem 
să fnflriarae pe om rab „cele trei di- 
mnrotnaf* ale rviatSBțsi sale istorice — in 
mod moltflareraL ia întreaga bogăție a 
bma M sș-rituaie. și ia unitatea intere- 
aeier sociale și personale.

Parri&ai Comunist consideră literatura 
drept v utor-ul săn activ in educarea co- 
■ inîțf I a maselor populare, drept o armă 
Se luptă Împotriva rămășițelor trecutu- 
. — tm mijloc de generalizare a noului 
ia viata ți caracterul omului sovietic. 
Dar. soiuuenlnd sarcinile cu caracter ge
neral. trebuie scoase în evidentă in mod 
deosebit acele aspecte și genuri al* lite- 

- de a căror dezvoltare depinde 
trecerea formelor înrudite ale artei. 
O atent* decoebită trebuie să dea scrii
tori act-vrtătij ta domeniul dramaturgiei 
«eatrale si rmesiatografice. ta domeniul 
acelee feluri de poezri care sînt legate de 
eintere și muzseă.

L'aiunea ser..:or.lor ca orgaa:zație ob
ștească este promotorul ideilor partidului 
in hteratură. forma conducerii colective 
a literaturi, de către scriitori. Ir.fimtatâ 
din inițiativa ten A. M. Gorki. Uniunea 
Scriitorilor a îndeplinit acest rol timp de 
X de am

in preajma Congresului unional, ta 
treaga tară au avut loc congrese 
scriitorilor pe republici, conferințe 
scriitorilor pe regiuni și raioane. în 
drul acestor congrese șt conferințe, 
tr-o atmosferă eu adevărat democrat că. 
de largă cr.tică si auto-critică. au pre
zentat rapoarte, rorapoarte și au parti
cipat la djcuti: peste 1JM scriitori, mai 
mult de o treime din numărul total al 
scriitorilor care fac parte din Uniune.

In numeroase cuvintări a fost adusă o 
critică feroasă diferitelor aspecte ale 
muncii Uniuni: scriitorilor, inclusiv mun
cii organizatorice. Această critică, adesea 
aspră, a fort îndreptată in întregime spre 
întărirea Uniuni:, prin îndreptarea holă- 
rîtă a gafeloc și greșelilor in munca ei.

Mari sînt sarc-nile pe care literatura 
va trebui să le rezolve in colectiv la Con
gres si după Congres. Pentru îndeplinirea 
acestor sarein: este nevoie de eforturile 
întregului colectiv al oamenilor de litere 
sovietici.

în perioada dur-re cele două congrese 
au ir.cepnt să activeze pe tărim litera- 
multi oameni noi. totuși rîrsta medie a 
scriitorului a crescut cu 10—15 atu, iar 
greutatea specifică a tinerilor scriitori ta 
virstă pînă la 30 de ani, a scăzut consi
derabil. Aceasta înseamnă că in fața 
noastră stă in întreaga ei însemnătate 
sarcina atragerii in literatură a unor ele
mente de talent din rîndurile tineretului 
Pentru aceștia trebuie să fie create con
diții care să îmbine bunăvoința față de 
tinerele talente cu cea mai strictă exi
gență față de calitatea operelor cu care 
tineretul debutează in literatură. Con
gresul nostru trebuie să atragă In modul 
cei mai stăruitor atenția oamenilor de 
litere din generația mai veche asupra 
obligației care Ie revine direct de a răs
punde pentru ziua de miine a literaturii, 
adică pentru educarea tinerilor scriitori. 
Scriitorii noștri, urmînd exemplul luî 
A. M. Gorki, trebuie să-și împărtășească 
mai generos experiența lor 
atrăgind in literatură mereu 
oameni talentațL

In încheiere, raportorul a
Succesul literaturii sovietice, uriașa răs- 

pîndire a operelor ei In țara noastră și 
peste hotare înseamnă mersul victorios 
și triumfal prin țările lumii ale noului 
erou — omul sovietic.

Grija primordială a scriitorilor sovie
tici trebuie să fie îmbogățirea acestui 
erou in operele literare cu noi trăsături 
și calități pe care le educă zi de zi în 
oameni viața sovietică care se dezvoltă 
neîntrerupt

care ■ 
de roomzz

turor

trecutului, problemelor 
limbii, măiestriei dasi- 
ltteraturii sovietice stnt 
ritm mult mai lent.

rar

în
vie 
ale 
ea- 
ta-

tineretului, 
noi și noi

declarat:

Raportul lui Samed Vurqun
In aceeași ședință Samed Vurgun, cu

noscut poet azerbaidjan și traducător în 
limba azerbaidjană a numeroase lucrări 
din ■-■•.eratura rusă si străină, a prezentat 
raportul despre poezia sovietică. Samed 
Vurgun a acordat o mare atenție tradi
țiilor internaționalismului în poezia so
vietică. Poezia sovietică, a spus el, este 
măreață și este unitară, deși răsună în 
limbile multor naționalități. Ea este poe
zia frăției și prietenie: popoarelor libere, 
care chită in toate limbile țării noastre.

Exprimind părerea poeților tuturor re
publicilor sovietice frățești, Samed Vur
gun a subliniat măreața misiune istorică 
a poezie ruse clasice și moderne, care a 
ridicat pe o treaptă nouă literaturile na- 
ționale sovietice, a îmbogățit creația ar
tistică a poeților de diferite naționalități 
pr-.n tradițiile ei realiste ți revoluționare.

Poeții sovietici cîntă prietenfa dintre 
popoarele întregii lumi, forța atotputer
nică a internaționalismului proletar, ei 
salută cu bucurie tot ce se înfăptuiește 
mai bun și mai luminos în patria lor și 
în lumea întreagă. Lupta pentru tot ce 
este înaintat, progresist — iată tema 
principală, inspirată de viață, a poeziei 
sovietice, a declarat Samed Vurgun.

cunoaște ziduriPoezia sovietică nu 
despărțitoare. In ea Ișl găsește răsunet 
tot ce frămîntă pe om. 
scriu despre fericirea popoarelor și despre 
fericirea indrăgostiților, despre dragostea 
de patrie și dragostea maternă, despre 
ceea ce creează milioane de oameni și de
spre cercetările creatoare 
însuși.

Incheindu-șl raportul șl 
sarcinile care revin poeziei 
med Vurgun a declarat:

In centrul gîndirii noastre poetice tre
buie să se afle imaginea măreață a omu
lui nou, 
în toată 
rale, cu 
nobilele 
mult ca 
gîndirii 
minunata noastră realitate și mărețul no
stru viitor.

Poeții sovietici

ale artistului
caracterlzlnd 

sovietice, Sa-

socialist, făuritorul istoriei noi, 
bogăția activității sale multilate- 
înaltele sale calități morale șl 
sale idealuri. Avem nevoie mai 
oricînd de un puternic elan al 

poetice care să cuprindă larg

Raportul comisiei de validare
MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS 

transmite: In ședința din după amiaza 
zilei de 16 decembrie a celui de al II-lea 
Congres unional al scriitorilor sovietici, 
scriitorul Lev Nikulin a prezentat rapor
tul comisiei de validare. El a comunicat 
că pentru Congres au fost aleși 738 dele-
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