
Proletari din toate fârile, unlfi-vă! Răspunsurile tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R., 

la întrebările puse de Agenția iugoslavă „Iugopress4*

LA MULT! ANI!
l j, — La multi ani 1
i — Fericire și pace !

E ora 12 noaptea. Paharele se ciocnesc
— oamenii se îmbrățișează. A sosit Anul 
Nou și prin fiecare casă parcă trece — 
fragmentîndu-se în cite un grup de oa
meni veseli — un mare convoi de săr
bătoare al celor ce salută venirea unui 
nou an.

In cinstea cui au ridicat el Imensul pa
har de vin ? Pe cine salută acest nesfîrșit 
convoi sărbătoresc ?

Dacă am deschide cartea de astrono
mie am afla : la ora 12 noaptea a zilei 
de 31 decembrie globul pămîntesc — ter- 
minîndu-și rotirea în jurul soarelui în
făptuită ui 365 de zile — revine în aceeași 
poziție. Calendarul stabilește acest mo
ment ca pragul dintre doi ani. Dar dacă 
e adevărat că pămîntul revine „în aceeași 
poziție" în raport cu Jupiter sau Saturn
— nu e mai puțin adevărat că la capătul 
fiecărei noi revoluții astronomice, raza 
soarelui atingînd sub același unghi pă- 
*wntul nostru, nu-1 mai găsește „în a- 
ceeași poziție".
l. Terestrul salut rostit cu atît de profundă 

credere în noaptea Anului Nou, se înalță 
Ema-i în cinstea schimbărilor, a progre- 
'lor petrecute în viața pămî-ntenilor în 
mpul în care pămîntul „revine în ace

eași poziție". Și cîte valuri de nădejdi și 
dorinți, de bucurii și dureri, de nevoi și 
așteptări, cîte visuri nu tălăzuesc în acea
stă mare încredere, în această imensă spe
ranță care ridică înalt paharul bunelor 
urări în noaptea Anului Nou !

Sărbătoarea Anului Nou a trecut în 
toate epocile milenarei istorii a omenirii 
purtînd înfruntarea simbolică a două pa
hare : paharul — dăltuit în alabastru, în 
cristal cu pietre sclipitoare — în care 
musteau cele mai scumpe băuturi, dar 
care sub parfumul lor nu puteau ascunde 
mirosul sîngelui și sudoarei celor muiți
— și cana simplă, albă, modestă, din pă- 
mînt ars — în care fierbea băutura urii 
celor muiți împotriva proprietarilor paha
relor de cristal — patricieni, feudali, bur
ghezi.

Această seculară înfruntare a schimbat 
multe de-a lungul istoriei. Adesea ea a 
știrbit paharul de cristal. Dar ea l-a spart 
abia atunci cînd anul 1917 se pregătea 
să facă loc anului 1918.

Inchinînd pentru Puterea Sovietică —• 
abia născută — în acel An Nou 1913 —* 
marinarii Balticei șl soldațil Iul Ceapaev 
poate nici nu știau că atunci — pentru

prima dată de c’nd Pămîntul il înfăp
tuiește an de an revoluția sa în irul soa
relui, oamenii înșiși înfăptuistă o gi
gantică revoluție de proporții « adevă
rat astronomice.

ȘI așa cum prima dată ruși au fost 
acei ce au ridicat victorios car de pă- 
mînt ars, tot astfel, la Moscoi, se va 
sărbători astăzi cel dinții în Eropa — 
noul an 1955. Cînd la noi va l ora 11 
noaptea, cînd Ia Paris va fi orilO — la 
Moscova — minunății noștri fraț și prie
teni vor ciocni pentru noul an. i se vor 
despărți de 1954 cu imaginea epieei cu
ceririi unor pămînturi egale cu ranța și 
Italia — nu peste graniți, ci în iteriorul 
Uniunii Sovietice, nu pentru Eboi, ci 
prin desțelenire pentru belșug vieții 
oamenilor; ei vor închina peru vic
toria dobîndită în 1954 cînd înU.R.S.S. 
s-a ’nălțat prima centrală elec'că ato
mică din lume ; ef vor ciocni peru men
ținerea păcii în lume, pentru itărirea 
continuă a lagărului păcii cerutăle isto
rica Conferință de la Moscova.

Mai tîrziu cu două ore, Parisuva săr
bători de asemenea noul an. Vofi desi
gur bancheri și deputați, care tuîndu-și 
în pahare vinuri de Rhin, vor îerca să 
surîndă pentru „succesul" obțin — nu 
cu puține eforturi și presiuni -in par
lamentul francez (mîinile lor votremu- 
ra însă cu siguranță amintindu-!de vo
tul parlamentului francez din!4_ de
cembrie, care a respins principi înar
mării Germaniei occidentale). In iris va 
răsuna însă mai puternic clinchel pa
harelor cu vin de Bordeaux sau irman- 
dia, însoțit de cuvîntul penti pace 
al simplilor parizieni. Or, tccm pen
tru că acest toast al mianelor 
de francezi atîrnă mai greu, Des va 
repeta probabil în discursul său treba- 
rea dacă „Franța nu trebuie corierată 
cumva ca un partener imposibil"ncer- 
cînd să facă popoarele să uite anul 
1954 a fost nu numai anul semn? tra
tatului de la Paris ci și anul coirințe- 
lor de la Berlin și de la Geneva. E po
poarele au o foarte bună memorii

De aceea, cînd clopotele Kremului 
vor răsuna, în ele se vor auzi daltă 
marea bucurie, calmul și conștiir. pu
terii tuturor popoarelor lagărului iii ca 
și sunetele solemne ale avertismtulul 
pe care înseși popoarele țărilor cașlis- 
te îl dau hotărît agresorilor impeliști.

Pe meleagurile patriei noastre, e<rile 
clopotelor Kremlinului vor răsuna îm-

pinate cu încredere, cu negrăită bucurie.
Nu cu aceleași sentimente întîmpina 

poporul nostru Anul Nou cu mai mult de 
zece ani în urmă, înainte de acel An Nou 
1945 cînd, pentru prima dată, visurile 
noastre constructive s-au înălțat libere, 
într-un zbor curajos ca al unui albatros. 
Iată, prieteni, deschide-ți una din mărtu
riile cele mai pregnante ale acelor tim
puri : „Anii împotrivirii" a lui Geo Bogza. 
In urmă cu aproape 20 de ani, în pragul 
celui de al doilea război mondial el scria:

„In acea zi de Anul Nou a nins peste 
București de dimineață pînă seara... Oa
menii erau chinuiți în ziua aceea. Un an 
se sfîrșise, cum se sfîrșesc uneori zilele 
cînd vine un uragan : pe pămînt se fă
cuse deodată mai întuneric. De multă 
vreme se făcea pe pămînt tot mai întu
neric. Și acum, cu anul care se termina, 
coborîse un nou val de beznă".

Cît de deosebite sînt sentimentele noas
tre astăzi, în ziua Anului Nou I în acest 
an lăsăm în urmă trepte scumpe, străbă
tute în urcușul nostru, în urma cărora, 
dîndu-se viață chemării din august 1953 
a partidului, oamenii muncii din țara 
noastră au obținut victorii de seamă: noile 
produse din magazine — textile și genți 
de vinilin, alimente mai multe — iar 
acum desființarea cartelelor și rațiilor; 
noua expoziție anuală de artă mai bo
gată ca oricînd, noi absolvenți de școli in- 
trați în viață — atîtea și atîtea trepte lă
sate în urmă. Cinstind aceste biruințe, 
noi știm că mai avem de înfrînt încă 
multe greutăți, de zdrobit împotriviri ale 
dușmanilor. Acum, desigur visurile noas
tre se înalță de zeci de ori mai sus ; dar 
astăzi mai mult ca oricînd avem conv.n- 
gerea că și ele se vor împlini. Se vor îm
plini dacă vom munci mereu mai bine, 
dacă vom rezolva în fiecare zi sarcinile 
noastre mărunte, simple, obișnuite, cu 
maximum de conștiinciozitate; se vor 
împlini dacă vom veghea hotărîți să apă
răm de orice provocări cuceririle noastre.

De aceea, cu toate greutățile ce le mai 
avem, cu tot zăngănitul de arme ce se 
aude tot mai puternic din apus — putem 
fi bucuroși la întîmpinarea noului an. 
Dincolo de spaime și de oroare,_ trecînd 
peste greutăți, viața noastră și a întregii 
omeniri, împotriva căreia nimic nu se 
poate face — merge mereu înainte. Ni
meni n-o să ne poată îndepărta din dru
mul nostru măreț I j

La multi ani, prieteni!

Agenția iugoslavă „Iugopress* din Belgrad s-a 
adresat cu ocazia Anului Nou tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine, solicitîndu-l să răs
pundă la citeva întrebări privind situația interna
țională.

Redăm mai jos întrebările Agenției și răspunsurile 
date de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej:

ÎNTREBARE: Cum apreciați actuala situație interna
țională ?

RĂSPUNS: Pașii tăcuți în anul care s-a scurs pe 
calea destinderii în relațiile internaționale, datorită 
eforturilor perseverente ale statelor iubitoare de pace 
și în deosebi stingerea focarului de război din Indo
china, la puțin timp după stingerea celui din Coreea, 
au neliniștit cercurile agresive din țările occidentale, 
și în deosebi din S.U.A., care văd în destinderea 
internațională o piedică în calea planurilor lor agre
sive și a profiturilor uriașe ale magnaților armamen
tului. Aceste cercuri depun toate eforturile pentru a 
agrava situația internațională în scopul unor noi 
aventuri războinice în Europa și în Asia.

Ele trec la restabilirea militarismului german, care 
a cotropit nu odată prin forța armelor popoarele 
europene. Aceasta creează în Europa o giravă ame
nințare pentru cauza păcii.

Popoarele europene se ridică însă cu tot mai multă 
hotărîre împotriva refacerii sub orice formă a mili
tarismului german revanșard, fiind conștiente că 
aceasta reprezintă o mare primejdie pentru ele și 
pentru pacea lumii.

Ia o amploare tot mai mare lupta poporului .fran
cez, a poporului italian și a poporului german însuși 
împotriva remilitarizării Germaniei occidentale și a 
includerii ei în blocuri militare agresive.

Poporul romîn este neclintit în voința sa de a se 
împotrivi, alături de toate popoarele iubitoare de 
pace, politicii de refacere a militarismului german. 
Poporul romîn, ca și celelalte popoare europene, este 
profund interesat în rezolvarea problemei germane 
prin unificarea Germaniei pe baze pașnice și demo
cratice și în crearea unui sistem de securitate colec
tivă a tuturor statelor europene, așa cum se pro
pune în Declarația comună a statelor participante 
la conferința de la Moscova, convocată din inițiativa 
Uniunii Sovietice, în înțelegere cu Polonia și Ceho
slovacia.

Conferința de la Moscova a urmărit împiedicarea 
împărțirii Europei în blocuri militare opuse și a 
cursei înarmărilor, prin înfăptuirea securității colec
tive.

Statele participante la conferință au arătat că dacă 
totuși se va proceda la ratificarea acordurilor de la 
Paris ele vor fi nevoite să ia măsuri pentru sporirea 
capacității lor de apărare, în vederea asigurării secu
rității și muncii pașnice a popoarelor lor. Aceasta 
este urmarea logică și singurul răspuns care poate fi 
dat capetelor înfierbîntate din Occident în cazul ra
tificării acordurilor amintite.

Nu încape îndoială că energia de care dau dovadă 
popoarele în apărarea păcii, forțele uriașe care se ri
dică împotriva uneltirilor de război, vor face să

eșueze în cele din urmă planurile cercurilor agre-* 
sive.

ÎNTREBARE: Care sînt perspectivele pentru rea-> 
lizarea coexistenței pașnice între țări cu sisteme so
ciale diferite?

RĂSPUNS: Experiența istorică arată că țări cu 
sisteme sociale diferite pot coexista în mod pașnic. 
Astăzi, un număr tot mai mare de țări, care cuprind 
majoritatea covîrșitoare a omenirii, fruntași ai vie
ții publice din toate țările lumii, de diferite opinii și 
din diverse pături sociale, sprijină ideea coexistenței 
pașnice promovată de Uniunea Sovietică din primele 
zile ale existenței sale. După cum se știe, cu privire 
la principiile coexistenței pașnice au avut loc în 
cursul anului 1954 declarațiile comune ale premieru
lui Republicii Populare Chineze Ciu F.n-lai și a pri
mului ministru al Indiei Jawaharlal Nehru, a lui Ciu 
En-lai și a primului ministru al Birmaniei U-Nu, iar 
recent declarația comună a președintelui Republicii 
Federative Populare Iugoslavia losip Broz Tito și a 
primului ministru indian Jawaharlal Nehru. Aplicarea 
principiilor respectului suveranității, independenței și 
integrității fiecărei țări, a principiilor neagresiunii, 
egalității și neamestecului în afacerile interne ale altor 
țări ar face în adevăr posibilă coexistența pașnică.

Cercurile conducătoare ale puterilor occidentale, 
opunînd securității colective și metodei tratativelor 
pașnice politica lor „de pe poziții de forță", acțio
nează însă împotriva perspectivelor coexistenței 
pașnice. Nimic nu e mai absurd ca afirmația acestor 
cercuri, că remilitarizarea Germaniei occidentale „va 
îmbunătăți șansele tratativelor cu Răsăritul’’. Dimpo
trivă, aceasta nu ar putea decît să înrăutățească si
tuația internațională și să agraveze pericolul unui 
nou război.

Popoarele iubitoare de pace văd în înfăptuirea unui 
sistem de securitate colectivă prin colaborarea tuturor 
statelor europene, indiferent de regimul lor social, 
calea cea mai sigură pentru menținerea și consoli
darea păcii în Europa și în lume.

Guvernul Republicii Populare Romîne este călăuzit 
în politica sa externă de dorința de a-și da contribu
ția activă la cauza apărării păcii, de a dezvolta și 

întări relațiile de colaborare și prietenie cu toate 
popoarele și țările iubitoare de pace.

încheind răspunsurile la întrebările Dvs., mă folo
sesc de acest prilej pentru a arăta că poporul romîn 
întîmpină cu satisfacție îmbunătățirea produsă în re
lațiile dintre Republica Populară Romînă și Republica 
Federativă Populară Iugoslavia.

Prietenia popoarelor noastre are rădăcini adînci în 
lupta comună pe care au dus-o de-a lungul istoriei 
pentru libertate și independență. în amintirea lor sînt 
încă proaspete suferințele îndurate de ele sub cotro
pirea dușmanului comun, militarismul german.

îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre Iugosla
via și Romînia corespunde intereselor și năzuințelor 
popoarelor noastre și e menită să aducă o contribu
ție însemnată la consolidarea păcii în Europa.

Urăm din toată inima poporului iugoslav prieten 
succese în munca pentru prosperitatea patriei sale și 
pentru înfăptuirea năzuințelor de pace ale popoarelor 
noastre și ale tuturor popoarelor lumii.

(Agerpres)

De-ar vrea șoimul să ne-nvețe 
Zborurile lui semețe,
De rte-ar da un sfat izvorul 
Limpede șopotitorul,

Codrul de ne-ar da povață 
Fremătarea-i cu dulceață, 
De ne-ar arăta cel munte 
Cum înalță mîndra-i frunte,

ul de ne-ar dăscăli 
n sclipesc ochii lui, mii, 
ț n-ar puteâ să spună 
tă-a noastră voie bună,

încă n-ar rosti din plin 
Ce puternici t.° simțim.
încă nu s-ar ști povestea 
Despre clipele acestea...

k
Fotomontaj: A. CALISTRAT 

șl RADU COSTIN

Cuvinte 
de Ia prieteni 

Cu voi în rind
Eu vă salut, prieteni, călduros; 
Cintecul meu e plin de veselie. 
Ca un simbol e, de prietenie.
Ce se îndreaptă către voi, voios.
Eu vă salut — un tînăr coreean 
Venit de peste munți, cîmplj și dealuri, 
însuflețiți de-aceleași mari idealuri 
Cu voi în rînd pășim în noul an.
In luptă pentru pacea omenirii, 
Cu-neredere deplmă-n viitor, 
Cu tinerii de pace iubitori 
Să ridicăm paharul fericirii!
Din suflet vă urez izbînzi acum, 
In munca voastră creatoare, vie. 
Pășl{l cu hotărîre și tărie 
Pe al zidirii socialiste drum.
Romînl prieteni, Ia muiți ani 1 Al vieții 
Și-ai păcii steag să-| ridicăm spre soare. 
Răsune corul înfrățirii, tare, 
Și-un ura! de triumf al tinereții.

Versuri scrise în limba romînă de 
HAN GHIUN-C1ON 

student coreean în R. P. R.
Țelul nostru e comun

Anul care a trecut a fost un an rod
nic pentru țările noastre prietene, ca 
și pentru noi tinerii. Pentru mine acest 
an are o mare semnificație. In de
cursul lui mi-am îndeplinit o mare 
dorință: am absolvit cu succes liceul 
teoretic. După aceasta se punea 
problema alegerii profesiunii. încă 

de la începutul anului trecut noi 
am chibzuit in cadrul organizației de 
bază a Uniunii Tineretului Cehoslovac 
asupra celor ce aveam să facem după 
terminarea liceului. Eu m-am înscris 
la universitatea de economie din Pra- 
ga și studiez economia transporturi
lor.

Trecînd astfel în revistă realizările 
mele din anul care a trecut îmi pun 
desigur întrebarea: ce doresc să fac în 
anul care vine și în pragul căruia ne 
aflăm astăzi? Ca orice student sirguin- 
cios doresc în primul rînd să trec cu 
succes toate examenele la universitate. 
Vreau să-mi însușesc înainte de toate 
cunoștințe temeinice in tehnologia 
transporturilor, la marxism-leninism, 
geografie economică și limba rusă căci 
în viitoarea mea profesiune voi avea 
absolută nevoie de aceste discipline. 
Există însă un lucru pe care-l dorește 
și studentul și muncitorul, îl doresc ti
nerii din patria mea ca și tinerii pa
triei voastre, dragi prieteni. Pentru ca 
noi toți să putem studia, să putem 
munci în condiții bune, trebuie să fie 
pace. De aceea eu doresc fierbinte, din 
toată inima, o pace trainică

Telul popoarelor celor două țări 
ale noastre, precum și țelul nostru, al 
studenților, este comun. Iată de ce eu 
vă urez pace și fericire în noul an.

KAREL PACNER
student în anul I la Universitatea | 

de economie din Praga



Atențiune. Urmează acum
.Gazeta radio1*. Ascultați un...

îi privi 
îi pofti 
rind la

Fă o sforțare și apleacă-te 
puțin înainte.

— Vai, cu plăcere ! 
Doctorul îl mai examină pu

țin și zise îngindurat.
— Infecție generală ! Boala 

a avansat
— Dacă a avansat, e bine.
— Unde lucrezi dumneata ?
— La secretariat, la evi

dență.
— Ții registrele ?
— Nu, eu țin paltonul.
— Și munca asta te exte- 

nuiază într-un asemenea hal ?
— Glndiți-vă și dumnea

voastră : un director, doi ad- 
trei șefi de servi- 
șase paltoane! E

Atențiune ! Atențiune ! Aici postul 
de radioteleviziune „Micul insec

tar". Transmitem pe unde destul de 
lungi ca să ajungă și să-i ardă pe toți 
paraziții (neradiofonici), toate insectele 
dăunătoare și chiar veninoase. Deschi
deți radio-urile și televizoarele, Des
chideți ochii și ciuliți urechile.

Dragi ascultători, la mulți ani!

E în noaptea de 
revelion. în cabi
net, medicul de 
serviciu moțăie cu 
fruntea sprijinită 
de măsuță. Deo
dată pătrund în 
cameră niște oa
meni. Unul din ei 
zice:

Ne-am gindit 
să venim la con
sultație acum :n 
preajmă de an 
nou. Poate ne mai 
vindecăm să in
trăm sănătoși 
in '55.

Medicul 
mirat dar 
totuși pe 
consult.

Imbrăcîndu-și 
halatul alb, el 
se-ntoarse către 
primul pacient 

și-l întrebă:
— Cum te cheamă
— Mi se spune servilul. 
—Bine. Dezbracă-te!
— Cum doriți'
— De ce boală suferi ?
— Șira spinării, tovarășa 

medic. E moale— moale de tot.
— Mda !— Așa e. ai drep

tate— Șira spinării e curbă. 
Din naștere ?

— Nu. tovarășe medic, din 
birou.

— Fă. te rtg. un pas îna
inte.

— Pe schemă tovarășe me
dic?

Medicul zfmbi amar și clă
tină compătimitor din cap

— Sistemul dumitale osos 
are o conformație spec.ală.

juneți și
du. Total 
glumă ?

— Și ce 
medical?

— Dacă
Intr-o
La Administrativ, de

dorești ? Concediu

ați putea să mă 
muncă mai

s-o duci mai bine

treceți 
ușoară, 
pildă.

— O 
acolo ?

— Firește. Un singur direc
tor Și ăla v:ne cu pardesiu!

Intră un alt cetățean care 
se recomandă :

— îngîmfatul! Tovarășe 
medic, aveți onoarea să vă 
salut

— Unde lucrezi dumneata ?
— Lucrez la mine in birou, 

dar acolo nu se poate intra 
decit anunțat de secretarele 
mele.

— Dezbrăcați-vă !
— Fie, pentru că stăruiți. 

Dar paltonul cine mi-1 scoate?
— Grăbiți-vă. E nevoie să 

vă ascult.
— Evident! Mă ascultă o 

instituție întreagă, n-o să faci 
dumneata opinie separată I

Reportaj despre o consultație
cese. Sarcina d-voastră este ( 
deci... (

— Tovarășe... i
— Tovarășe medic să păs- [ 

trăm disciplina ședințelor. Să ( 
vorbim organizat. Lăsați oa- j 
menii să-și expună pe } 
larg opiniile lor, sugestiile I 
lor, pentru că numai așa, j 
aducînd fiecare prețiosul său | 
aport, eu gastrita mea și dum- | 
neavoastră medicamentele, j 
vom putea lichida cu desă
vârșire gastritele, colitele și i 
celelalte mentalități retrogra
de strecurate în stomacul 
unor oameni I

— Tovarășe, tovarășe, re- 
vino la subiect!

— Vă rog să nu turburați 
ședința. Voi fi scurt, tovarăși! 
Și sper că voi fl în asentimen
tul vostru...

— Care vostru, că sînt sin
gur aiciI

— Foarte rău ! înseamnă că 
s-a făcut o mobilizare slabă... 
Așadar cum spuneam la înce
put. Noi trebuie să intrăm cu 
noi forțe în noul an nou...

— Nu intrați în niciun an 
nou că nu vă primește în ha
lul acesta. O să intrați în 
spital și va trebui să fiți 
tratați cu sute de mii de uni
tăți de critică să vă vin
decați. Acestea-s boli grave ce 
nu se pot * — — — 
pe altul.

— Periculoasă boală I Sîn- 
teți prea țeapăn. Se pare că e 
vorba de paralizia organelor 
inferioare. Nu-i așa ?

— Nu știu. Eu cu organele 
inferioare nu discut.

— Respirați adînc și spu
neți apoi 33.

— 66 !
— 33!
— Nu uitați că eu sînt or

gan conducător ! 66 !
— Suferiți probabil de ame

țeli!
— Groaznic. Mă clatin de

seori.
— Așa se manifestă primele 

simptome.
— Am însă fotoliul lingă 

mine și cad in el.
— Asta se petrece în prima 

fază a bolii. După aceea că
deți alături de fotoliu...

— Sînt nespus de melanco
lic.

— Melancolic o să fiți după 
aceea.

— Cînd după aceea?
— După ce o să vă vinde

cați de... fotoliu.
Abia termină medicul de 

vorbit și îngîmfatul abia pă
răsi cabinetul, cind în ușă 
apăru demagogul, care, du- 
cînd mîinile la piept și apoi 
aruncîndu-le înlături, izbuc
ni cu glas tunător:

— Tovarășe medic, am in
trat în această Policlinică pusă 
în slujba poporului din cir
cumscripția 14 sanitară cu do
rința fierbinte să faceți din 
mine, cu un ceas mai devreme, 
un om sănătos pentru a 
putea contribui cu mai mult 
succes la făurirea de noi suc-

lăsa de pe un an

★
tresări. Privi som-Medicul ____

noros la ceas: aproape două 
ore dormise. Și ce mai vis ! 
Parcă ar fi fost realitate, nu 
alta...

L AVIAN

a venit rîndul meu la în-cu sportul.

Atențiune, atențiune ! transmitem impri
mată pe bandă de magnetofon o convor
bire surprinsă de reporterul nostru intre 
doi foști prieteni.

KNOCK-OUT
în copilărie eram prieten cu Tică. or. 

băiat cu părul blond și inelat. Nu l-am mai 
văzut de ani de zile. Abia săptămâna tre
cută, m-am lovit de Tică pe stradă.

— Tică !
— Mișule!
A început să-mi pună întrebări. I-am 

arătat ce fac, ” '--------- * w“*i
cîte.

— Dar tu ?
trebări.

— Mă ocup
— Bravo ! Dar care ?
— Toate, fără nici o excepție.
— Vrasăzică ești polisportiv. Și din ce 

colectiv faci parte ?
— Din niciunul. Lucrez independent E 

mai bine.
— Și participi la concursuri ?
— Mai întrebi? Dar mă interesează 

numai cele importante, unde vine mult 
public. Acolo, sint nelipsit de la poartă.

— Care poartă, frate 1
— A, n-ai înțeles ? Eu vând bilete.
— Tii, ești casier!
— Nici un casier. Poți să vinzi bilete și 

fără să fii ceva. Totul e să știi cui să le 
vinzi și cînd, ca să te alegi cu oeva... Apro- [ 
pos, dac-ar fi un meci internațional de 
fotbal nu ți-ar trebui două tribune? Pen
tru tine, numai 20 lei bucata. La alții, să 
știi, cer 25.

— Păi... costă 10 lei una.
— Tu de colo! Dar eu din ce trăiesc ? 

Din bilete! Că mă îmbulzesc la casă, de 
cum se pun în vinzare. Și munca se plă
tește.

— Asta ți-e ocupația?
— Și ce nu e bună ?
— Dar acum iarna ce faci ? Nu sint me

ciuri.
— Sînt, în schimb cinematografe. Mă 

plasez acolo, că am auzit, vin niște filme 
după care o să se bată lumea. Și unde o să 
găsească bilete, dacă nu la Tică ? Scot și 
eu 2-3 lei la bucată. Cînd crește gerul, 
crește și la mine prețul.

— Și n-ai de gind să intri in cimpul 
muncii ?

— Eu? De ce? E cam... Salutare, mă gră
besc. La ora 9 se pun în vînzare bilete 
pentru box. Și eu, mă omor după gale, că 
acolo sînt locuri puține și scot bine la un 
bilet.

— Da, dar cred că până la urmă o să te 
facă vreun client înfuriai K. O.

Atențiune, atențiune ! Ascultați acum în continuare o (

CONFERINȚĂ *
I

Intitulată: „Despre unele particularități ale aspectelor generale referitoare la , 
problema globală a intensificării acțiunii educative cu ajutorul metodelor eficace i 
de influențare"... i

Vă vorbește... ei, dar o să vă dați seama ți singuri cine ră vorbește... 
Sal ’tare taică și noroc!

—Și fiindcă bine vă găsii... spațiu liber în pagina asta, hal, să 
mă inserts și eu Ia cuvint pe bază de microfon. El și cum vă 
spuneam, mă plimbam Intr-o seară cu tiică-mea Lili pe 
bulevard.

Afară era întuneric, taman ca șl în cabinele de telefon pu
blic de la palatul telefoanelor. Eu am rămas în urmă, pe stradă, 
să-ai iau niște țigări și-o cutie cu minimum 33 bețe de chibrit 
bene de... aruncat Ia gunoi. In debit văd un tînăr. Purta capul 
gol, ea să I se vadă parol strălucind de grăsime. Dacă băiatul 
ar B fost gras, juram că l-a transpirat untura prin păr.

— Ia ascultă, nene ii zic... Spune-tnl șl mie cu ce cremă iți 
văxuiești capul, să-mi fac și eu pantofii ca oglinda ?

Ala mă măsoară de jos in sus, dar nu prea sus, că n-are unde, 
și-mi răspaade:

— Pardon, musiu, părul meu este un« cu ulei—
— Aoleu, taică, zic. De-asta iți dă statul ulei, ca să-l torni în cap cu 

căldarea? Ca ce-al pus acolo. In păr, nevastă-mea prăjea o mie de chiftele...
Ei, cind les din debit o văd pe Lili privind lntr-o vitrină. Lingă ea se opriseră șl 

doi don juanl ambulanți. Unul din ei, purta niște pantofi cu 5 sandvișuri groase 
din cauciuc. Mă glndesc: „Să știi că logodnica lui stă într-un b!oc la etajul 5 
și băiatul poartă talpă groasă la pantofi, să «tea de vorbă cu fata la fereastră..." 

Eu privesc la Lili și văd că flăcăii se uitau la ea. Dar ea le zice:
— Ce credeți eă-s piază de cinema?
— No I — zice anul din el.
— Păi atonei, ee tot vă zgîlțl două ore la mine?
Lili apoi dă să plece. Dar ăia, după ea. Și-i zic: — Sinteți singură ?
— No — răspunde ea, sint cu doi derbedei după mine!
Deși Lili le-a spus pe nume, flăcăii nu se lasă. Intră celălalt tn vorbă ‘ 
— Am impresia că ne cunoaștem... Nu-i așa?
— Al dreptate, face fata. Te cunosc... ce poamă ești...
Dacă am văzut eu așa, iuțesc pașii și ajung in dreptul lor. Și le zic: 
— Ce faceți aid ?
— Noi ? zice unul „oț", mulțumim bine, dar dumneatale ? ȘI mă privește 

apoi pe seb sprâncene. Iar celălalt adăugă:
— Vezi-ți, nene, de treabă, că slntem cu dumneaei—

— Și știți cine e fata? zic eu.
— Nu, că încă o-am făcut cunoștință! sare unul din don juanii ambulanți.
— Aiunci să v-o prezint eu ! zic. E fata mea...
— Nu țl-e rușine nene, sar el, ca la vlrsta dumitale să umbli cu fete tinere ? 

Pe astea lasă-nl-le nouă și dumneata vezi-ți mai bine... de actele pentru pensie...
Mie, vorba ceia, mi-a sărit muștarul marca Flora. Și am vrut să le spun 

una pe obraz, dar norocul lor c-a ieșit un milițian in cale. Omul, l-a Întrebat pe 
cei doi de nume. Apoi, ca nu cumva să uite fiecare cum îl cheamă, i-a notat 
pe cite o chitanță, pe care le-a dat-o s-o păstreze. Iar cel doi, n-au vrut să la 
pe degeaba hiriille și i-au dat niște bani să le poarte o bună amintire. Băieți de 
inimă... albastră. Și-așa fu că atunci cind au dat să plece, le-am strigat in urmă:

— Sal’tare taică și noroc... de milițienii ăștia că fac imediat cunoștință 
cu cei care umblă să facă pe stradă cunoștințe nepoftite.Pt. conf. V. D. POPA

Atențiune, atențiune, ascultați acum un 
fragment din...

Recitalul 
umoristic

prezentat de N. STROE, artist emerit al 
R.P.R.

...Hei, săraca vorbuliță, botezată „șugu
beață” !...

Unii, plini de gravitate, o privesc de sus 
în viață:

— „Ce ? Cum ? Glume ? Nu ne trebui! 
Astea sînt copilării!!

„Trebuie seriozitate !“...
— Copăoel!... Nu te pripi!
Gluma, vorba șugubeață — mă rog, spu- 

ne-i oricum vrei — ,
Ca un simbur mic dar rodnic, are-un tîlc». 

sub coaja ei!
împăratul din poveste, cu bufonul după el, 
Semăna cu susnumitul, fiindcă judeca la 

fel!...
Cînd bufonul, după-o tumbă, scuturînd un 

fes cu moț.
Chicotea in gura mare: „împăratule, ești 

hoț !
Impăratu-n fața curții, lăfălt fălos pe tron, 
Cu dispreț dădea din umeri: „Glumă 

proastă de bufon !”
...Ce să-i faci ? Cind adevărul, nu mal ai 

cum să-i oprești,
Stai, asculți șj pin-la urmă zici că îl dis- 

prețuiești 1

Atențiune, atențiu
ne ! a sosit

Nici acum nu se dezminte 
Cît e el de birocrat. 
Ca răvașe,. în plăcinte, 
A pus cîte-un... referat.

Unul responsa
bil de cantină 
care îșl însușește 
din bunurile gos
podăriei anexe:

Mai toată lumea a rămas 
perplexă 

Șl-ades șoptește despre 
dumnealui 

Că taoe din aospodă-ta, 
x anexa

O — anexa’ WC. 
gospodăria lui.

Unul zvonlst, 
în legătură cu co
municatul despre 
desființarea cari 
teielor:

Ctnd al citit comunicatul, 
O criză ți-a cuprins 

ficatul. 
Gtndind : - Ce zvon am 

să spun mfine ? 
Căci asta m-a cam scos 

din ..pline"■

Unei tinere cu 
„obraz subțire** a 
cărei unică preo
cupare este moda:1 

Obraz subțire? E-o eroare!! 
Și dumneaei profund 

greșește. 
Cum poate fi „subțire'*.

oare 
Cînd numai pudra-l 

de cinci deș-te ?

Unul funcțlo-, 
nar servil; 

Tu, șefului, ca un j 
slu 

Ij dai răvașu-n alb . 
Mal b 

Să-și scrie singur pe ră’ 
Urarea care îi convine ’

Unul tînăr a- 
maLor de dansuri 
decadente:

Țopăie pe dușumele 
Rupe tălpi, lupe pingele. 
Vorba veche, vorbă mare: 
Cînd n-ai cap. vai de 

picioare 1...

Unui birocrat:

POȘTAȘUL 
RADIO 

și a adus o geantă 
plină de cadouri. 
Transmitem acum 
cadourile

mină lungă, ici șl colo

să vă spun eu ? 
frinari, (ăsta-i cuvintul) 
trenul, ci care-ți frî-

...Iărati prin curtea noastră, nu cred să 
r întilnim,

Dacurteni” cu
> găsim;

Mgăsun... cum
...și

Niare frînează 
iză avintul;

Mavem și maiștrli-n vorbă și-n furtună 
tr-un ibric,

C știu să strige „faceți” !, însă ei nu fac 
mic...

pre ei și despre alții, feți frumoși cu 
>uă fețe,

Ascultați acum tn rut
emisiunii „Lecturi litre", 
lectura unui...

Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și m-ascultați 
Că am pentru fiecare 
Cite-o vorbă, o urare 
Pe care v-o fac cadou 
Acuma de Anul Nou

P

O să spunem, într-o doară, niște vorbe șu
gubețe 1...

Și-atunc! dacă omul nostru stă o cliipă și 
socoate,

Mai tîrziu, în drum spre casă, eu tot cred 
că nu se poate

Să nu-și spună pîn-la urmă: „Măi, dar 
dacă-avea dreptate?”

...Hei, săraca vorbuliță, botezată „șugu
beață” I

Carevasăzică tot e bună la ceva în astă 
viață I

de N. STROE șl AUREL FELEA

L UG UȘOR

Vreau ca anul ce-o să vină 
Tu student în medicină 
Să-l tratezi ceva mai bine 
Să-1 tratezi cum se cuvine, 
Fiindcă anul ce-a trecut 
Ai văzut ce ți-a făcut 
Tu avînd mereu absențe 
Te-a tratat... cu corijențe 
D-aia fă-ți, căci e cerință 
O transfuzie de... conștiință 
Fă-ți injecții-n permanență 
Cu extract dă-1 de frecvență, 
Fă-ți și „forte", mai departe, 
Fă-ți „fortissimo".- de carte,

Aho, 
Măi 
Vezi

Fă-ți de 
Cum faci 
Fiindcă

că sînt bune 
să fii atent
pîn’ la urmă

ieși pacient 1 
Minați măi I 

îți spun și ție 
la-agronomie 
măi frățioare

Ișl rotunjesc — In minte — suma, 
Ciocnind paharele voios. 
„Să-nceapă muzica, acuma 1“ 
—Dar toate le-or Ieși pe dos.

Paharele n-or să reziste 
Ciocnirii — și s-or face zob. 
Nu, toasturi lungi Imperialiste. 
Nu zdruncină bătrinui glob:

Nici pe spinarea sa terestră 
N-or călări asemeni zei. 
Nici a popoarelor orchestră 
Nu va cînt^recum vor el I

Desen : EUG. TAR^Bereuri: ȘTEFAN IUREȘ.

Și fă-ți practica pe-ogoare 
Că p-aic> prin București 
Brazdă nu cred să .găsești 
Și pe bulevard eu zic 
Nu poți semăna nimic 
Tu de-aceea n-aștepta 
Vezi-ți tu de munca ta 
Și de vrei să aibă spor 
Du-te prinde rădăcină 
Nu pe-asfalt, ci pe ogor 
Lingă plug, lingă tractor 

Minați măi 1

Aho, aho, mai am ceva 
Am și pentru dumneata 
Tinere malagambist
Cu părul în stil cubist
Cînd mi-aparl pe stradă-n 

față
Simt ca un fior de gheață 
Și îmi zic: ia uite frate

Darwin a avut dreptate! 
Că ne tragem din maimuțe 
A spus el, (să nu zici nu) 
El a fost cu teoria 
Și cu practica ești tu I 
D-aia tinerețea ta
Eu zic că-i păcat de ea. 
Tinerețea nu e lungă 
Tu ți-o irosești pe dungă 
E frumoasă-ntr-adevăr 
Dar țl-o irosești pe păr, 
Și tîrziu cînd te trezești 
Geaba f Nu o mai găsești! 
Ai pierdut-o, trist hazard ! 
Toată-n colț, pe bulevard... 1 
D-aia-n anul care vine 
Eu aș vrea s-aud de tine 
Dar s-aud ca în poveste :
Că „a fost... dar nu mai este" !

Minați măi 1
SADI BUDEANU

_ J jțiune transmitem : pe „unde"... vă găsim un: |-------

B U L I T IN S P O R T I V
Ascultați eJă din regulamentul noului joc sportiv tn care partlcipanții urmăr 

resc din goană^earcă să prindă... condica

ART. I. — Scopul jocului 
este dezvoltarea calităților fi
zice și morale (agilitate, pres
tidigitație, îngroșarea obrazu
lui, subțierea buzunarului etc.) 
ale acelora care mai practică 
și azi in mod neorganizat 
intîrzierile și lipsurile de la 
muncă. Jocul dă posibilitate 
tinerelor talente să iasă din 
anonimat fără a permite însă 
profesionalizarea.

ART. VI. — Echipamentul. 
Pentru buna desfășurare a 
jocului și distingerea jucători
lor pe teren se vor folosi: a) 
tricouri numerotate cu nr. 
tramvaiului respectiv. Cei care 
folosesc abonamentele insti
tuției (50 călătorii) în scopuri 
personale vor purta în loc de 
tricouri, plase cu găuri neli
mitate; b) Pantofi cu cuie 
pentru pista de la vehicul la 
intrarea în sediu; c) Pantofi 
de tenis, baschet, tipici pe 
culoarele instituției: 1) pentru 
a înăbuși zgomotul atit la ve
nire cît și la plecare; 2) pen
tru a nu tulbura tovarășii din 
lucru sau... șuete.

ART. VIL — Accesul pe te

ren. Da face pe mai multe 
porț preferință poarta cea 
maidrtată de biroul șefu
lui f-tiie.

A X. — Metode de an- 
trepnt: ă) tn prima lună 
în Irul antrenamentului 
vor motivările banale ale 
întTilor, adică: „tram- 
vaii-a avut curent", „am 
sta barieră", „pentru un 
getpart de la vagon m-am 
cefO de minute", „nu mi-a 
suceasul", „m-am progra
mă lemne", „în tramvai 
m adus aminte că am 
uțhtile de la birou acasă 
țt-am întors"; b) După 
a,ă lună se va trece la o 
f, superioară a motivă- 
r fiecare concurent avînd 
cțția să-și dezvolte spiri
te inițiativă și orientare 
ț privește găsirea de noi 
de ca spre exemplu: în 
ele zile de lucru ale lu- 
o-ați uitat dimineața la 
tre la calendar în loc de 
; a fost viscol și zăpadă 

e în raionul dvs.; ați avut 
renă și zvîrcolindu-vă 
4 noaptea tn pat, t-a (no

dal tn așa fel cearceaful pe 
corp, că a trebuit mai bine 
de o jumătate de oră să-l 
desnodați. tn caz că șeful va 
căuta să vă găsească nod în 
plapumă (rectificăm nod în 
papură) cum că de ce a du
rat așa de mult, veți răspun
de ci muncind la dezlegarea 
cearceafului ați transpirat de 
s-a udat cearceaful și cu cît 
se uda mai tare cearceaful, 
cu atit era nodul mai greu de 
dezlegat.

ART. XI. — Chestiuni de 
ordin general. Pentru atinge
rea unor performanțe cît mai 
valoroase, se recomandă jucă
torilor să practice în afara 
antrenamentului cotidian, ur
mătoarele : l) Excursii cu va
gon de dormit la Vîrful cu 
Somn (rectificăm cu Dor), la 
Babele și Bîrlogul Ursului. 
Antrenorii au sarcina să 
evite excursiile la Pîrîul Rece 
și Urlătoare dat fiind că a- 
ceste locuri ar putea dăuna 
condiției fizice a jucătorilor, 
trezindu-i prea devreme din- 
antrenament; 2) Alimentația 
va consta numai din pescărie

cum ar fi conservele de crap... 
de somn lin etc. Băuturile 
răcoritoare se vor evita cu 
desăvîrșire consumîndu- se nu
mai somnifere.

ART. XII. — Premieri. La 
sfîrșitul competiției va avea 
loc o festivitate unde se vor 
acorda titlurile de campioni, 
pe echipe și individual, pri
milor clasați, acordindu-li-se 
diverse premii In materiale și 
obiecte „utile" după cum ur
mează :

Premiul I: Un aparat „Tele- 
semnator" (telepontator) pen
tru semnarea condicii de la 
distanță.

Premiul II; Volumul „1001 
de motive pentru întîrzieri".

Premiul III: O condică 
semnată pe 1 lună înainte.

Am transmis un buletin de 
știri sportive.

Crainici reporteri.
Ionică Vintîrzlu

x Costache Teamsemnat
P», rmf. 

VASILE



CHEMAREA NOULUI
Vă
GINDURI IN P R A G DE AN NOU

* Un inovator renumit* O mamă* Un țăran muncitor
* Ui maistru * Un agronom * 0 campioană mondială * 0 Laureată a Premiului de Stat

Pe căile artei VOM ÎNDEPLINI PLANUL

A trecut un an. In 
mod firesc fiecare 
om al muncii, tn 
aceste momente, îș! 
face bilanțul activi
tății sale. Iși pune 
diverse întrebări: 
„Am făcut eu totul 
pentru ca viața po
porului Să devină 
mai bună ? Am fă
cut eu totul pentru 
ca viața mea proprie 
să devină și mai 
frumoasă ? Aseme
nea întrebări mi-am 
pus și eu.

Mi-am adus amin
te atunci de dra
gostea cu care am

fost înconjurat de strungarii din întreprinderile Capitalei, 
unde am fost pentru a demonstra cum se lucrează cu dispo
zitivul de prindere șl desprindere a pieselor din plin mers 
al strungului. Pentru ce am fost înconjurat cu dragoste ? De
sigur, am dăruit cauzei noastre comune o inovație care a 
putut contribui la creșterea productivității muncii, la 
ușurarea muncii strungarului, la reducerea însemnată a pre
țului de cost al fabricatelor. Am dăruit în anul 1954 indus
triei noastre, ceea ce nutream să realizez încă cu 3—4 ani 
în urmă.

Dorința mea fierbinte de a trimite pe ogoarele întinse ale 
patriei noastre tractoare reparate bine și la vreme, de a con
tribui la întărirea continuă a economiei noastre naționale, la 
întărirea păcii, mi-a înlesnit realizarea acestei inovații. Sînt 
fericit astăzi cînd productivitatea muncii mele a crescut cu 
peste 200 la sută, cînd prețul de cost al 'mor produse reali
zate de mine a fost redus cu aproape 50 la sută.

Acestea sînt cîteva din realizările obținute în anul 1954.
Trec acum pragul unui nou an de muncă, 1955, ultimul an 

al cincinalului. Cine nu dorește ca anul ce vine să-i rămînă 
în amintire ca un an de succese în activitatea lui 7 Acest 
lucru îl doresc și eu. In noul an, vreau să obțin o nouă impor
tantă realizare: un dispozitiv de prindere și desprindere a 
pieselor din plin mers al strungului care să înlocuiască com
plect universalul, permițînd strunjiri și la interiorul pieselor. 
Noul dispozitiv va putea fi folosit de cea mai mare parte a 
strungarilor, făcînd astfel posibilă creșterea pe scară largă 
a productivității muncii în această ramură a economiei noas
tre naționale.Sînt convins că prin realizarea noului dispozitiv voi con
tribui la întărirea capacității de apărare a patriei mele. El 
Va fi arma mea de luptă împotriva ațîțătorilor la un nou 
război. Iar dacă se va încumeta dușmanul să atenteze la 
munca noastră pașnică, sînt gata să schimb strungul CU arma 
pentru a ne apăra patria împotriva oricărui cotropitor.

MARIN BARBAT 
strungar, I.M.U.-Medgidia

Un tflefon ieri dimineață. Urare de 
anul nu — mi-am zis. Dar, dacă urarea 
a fost oștită, vocea din receptor nu s-a 
mulțurit cu atît. întrebările au curs de 
la ce tai lucrez, care-mi sînt proiectele, 
cum s- încheiat anul care a trecut, care 
este biințul meu de pînă acum.

Cumi-a încheiat anul 1954? Cu o mare 
bucurii— decernarea Premiului de Stat 
pentrucontribuția dată la realizarea 
spectavlului „Nepoții gornistului" pe 
scena Studioului actorului de film „C. 
Nottart. Așa sună diploma pe care am 
primit- Și iată-mă pornită pe făgașul 
aducertr aminte, căci bilanțul activită
ții mei este strîns legat de bilanțul in
stituție în care lucrez.

1 octnbrie 1950. Un nou teatru lua 
ființă București. Studioul actorului de 
film „CNottara". Teatru tînăr, oameni ti
neri (c mai vîrstnici dintre noi erau 
poate < mult cei maj entuziaști și mai 
neobosț. Frămîntări, căutări, întrebări 
și răspisuri. Ce trebuie să facem? Cum 
trebuieă facem?

Au tout de atunci patru ani; ani de 
învățătă, de dibueli, de încercări timi
de, de eșeli dar șl de înfăptuiri din ce 
în ce n îndrăznețe. Tînărul teatru a în
ceput scapete un profil al său. Regizori, 
actori, cenografi, tehnicieni, unii cu 
mare eeriență umană și artistică, alții 
abia iei de pe băncile institutelor de 
învățănt artistic, s-au închegat într-un 
colectiviu creat spectacole unele foarte 
bune, ale mai puțin reușite, dar toate 
pătrunsele adevăr, toate lucrate cu mi
gală și i dragoste.

Pentrmine personal 
au adui acești patru 
scenă Jcii burghezi"
„Familide A. Popov, „Nepoții gornistu
lui”; fare piesă — o nouă experiență, 
grea, d interesantă și atrăgătoare.

1 iarrie 1955. Lucrez cu pasiune pe 
scena dioului nostru la un nou specta
col „Sua Sevilei" de Lope de Vega, 
text ci: de mare valoare și frumusețe, 
protestisionat al autorului împotriva 
tiraniei absolutismului unui Don San
cho ceumplit, rege al Castiliei.

In aiși timp, in cadrul Institutului 
„I. L. ’agiale" lucrez cu una dintre 
grupele studenți ai anului IV pentru 
exames lor de sfîrșit de an. pentru 
produc lor. Sînt studenți sîrguincioși, 
majorta lor inteligent!, talentați. De 
pe actștiu cît are să mă doară să mă 
despare ei. Dar oare nu este rîndul 
lor săiească pe marea scenă a teatru
lui roiesc? Nu este oare rindul 
mîngîiisuri și proiecte care în 
vor dei realități?

Dacisez? Da, visez și eu. Nu
oare vcutezător știind că visurile noa
stre pleveni realități?

Visaai întîi la un mare film: „Pa
sărea unii" după cartea lui Petru Du- 
mitriinia lucrăm la redactarea scena
riului rar, dar gîndul îmi zboară de
parte s film, așa cum va fi, spre 
Adam'a, pătimaș îndrăgostit de Ulia
na, nțător și aprig în lupta cu Prico- 
pii și tagma lor. Visez apoi (abia de 
cîteva — e drept) la un scenariu de 
film «mentar și mai de mult, la o co
medie care am și destinat-o — în 
glnd icenei studioului nostru. Vi se 
par pmulte pentru un singur an? Nu, 
nu sîrea multe. Căci dacă Premiul de 
Stat o răsplată, nu este oare și un 
îndemn serios îndemn la muncă ?

SORANA COROAMA 
Laureată a Premiului de Stat

cită învățătură 
ani I Am pus în 
de M. Gorki,

DE CRONICĂ
e IANUARIE. Pentru minerii din Valea Jiului 

a început construirea a 200 apartamente. Nu
meroși mineri își construiesc locuințe individuale 
cu ajutorul creditelor acordate de stat In valoare 
de 13.000.000 lei.

• IANUARIE. S-a pus In întregime în func
țiune fabrica de unt de la Roman. Această 
fabrică poate produce In flecare 8 ore 2 vagoane 
de unt și 2 tone de lapte pasteurizat. Fiind pe 
de-a-ntregul mecanizată, ea este deservită doar

de 7 muncitori.
• FEBRUARIE. Muncitorii siderurgiști din Hunedoara ; 

primit în folosință încă două blocuri noi cu mai multe etaje.

FILE

uuarie

au

lor să 
curînd

putem

• FEBRUARIE. Apare pe ecrane primul film-spectacol ro- 
mînesc „O scrisoare pierdută".

• FEBRUARIE. In comuna Braniște, raionul Galați, țăra
nii muncitori s-au unit într-o întovărășire agricolă pentru a 
lucra în comun pămintul. folosind tractoarele și mașinile S.M.T.

• MARTIE. „Am hotărît să plecăm pentru a munci în agri
cultură șl ne angajăm să depunem toate eforturile și priceperea 
noastră pentru dezvoltarea agriculturii, în interesul creșterii 
continue a nivelului de trai material și cultural al poporului 
muncitor". (Din scrisoarea unor muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la uzinele „23 August" șl „Electroaparataj" din Capitală).

• MARTIE. Buletinul Oficial din ziua de 8 martie publică 
Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale prin care se con
feră ordinul „Gloria maternă" unul mare număr de mame care 
âu născut 8—9 copii.

• MARTIE. Muncitorii șl tehnicienii de la uzinele „Semănă
toarea" din Capitală au construit o nouă semănătoare de sfeclă 
după tipul unei semănătoare sovietice.

• MARTIE. La sfîrșitul lunii, colectivul întreprinderii ,,Teh- 
nocin" din Capitală a terminat construcția celui de al 270-lea 
aparat de proiecție de film pe bandă normală.

• APRILIE. S-a inaugurat termocentrala „Steaua Roșie" de 
la Singlorgiu de Pădure. In prezent ea este cea mal puternică 
unitate energetică din țară.
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• APRILIE. In cadrul 
lucrărilor de primăvară 
s-au Insămințat circa 3,4 
milioane ha. porumb.

• MAI. O nouă topito
rie de in a fost construită 
la Ghindarl, regiunea 
Autonomă Maghiară. Toa
te mașinile cu care este 
Înzestrată fabrica sînt lu
crate In țară.

• MAI. Gospodăria co
lectivă din Cistol, raionul 
Alba, In urma Îndeplinirii 
contractelor încheiate cu 
cooperativa din Mihalț 
pentru a crește șl îngrășa 
animale, a primit reparti
ție pentru cumpărarea unul 
autocamion. Autocamionul a 
fost adus in gospodărie.

• MAI. Are loc Inaugurarea grupului social-cultural de la 
C.F.R.-Feteștl. El cuprinde 6 locuințe muncitorești cu cite 2 
apartamente, un bloc cu 18 apartamente, un club muncitoresc 
cu o sală de 400 locuri, o bibliotecă cu 11.000 de volume, o 
sală de șab etc.

• IUNIE. A intrat In rodaj la Remetea prima fabrică de 
praf de lapte din țara noastră.

• IUNIE. A Intrat in funcțiune o fabrică de suc de fructe 
la R. Vllcea. întregul proces de fabricație este automatizat.

îmi amintesc și azi cu 
emoție seara cînd am fost 
chemată pe neașteptate la 
fabrică, și în prezența 
unor tovarăși de la cen
trală ș' de la comitetul oră
șenesc de partid, eu, îna
inte o simplă țesătoare 
utemistă. am fost numită 
directoarea fabricii „Li
bertatea".

Am căutat să-mi fac da
toria Am absolvit faculta
tea devenind inginer. Pe 
nesimțite fabrica noastră 
s-a transformat.

Anul 1954 a fost și el 
pentru noi un an bogat în 
înfăptuiri.

Colectivul fabricii noas
tre și eu personal ne bucu
răm că am obținut în anul 
1954 noi victorii în lupta 
pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de stat, 
dînd oamenilor muncii 
cantități însemnate de țe
sături. Una dintre aceste 
victorii, a fost realizarea 
planului anual fizic pe 
data de 8 decembrie și va
loric pe data de 14 decem
brie 1954.

Au fost realizate de ase
menea economi,- în valoare 
de 947 000 lei reducîndu-se 
prețul de cost cu 4,8 la 
sută.

La realizarea acestor 
succese au contribuit mai

mulți factori. Astfel, sub 
îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, con
ducerea fabricii s-a preo
cupat de o cît maj bună 
organizare a muncii ca și 
de introducerea mai mul
tor măsuri tehnico-organi- 
zatorice.

Mobilizați de către co
mitetul organizației de 
bază U.T.M., tinerii din fa
brică, în frunte cu cele 10 
brigăzi utemiste, și-au dat 
aportul la realizarea pla
nului înainte de termen. 
Mulți au devenit fruntași 
în producție. Filatura piep
tănată a fost declarată 
secția tineretului. Aici, în
cadrați în 3 brigăzi ute
miste, printre care și cea 
condusă de utemista Dan- 
ciu Maria, tinerii și-au 
realizat planul lunar în 
medie cu 125 la sută. A 
crescut simțitor și calita
tea firelor.

Utemistele Mareș Silvia, 
Precup Silvia, Hamzu Ma
ria, Tanasiev Lidia, Mi
ler Heda și alte fruntașe 
ale întrecerii socialiste, au 
constituit exemple de ur
mat în producție.

Odată cu îndeplinirea 
planului, muncitorii fabri
cii și-au sporit eforturile 
continuind să producă noi 
cantități de stofă. Astfel,

de cînd am realizat planul 
și ptnă la 22 decembrie, 
s-au dat 60.942 metri țesă
turi în contul anului 1955.

Pentru obținerea unor și 
mai mari rezultate în anul 
cel nou, ultimul an al cin
cinalului, ne-am propus o 
seamă de măsuri.

Principala grijă a noas
tră rămîne omul cu nevoile 
sale. Cabana de la Pălti
niș, autobuzul pentru 
excursii, creșe pentru alte 
zeci de copii, mîncarea la 
cantină, pavarea străzii 
care duce la fabrică, iată 
doar cîteva din preocupă
rile noastre.

Hotărîrea cu privire la 
desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de 
cartele a dat un nou în
demn la muncă colectivu
lui nostru.

Fabrica noastră s-a dez
voltat și odată cu ea și 
oamenii. Am dat pînă 
acum zeci de mii metri țe
sături peste plan. Efortu
rile noastre și succesele 
obținute, le vom închina și 
pe viitor patriei noastre 
dragi, pe care vom ști s-o 
apărăm la nevoie chiar cu 
prețul vieții.
Ing. ELEONORA N1LCA 

directoarea fabricii 
de postav „Libertatea" 

Sibiu

SCRIE-MI LA NOUA ADRESĂ
Acum cîteva zile, tov. Ion Crișan a trimis unui prieten, urmă

toarea scrisoare :
„Cu toate că n-am primit răspuns de la scrisoarea care ți-am 

trimis-o, îți scriu tot eu. Te anunț că răspunsul la scrisoarea 
de mai înainte, precum și la aceasta, să nu mai mi le tri
miți pe vechea adresă.

Cu alte cuvinte vreau să-ți spun că de două săptămtni m-am 
mutat. Stăm în casa cea nouă, despre care ți-am scris că o 
construiesc cu ajutorul statului. Arată așa cum ți-am poves
tit eu... cu 3 încăperi, bucătărie, cu grădiniță pentru flori și zarzavaturi.

Adela, soția mea, nu mai poate de bucurie, m-a sărutat de 
mii de ori, îi place totul. A venit și fratele meu să vadă. Te 
cred și eu... Casă nouă, mobilă nouă, de drag să trăiești.

Dar pentru un lucru nu mă împac cu nevastă-mea. Ea zice 
să facem într-o odaie, cea mal mică, camera Vioricăi (a fetei) 
și eu zic să facem acolo odaia pentru mosafiri. Viorica este mică, 
n-are nici 3 ani. Cind s-o face mare, mă închin, dar acum ?

Și fiindcă veni vorba despre fată, i-am pregătit de anul nou, 
un pom frumos. Este prima dată cînd îi fac pom. Unde locuiam 
înainte, după cum știi, eră camera prea mică să mai încapă in 
ea și asemenea podoabe.

Fetița așteaptă să vină Moș Gerilă. Și eu aștept să văd ce 
mi-o aduce anul cel nou. 1954 mi-a adus o casă nouă, vreau ca 
1955 să fie și el un an de pace și de muncă spornică.

La noi, la atelierele C.F.R., eu sînt tot maistru de fierărie. 
Producem acum bunuri de larg consum. Facem tot ce ne stă 
în putință pentru ca patria noastră să se întărească, să înflo
rească cu fiecare an.

La mulți ani I
P. S. — Să-mi

noul cartier

F E

Rodul muncii colective
Sora mea mă întreba adesea de ce nu 

intru in colectivă. In toamna lui 1953 ea a 
adus acasă mii de kilograme de cereale.

După puțin timp, in ianuarie anul tre
cut, am făcut cerere și-am dat-o pre
ședintelui. Adunarea 
apoi primirea mea.
In vară, deoarece, 

secetos, recolta era 
prășit unele culturi de trei ori. Astfel am 
asigurat condiții prielnice de dezvoltare 
culturilor, care au legat rod bogat. Am 
dobîndit de aceea o producție sporită.

Am efectuat in primul an in colectivă 
245 zile-muncă, pentru care am obținut 
peste 1.900 kilograme porumb, 318 kilo
grame floarea soarelui, 165 kilograme ma
zăre, fasole, și 120 kilograme struguri de 
masă. Sînt familii de colectiviști care au 
primit în schimbul muncii depuse aproape 
un vagon de cereale.

De cînd lucrez pămintul, cînd eram cu 
gospodărie individuală, niciodată nu am 
reușit s« aduc acasă atîtea produse.

Posibilitățile dezvoltării gospodăriei sînt 
mari. Sectorul zootehnic se va mări, iar 
suprafața plantată cu viță de vie și pomi 
fructiferi aproape se va dubla.

In ceea ce mă privește, sînt hotărît să 
muncesc astfel incit 
veniturile mele să 
fie cît mai mari.

Smulgînd pămîntu- 
lui multe produse, 
vom asigura mai 
multă pîine în anul 
viitor, o 
stulată 
tuturor 
muncii.
TUDOREL HILOH1 

membru în gospodă
ria colectivă „Horla,

Cloșca și Crișan” 
comuna Fileștl 
regiunea Galați

Servesc
Republica Populară Romînă

generală a hotărît

din cauza timpului 
amenințată, noi am

viață înde- 
nouă ca ți 

oamenilor

I

scrii pe adresa :
ION CRIȘAN

muncitoresc, Simerla, regiunea Hunedoara'

R I C I R E A MEA
Băiatul

luni, Cîte „„ ___ ...
legat eu de acest copil I Știu 
ce înseamnă să fi mamă.

Soțul meu este electrician, 
iar eu muncitoare la fabrica 
de confecții din oraș. Amindoi 
sîntem tineri. Ovidiu, băie
țelul meu, e robust și plin de 
voioșie. După ce dimineața 11 
duc la creșa fabricii, ziua pot 
,----- seara, cînd îl

fiecare dată îl 
cameră curată 
Cită diferență 
lui și 

__ familie 
pletit cu bucuria din 
care am fost numită 
de bandă. Colectivul ... —_ 
lucrez a devenit fruntașul fa
bricii. Noi sintem mulțumite 
că și produsele noastre date 
peste plan, cu un preț de cost

meu are acum 7 
năzuinți nu mi-am

redus, 
litatea 
economice luate de partid 
prin trecerea de la comerțul 
pe cartele la comerțul desfă
șurat.

Ce vreau să-ml aducă noul 
an ? Doresc să pot lucra liniș
tită, să realizăm o producție 
mai mare, iar Qvidiu al meu 
să crească în condiții de pace. 
De aceea încredințez partidul 
și guvernul că voi munci mal 
cu spor că voi lupta neabătut, 
în orice împrejurări, pentru 
a întări șl a apăra Republica 
noastră, pentru viitorul copi
lului meu și al tuturor copiilor 
patriei.

ECATERINA DAB1JA 
maistru de bandă Ia fabrica 

dc confecții „Proletarul 
Roșu“-Blrlad

au contribuit la posibl- 
infâptuirii măsurilor

Și eu, alături de ceilalți militari din 
subunitatea noastră, am obținut succese de 
seamă în anul care a trecut Și mie anul 
1954 mi-a adus multe bucurii Mi-amin- 
tesc ca acum. In fața frontului, printre cei 
recompensați, am fost și eu Atunci am 
fost avansat la gradul de sergent și am 
primit semnul onorific „Gospodar de 
frunte". Cind comandantul mi l-a prins pe 
piept, alături de semnul onorific „Vînător 
de munte de frunte" pe care l-am primit 
mai înainte, abia cm putut rosti de 
emoție cuvintele: „Servesc Republica 
Populară Romînă".

Dar cea mai mare bucurie am sî.mțit-0 
în ziua cînd organizația de partid m-a 
primit în rîndurile candidaților. Am stat 
și m-am gîndit mult atunci. M-am gindit 
că înalta cinste ce mi-au acordat-o comu
niștii trebuie s-o răsplătesc prin fapte și 
mai mărețe. Și am pornit la muncă in
tensă. Cu ajutorul comandantului, spriji
nit în permanență de comuniști și ute- 
mlștl, am reușit ca la șirul succeselor ob
ținute de mine să adaug și altele noi. Ca 
rezultat, nu demult am fost ales secretar 
al organizației de bază U.T.M. și numit în 
funcția de comandant de grupă.

Și toate aceste 
succese o să-i bucure 
mult pe părinții mei. 
Vreau să fie mîndri 
că fiul lor nu s-a lă
sat mai prejos, că și 
el în pragul noului 
un se prezintă cu un 
dar Republicii. Vreau 
să știe că el este un 
ostaș instruit, gata 
oricînd să-și apere 
patria, și să dea un 
răspuns zdrobitor a- 
țîțătorilor la război.

ILIE BOTEȘ 
Sergent
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Mulgind vacile de trei ori pe zi la aceleași • 
ore, utemistul Gaji Alexandru de la gospodăria • 
de stat Valea lui Mihai, secția Simian, a în- • 
deplinit planul anual al producției de lapte ; 
obținut de ia vacile pe care le îngrijește în • 
ziua de 1 noiembrie 1954. De atunci el a muls • 
3660 litri de lapte în contul anului 1955. j

ImprumutTnd cărți de la biblioteca uzinelor : 
„30 Decembrie" din Arad, tinărul filator Morar ? 
Ioan a citit în anul 1954 peste 60 de romane. • 
El a vorbit multor tovarăși despre romanele j 
„Război și Pace" și „Ana Karenina" de Lev : 
Tolstoi, „Răscoala" de Liviu Rebreanu, „Bără- • 
gan" de V. Em. Galan etc. •

SPORT Șl PRI ETENIE

lucra liniștită, 
iau acasă, de 
găsesc într-o 
și luminoasă, 
între copilăria

Bucuria din
a mea ! 
s-a îm- 
ziua în 
maistru 
în care

EXAMENUL DE-ABIA URMEAZĂ

agricultură

înalt. Minat

Ca să cucerești pentru a cincea oară 
consecutiv titlul de campioană mondială 
la tenis de masă, competiție la care de 

fiecare dată participă cele mai 
. bune jucătoare din întreaga lume, 

I “■ — ’ “

olectivistul Căzăruș loân din gospodăria agri- 
colectivă „6 Martie" din comuna Grebeni și 
torul Vas Gheorghe de la cooperativa meșteșu- 
;că „Ciocanul" din Tg. Mureș sînt numai doi 
i 8168 de clienți ai magazinului de desfacere 
O.C.L. „Mobila" din acest oraș care tn 1954 

lumpărat tn rate garnituri de mobilă populară. 
Unic în anul 1954 ajustorul Rucăreanu Ștefan 
I.M.S. Cîmpulung și-a depășit norma între

316 la sută. Piesele lucrate au avut o cali- 
ună
uccesele la învățătură ale elevei Lidia Cadar 

Școala pedagogică de fete din Oradea, au 
ninat ca utemiștii să o aleagă membră a Comi- 
I orășenesc U.T.M. In anul școlar care a tre- 
a a terminat anul 3 numai cu calificativele 
b bine".

i

I

!

nu este un lucru ușor. Tocmai de 
aceea eu consider cucerirea titlu
lui de campioană mondială ca o 
mare victorie și bucurie pe care 
mi-a adus-o anul 1954.

Tot în anul 1954 am mai reușit 
să aduc patriei mele încă cîteva 
victorii internaționale, trofee pre
țioase cucerite cu ocazia partici
pării la campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei, 
Suediei etc.

Și cum se obișnuiește ca înaintea 
noului an să-ți faci noi planuri 
de viitor, vreau să vorbesc pe 
scurt și despre gîndurile și dorin
țele mele. Ca și întregul nostru po
por muncitor, doresc din toată 
inima ca noul an care vine — 1955 
— să ferească omenirea de pri
mejdiile unui nou război. Si noi 
sportivii, ca și ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră avem

toate motivele să nutrim o asemenea do
rință. Pentru liniștea căminelor noastre, 
pentru progresul omenirii, pentru ca 
sportul să constituie un mijloc de apro
piere între popoare, de înțelegere și prie
tenie, avem nevoie de pace. Doresc a- 
ceasta în calitate de mamă și de spor
tivă. Dar — și acest lucru trebuie să-l 
afirmăm categoric — dacă dușmanii pă
cii vor cuteza să se abată asupra noas
tră, noi vom ști să le dăm o ripostă ni
micitoare.

Mai doresc să vorbesc despre ceva: e 
vorba de viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă care se vor 
desfășura în Olanda. E greu, firește, să 
cucerești pentru a șasea oară consecutiv 
titlul de campioană mondială. Condițiile 
create de partid și guvern pentru practi
carea culturii fizice și sportului îmi asi
gură însă posibilitatea obținerii unor eît 
mai înalte succese în sport.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului 

campioană mondială la tenis 
de masă

De curînd, la Insti
tutul nostru a avut 
loc o adunare gene
rală U.T.M. Partici
pau absolvenții anu 
lui IV, atît cei de la 
secția romînă cit și 
cel de la secția ma
ghiară. In această 
adunare noi am dis
cutat răspunderea ca
re ne revine din 
clipa mare în care 
pășim pragul vieții, 
ca proaspeți ingineri 
agronomi.

Eu n-am venit la 
Institutul agronomic 
din Cluj în mod în- 
timplător. încă din 
copilărie am simțit 
dragoste și pasiune 
pentru
pentru ridicarea ei la 
un nivel cît maj .... .............. .. „ . ..
intrat în institut. Aici, de la început, nouă, studenților ne-au 
fost create toate condițiile pentru învățătură M-am înscris la 
secția maghiară a institutului, înființată în anii regimului de 
democrație populară ca rezultat al politicii înțelepte duse de 
partidul nostru în problema națională. Anii de studenție, ală
turi de colegii mei, maghiari șl romîni, practica făcută in dife
rite unități socialiste din agricultură, mi-au întărit sentimen
tele de dragoste pentru agrotehnică, făcîndu-mă mai conștient 
de marea răspundere pe care o voi avea atunci cînd voi deveni 
inginer. Anul 1954 mi-a adus bucuria absolvirii institutului.

Sintem azi în prag de an nou. Firesc este pentru fiecare om 
al muncii ca în asemenea momente să-și pună problema viito
rului. Pentru mine, drumul este ales. Alături de ceilalți colegi 
absolvenți eu am hotărît să plec la țară, acolo unde se decidă 
marea bătălie a piinil poporului muncitor Cunoștințele căpă
tate în institut își vor găsi astfel aplicarea cea mai justă. Sîn
tem așteptați noi, inginerii agronomi Sintem așteptați de masa 
țărănimii muncitoare care ascultînd îndemnurile partidului, a 
pornit pe calea făuririi unei vieți bogate, fericite. Sintem aștep
tați pentru ca împreună cu ea să luptăm pentru traducerea în 
viață a fiecărei prevederi cuprinse în proiectul de Directive ale 
celui de ai II-lea Congres al Partidului nostru.

Iată dar, proiectul meu pentru anul 1955. Nu-1 voi mai pre
zenta ca pe o lucrare de sfîrșit de an unul profesor de la cate
dra de specialitate, ci unui profesor incomparabil mai exigent, 
mai mare : poporul muncitor. Doresc să fie pace, ca să-mi pot 
îndeplini menirea de înoitor în agricultura satelor noastre. Dar 
dacă va fi nevoie să lupt pentru a apăra cuceririle obținute de 
oamenii muncii din patria noastră cu jertfe șl sacrificii, voi 
ști să răspund așa cum se cuvine agresorilor imperialiști.

ELEK PAKOT 
absolvent al Institutului agronomic din Cluj

♦IIE. La fabrica „Simo Geza" a început producția In 
sernui nou tip de mobilă populară „Ardealul".

NIE. Are loc inaugurarea podului de peste Dunăre dln- 
treR. și R.P.Bulgaria, podul prieteniei. Este cel mai mare 
poiEuropa.

LIE. In cadrul lucrărilor de recoltare s-au obținut peste 
9 me de tone cereale ș! alte boabe.

LIE. Pe linia ferată Bacău-Piatra Neamț s-a introdus 
pentru prima oară 
în regiune un tren 
radioficat.

• IULIE. Deschi
derea Conferinței pe 
țară a U.T.M., eve
niment de mare In. 
seninătate In lupta 
pentru educația co
munistă a tineretului 
patriei noastre, pen
tru sporirea con
tribuției U.T.M. la 
îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid.

• AUGUST. S-a 
terminat construirea 
noului stadion cu o 
capacitate de 30.000 
de locuri din orașul 
Constanța,

• AUGUST. La uzinele „Steagul Roșu" din Orașul Stalln se 
produc noile autocamioane romînești.

• AUGUST. La Budapesta reprezentativa de tineret a R.P.R. 
a cucerit titlul de campioană mondială universitară la fotbal.

• SEPTEMBRIE. In cadrul lucrărilor agricole de toamnă 
au fost arate peste 6 milioane ha. S-au semănat cu grîu șl secară 
circa 3,2 milioane ha.

• SEPTEMBRIE. Pentru îndeplinirea proiectului de Direc
tive ale celui de al Il-lea Congres al Partidului, muncitorii de la 
G.A.S.-Brateș, regiunea Galați, au început să desțelenească o 
mare întindere de pămînt nefolostt din bălțile Dunării.

• OCTOMBRIE. Brigada condusă de minerul Kopetln Gheza 
a început să lucreze în contul anului 1959.

• OCTOMBRIE. La Teatrul de Operă șf Balet al R.P.R. a 
avut loc premiera baletului „Călărețul de aramă", de compo
zitorul sovietic Glier, în prezența autorului.

• NOIEMBRIE. La Baia Mare s-a pus în funcțiune o nouă 
fabrică de pîine.

• DECEMBRIE. 
In această lună în 
Capitală s-au deschis 
60 noi magazine.

• DECEMBRIE. 
A apărut Hotărîrea 
Comitetului Central 
al Partidului Munci
toresc Romîn și a 
Consiliului de Mi
niștri al Republicii 
Populare Romîne cu 
privire la desființa
rea sistemului de 
aprovizionare pe ba
ză de cartele șl rații
— un eveniment de mare Însemnătate pentru vi» 
țării pe linia îndeplinirii sarcinilor tra»-' 
din august 1953 a C.C. al P.M ” 
tlnuă a nivelului de trai

• DECEMBRIE. In a> 
tria producătoare de buni 
la sută realizările din 195,

• DECEMBRIE. In 1954 
tul socialist a crescut de la lt 
lei.
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UN VOT CONTRAR INTERESELOR PĂCII Crește neîncetat forța economică a lagărului socialismului
Sub presiunile grosolane ale cercurilor imperialiste din S. U. A., parlamentul francez a aprobat, 

cu o infimă majoritate, acordurile de la Paris
PARIS 30 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 29 decembrie, la ora 21,30 ora locală, 

ședința Adunării Naționale a fost reluată. 
Deputății au continuat să ia cuvîntul pen
tru e-și motiva votul. Au luat cuvîntul 
Oaudius-Petit, Palewski și alții Palewski 
a subliniat printre altele că deși sprijină 
guvernul, „în actualele împrejurări el nu 
poate să nu se pronunțe împotriva înar
mării Germaniei".

A luat apoi cuvîntul președintele Consi
liului de Miniștri, Mendes-France, care a 
încercat din nou să convingă pe deputați 
să voteze pentru ratificarea acordurilor 
de la Paris, adică pentru înarmarea Ger
maniei occidentale.

După cum se știe, Ia începutul ședinței 
din 29 decembrie a Adunării Naționale, 
deputatul Leon Noel republican social") 
a retras amendamentul la proiectul de 
lege privind ratificarea, prezentat de el 
anterior, și care prevedea crearea unei co
misii parlamentare speciale pentru „su
pravegherea Înfăptuirii acordurilor de la 
Paris . Acest amendament a fost indus 
de Mendes-France în așa-numitul „articol 
unic" care, în fond, este identic cu primul 
punct al proiectului de lege cu .privire la 
ratificare (înarmarea Germaniei occiden
tale ți includerea ei în „Uniunea Europei 
ocridentale") care a fost respins de Adu
narea Națională.

Intr-o scrisoare adresată președintelui 
Admării Naționale, Jacques Ducios a ce
rut ta numele grupului parlamentar al 
partidului comunist ca votul în chestiunea 
de Încredere pe care Mendes-France a 
pus-o in legătură cu „articolul unic" să 
fie amînat cu 24 de ore, deoarece acest 
articol capătă o nouă formă în urma scoa- 

Ijter^șraendamentului lui Noel. Această 
a fost sprijinită și da o serie da de- 

p■..ac din alte partide.
După discursul lui Mendes-France, șe- 

er.ta a fost suspendată pentru a da posi- 
r.'.tate biroului Adunării Naționale să re
zolve această problemă procedurală.

Conferința reprezentanților parlamentelor Republicii Populare 
Polone, Republicii Democrate Germane și Republicii Cehoslovace

PRAGA 30 (Agerpres). — CETERA 
transmite : La 29 decembrie 1954 s-a des
chis la Praga conferința reprezentanților 
Seimului Republicii Populare Polone, Ca
merei Populare a Republicii Democrate 
Germane și Adunării Naționale a Re
publicii Cehoslovace, pentru a exprima 
voința popoarelor lor de a apăra pacea 
și de a nu admite reînvierea militaris
mului german care amenință securitatea 
și independența popoarelor europene.

La conferință participă: reprezentan
ții Seimului, Republicii Populare Polone 
— prof Jan Dembowski, președintele 
Seimului, Jozef Ozga-Michalski, vicepre
ședinte al Seimului, deputatul Ostap 
Dluski, deputatul Edmund Osmancyk, 
deputatul Oskar Lange, deputatul Kons- 
tanty Lubienski, deputatul Juliusz Male- 
tvski, deputatul Maria Iskra; reprezen
tanții Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane — Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei Populare, 
Ernst Goldenbaum, vicepreședinte al Ca
merei Populare, Gerald Goeting, vicepre
ședinte al Camerei Populare, Grete 
Groh-Kumerloew, vicepreședinte al Ca

Franța atrasă pe un drum primejdios
Parlamentului francez i-a fost zmuls un 

vot nefast, plin de consecințe primejdioa
se pentru Franța și pentru întregul nos
tru continent. Franța, victimă a trei a- 
gresiuni ale militarismului prusac, a fost 
pusă în situația ca — împotriva voinței 
unanim exprimată de poporul francez 

•— să consimtă la reînarmarea celui mai 
odios dușman al ei.

Votul Adunării Naționale franceze tre
buie apreciat la justa lui valoare. Scru
tinul care a dus la ratificarea acorduri
lor de la Paris nu reflectă starea de spi
rit a poporului francez, care e conștient 
de gravitatea momentului. Poporul fran
cez s-a pronunțat categoric împotriva a- 
probării acordurilor care pun arme in 
miinile pătate de singe ale urmașilor hit- 
leriștilor. Opoziția Franței, a oamenilor 
simpli pentru care patria înseamnă alt
ceva decît sacul cu bani, s-a oglindit lim
pede :n relatările corespondenților din 
Paris ai presei occidentale. Privind în
grozit nenumărații oameni adunați pe bu
levardul dintre palatul Bourbon și Quay 
d’Orsay, corespondentul agenției „United 
Press" seria că aceștia sînt „cea mal 
mare mulțime cunoscută în istoria celei 
de a patra republici". Iar organului so
cialiștilor de dreapta „Le Populaire" l-a 
scăpat mărturisirea : „în cazul cînd s-ar 
fi pus chestiunea dacă este sau nu de 
dorit să reinarmeze Germania, imensa 
majoritate ar fi răspuns desigur «nu». 
Dar Germania va fi înarmată".

Dece 7 în numele căror interese se va 
reface o armată germană revanșardă 7 
Oare Franța este interesată în crearea 
unui permanent focar de război la gra
nițele sale 7 Nicidecum !

Atunci dece a ratificat parlamentul 
francez acordurile de la Paris, acorduri 
care prevăd renașterea militarismului 
german ? Pentru că a fost un vot impus 
din afară.

287 sînt deputății care au aprobat acor
durile de la Paris. Zeci de milioane sînt 
francezii care resping aceste acorduri.

înainte de reluarea dezbaterilor in pro
blema acordurilor de la Paris ziarul 
„New York Times' scria că „în actuala 
situație nu este vorba pur și simplu de 
capacitatea de a lua hotărîri, ci de capa
citatea de a lua hotărîri contrare voinței 
majorității covîrșitoare a opiniei publi
ce”. Intr-un limbaj cinic ziarul american 
a mărturisit mecanismul grație căruia 
mister Dulles a obținut votul parlamen
tului francez. Adică nu s-a pus problema 
respectării voinței alegătorilor francezi ci 
problema denaturării poziției acestora. 
S-a dovedit însă că nu este cu putință a 

krăstălmăcl atitudinea poporului francez, 
■t astfel grăitor faptul că. în săptămîna 
^^taută, Adunarea Națională franceză a 
i'Hkins articolul 1 al acordurilor de la 
Ș" BBL articol care preconiza reinarma- 
? , ' ^^rmaniei occidentale și încadrarea

ia tineretului*
k31 decembrie 1954

Biroul a recunoscut că votul de încre
dere trebuie să fie amînat cu 24 de ore so
cotite din momentul scoaterii amendamen
tului lui Noel, adică pînă la 30 decembrie 
ora 17 (ora Parisului).

Astfel, Mendes-France n-a reușit nici 
de data aceasta să silească Adunarea Na
țională să voteze pentru înarmarea Ger
maniei occidentale și pentru includerea ei 
în blocul occidental agresiv.

Atunci Mendes-France a cerut Adunării 
să se pronunțe măcar în a doua chestiune 
de încredere pusă în legătură cu acordu
rile de la Paris, în ansamblul lor, cu ex
cepția primului articol privind înarma
rea Germaniei occidentale.

După miezul nopții (ora Parisului) a în
ceput votul în a doua chestiune de încre
dere (adoptarea în ansamblu a acelor ar
ticole din acordurile de la Paris care au 
fost votate înainte separat — includerea 
Germaniei occidentale în blocul nord-at- 
lantic, „desființarea" formală a regimului 
de ocupație și altele).

Pentru încredere în guvern în eceste 
chestiuni eu votat 287 deputați (cu doi 
mai puțin decît în noaptea de 27 spre 28 
decembrie), contra — 256 deputați (cu 
cinci mai mult decît data precedentă).

PARIS (Agerpres). — Joi după amiază 
Adunarea Națională franceză a continuat 
lucrările în legătură cu votul de încre
dere cerut de Mendes-France. Corespon
denții de presă relevă că incinta Adunării 
era plină pînă la refuz, ca și lojile rezer
vate corpului diplomatic și presei străi
ne. în tot cursul zilei, zeci de mii de ce
tățeni s-au perindat prin fața palatului 
Bourbon pentru a cere deputaților să res
pingă proiectul de lege prin care se cons
fințește remilitarizarea Germaniei occi
dentale. Mii de polițiști au înconjurat pa
latul Bourbon interzicînd circulația pe 
trotuarele din jurul Adunării Naționale.

Potrivit relatărilor corespondenților de 
presă, ședința s-a deschis într-o atmos
feră „extrem de apăsătoare". Pe ordinea 
de zi a ședinței figura chestiunea „artico
lului unic" asupra căruia guvernul Men- 

merei Populare, Wilhemine Schirmer- 
Proescher, vicepreședinte al Camerei 
Populare, deputatul Wilhelm Koenen; re
prezentanții Adunării Naționale a Repu
blicii Cehoslovace: Zdenek Fierlinger, 
președintele Adunării Naționale, Jozef 
Valo, vicepreședinte al Adunării Națio
nale, dr. Dionysius-Polansky, vicepre
ședinte al Adunării Naționale, Antonin 
Fiala, vicepreședinte al Adunării Națio
nale, Andrej Ziak, vicepreședinte al A- 
dunării Naționale.

Reprezentanții parlamentelor acestor trei 
țări vecine și prietene, întruniți la confe
rință au discutat situația actuală și au 
hotărît să adreseze următoarea chemare 
Adunării Naționale a Republicii Franceze, 
în care se spune între altele :

„întruniți la Praga, reprezentanții par
lamentelor a trei țări — Republica Popu
lară Polonă, Republica Democrată Ger
mană și Republica Cehoslovacă — care 
sînt direct amenințate de reînvierea milita
rismului german în Germania occidentală, 
se adresează în aceste clipe grave cu pro
fundă îngrijorare Adunării Naționale a Re
publicii Franceze, pentru a o preveni încă 

ei în sistemul militar vest-european. Vo
tul acesta, oglindind neliniștea și împotri
virea poporului francez față de reînar
marea Germaniei a însemnat o grea în- 
frîngere morală pentru cercurile imperia
liste de la Washington și Londra pre
cum și pentru slugile de la Paris ale ace
stor cercuri.

Pentru a smulge parlamentului francez 
un vot de aprobare a acordurilor de la 
Paris, cercurile imperialiste au pus în miș
care toate forțele de care dispuneau. Gu
vernul britanic a amenințat Franța cu 
ruperea tradiționalei alianțe franco-bri- 
tanice. Diplomația americană, în tonul 
grosolan care o caracterizează, a recurs 
la vechiul șantaj cu reînarmarea Wehr
machtului fără asentimentul parizian. 
Dulles a avut zeci de convorbiri telefo
nice cu Eisenhower, iar apoi Casa Albă 
s-a pus în legătură cu reședința premieru
lui englez. Nici Papa Pius nu a ezitat să-și 
trimită emisarii la Paris. Ziarul „Daily 
Mail” a publicat o informație în care a 
arătat că nunțiul apostolic de la Paris și 
cardinalii francezi au primit instrucțiuni 
să aducă la cunoștința lui Bidault și a al
tor fruntași ai M.R.P. faiptuț că papa este 
îngrijorat că atitudinea lor ar putea pune 
în primejdie Uniunea Europei occidentale. 
După cum transmite agenția Reuter, edi
ția pentru provincie a ziarului de dreapta 
„Figaro" a publicat o știre în care se spu
nea că un consilier de la ambasada unei 
puteri străine a dat telefoane unor depu
tați francezi încercînd să-i convingă să 
voteze pentru acordurile de la Paris. In 
culisele parlamentare se afirmă că este 
vorba de un diplomat britanic.

In istoria parlamentului francez și în 
general în istoria parlamentară cu greu 
pot fi indentificate momente asemănă
toare. După respingerea articolului 1, 
Mendes-France a manevrat pentru a ob
ține totuși aprobarea acordurilor. In acest 
fel el a folosit diferite manevre de proce
dură. El a pus chestiunea de încredere la 
fiecare articol iu parte și a legat soarta 
cabinetului de soarta acordurilor. Astfel a 
reușit să obțină aprobarea articolelor 2 și 
3. Reexaminarea articolului 1 a fost însă 
respinsă de comisia pentru afacerile ex
terne. Și de astădată s-a utilizat un arti
ficiu de procedură : a fest prezentat ar
ticolul 1 într-o nouă versiune, identică în 
esență cu cea anterioară. Dezbaterile au 
fost încordate, cei mai mulți din deputați 
au respins odioasele acorduri. însă în cele 
din urmă cu o mică majoritate ele au fost 
aprobate în cursul zilei de ieri. Desfășu
rarea dezbaterilor din Adunarea Națio
nală franceză a dovedit, mai bine decît 
orice, restrîngerea libertăților democratice 
în țările în care capitalul american își 
exercită influența. Deputății francezi nu 
au fost liberi in alegerea lor.

Desigur la ora cînd aceste rânduri văd 
lumina tiparului, reacțiunea franceză și 
inspiratorii ei transoceanici slăvesc ne
fastul scrutin. Ei încearcă însă să ascundă 
opiniei publice că modul in care au de
curs dezbaterile din parlamentul francez 
reprezintă o MARE INFRlNGERE MO
RALĂ pentru Mendăs-France, o mare in- 

dăs-France a cerut vot de încredere. După 
cum se știe, acest articol, elaborat în 
grabă de Mendăs-France nu este decît 
o reluare fidelă a articolului 1 al acor
durilor de la Paris, articolul respins vi
nerea trecută de Adunarea Națională. 
Acest articol prevede crearea Uniunii mi
litare a țărilor Europei occidentale cu 
participarea Germaniei occidentale căreia 
i se acordă dreptul de a se reînarma.

Imediat după deschiderea ședinței, pre
ședintele Adunării Naționale Le Tro- 
quer a declarat că deoarece discu
țiile .în legătură cu motivarea votu
lui au avut loc la ședința din 29 de
cembrie, nu mai este necesar să se con- 
tinuie discuțiile. în urma intervenției lui 
Le Troquer, la orele 17,10, ora Parisului, 
s-a trecut imediat la vot. La ora 1350 
președintele Adunării a anunțat următorul 
rezultat: pentru încrederea în guvernul 
Mendes-France au votat 237 de deputați, 
dintr-un total de 627, contra 260. Se re
levă numărul extrem de mare de depu
tați cari au lipsit de la vot.

La anunțarea rezultatului, de pe băn
cile deputaților comuniști și ale ailor gru
pări politice s-au auzit strigăte : „Jos cu 
înarmarea Germaniei!•*. Deputății cari au 
votat împotriva acordurilor de la Paris 
au apostrofat violent pe adepții refacerii 
Wehrmachtului, strigîndu-le: „Crimina
lilor !“ „Trădători ai Franței!”.

După vot ședința a fost suspendată pînă 
la ora 21, în scopul de a da comisiei pen
tru Afacerile Externe posibilitatea să se 
pronunțe asupra amendamentului depus 
de Loustanau-Lacau care cere să se treacă 
la tratative cu Uniunea Sovietică înainte 
de aplicarea acordurilor de la Paris. Deoa
rece acest amendament a fost depus după 
votul cerut de Mendes-France, el va fi 
discutat separat.

La reluarea ședinței, comisia pentru 
afaceri externe a făcut cunoscut că întru- 
cît amendamentul lui Laustanau-Lacau 
necesită o examinare ma! profundă, comi
sia urmează să se pronunțe în această 
chestiune la începutul lunii ianuarie 1955.

odată direct asupra consecințelor remili- 
tarizării Germaniei occidentale, care con
stituie o primejdie pentru pacea și securi
tatea tuturor popoarelor europene. în ace
ste clipe Adunarea Națională a Republicii 
Franceze poartă răspunderea istorică pen
tru viitorul Europei și al întregii lumi.

Dacă Adunarea Națională va res
pinge propunerea de a reînvia mili
tarismul german, aceasta nu va însemna 
izolarea Franței — așa cum susțin duș
manii mișcării pentru apărarea păcii. 
Dimpotrivă, Franța va fi înconjurată cu 
adincă dragoste și respect din partea 
tuturor popoarelor europene, care sînt 
perfect îndreptățite să-și amintească re
centele distrugeri și suferințe pricinuite 
țărilor și popoarelor lor de către milita
rismul german.

Jan Dembowski, Johannes Dieckmann, 
Zdenek Fierlinger".

Conferința reprezentanților parlamente
lor Republicii Populare Polone, Republi
cii Democrate Germane și Republicii Ce
hoslovace continuă.

fringere pentru politica puterilor occiden
tale care patronează renașterea Wehr
machtului. Nu trebuie să se uite nici un 
moment că parlamentul francez este cel 
care a îngropat faimoasa „comunitate de
fensivă europeană”. Atunci Mendes-Fran
ce cerea elaborarea unui nou plan în 
stare să asigure „un larg consimțămînt 
național”. Dar care a fost rezultatul 7 Pe 
măsură ce adevărul asupra politicii lui 
Mendes-France pătrundea în masele largi 
ale poporului francez, majoritatea parla
mentară a guvernului devenea mai șu
bredă. Rîndurile adepților premierului 
s-au rărit necontenit. „Consimțămîntul 
național” a devenit în cele din urmă jal
nicul consimțămînt al unei infime majori
tăți de deputați în parlament.

Mendes-France a părăsit palatul Bour
bon ca un învins. Presiunile disperate la 
care a recurs pentru a obține ratificarea 
acordurilor de la Paris și majoritatea in
fimă pe care a obținut-o ilustrează cum 
nu se poate mai bine situația penibilă a 
unui guvern a cărui politică este respinsă 
de marea majoritate a poporului său.

Poporul francez este conștient de pri
mejdiile care decurg pentru Franța din 
ratificarea acordurilor de la Paris. Prin 
actul ratificării se lichidează alianța fran- 
eo-sovietică și se lipsesc de obiect trata
tivele între marile puteri pentru regle
mentarea problemei germane. Alianța 
franco-sovietică a constituit pentru Franța 
singura garanție valabilă împotriva mili
tarismului prusac. Coaliția „atlantică" nu 
oferă Franței o asemenea garanție. Cele 
patru divizii britanice nu pot salva statul 
francez de o eventuală agresiune ger
mană, cu atît mai puțin cu cît în ultimul 
război mondial pe continent se aflau zece 
divizii britanice care n-au fost în stare 
să-și organizeze nici măcar propria lor 
apărare.

Votul parlamentului francez înseamnă 
un vot îndreptat spre lichidarea pașilor 
realizați pe calea destinderii internațio
nale. Pentru aceasta răspunderea revine 
guvernelor occidentale care au promovat 
și promovează cu incăpățînare o politică 
contrară intereselor păcii.

Popoarele nu vor lăsa însă ca evoluția 
evenimentelor să le găsească nepregătite. 
Conferința de la Moscova a țărilor lagă
rului socialismului a arătat că aceste țări 
vor fi nevoite, în cazul ratificării acordu
rilor de la Paris, să ia măsurile necesare 
pentru întărirea capacității lor de apărare, 
pentru a asigura inviolabilitatea frontie
relor lor Amatorii de agresiuni trebuie 
să fie siguri că orice încercare a lor de 
a tulbura pacea Europei va primi o ri
postă zdrobitoare.

Oamenii simpli privesc cu vigilență des
fășurarea evenimentelor Poporul patriei 
noastre dorește fierbinte să trăiască în 
pace și de aceea este indignat de unelti
rile dușmanilor păcii. Poporul patriei 
noastre este hotărit să apere cu dîrzenie 
minunatele sale cuceriri pe drumul vieții 
noi. Orice atentator la pacea Europei va 
simți pe propria lui piele riscurile unei 
agresiuni.

EDGARD OBERST

Au îndeplinit planul anual 
înainte de vreme

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Lucrătorii de la întreprinderile Minis
terului Industriei Materialelor de Con
strucții al U.R.S.S. au îndeplinit înainte 
da termen, la 22 decembrie, planul pe 
anul 1954 la producția globală. A fost în
deplinit înainte de termen planul de pro
ducție la ciment, sticlă, asbest și o serie 
de alte materiale de construcții.

Lucrătorii din flota fluvială a U.R.S.S. 
au îndeplinit înainte de termen, la 15 no
iembrie, planul traficului mărfurilor și al 
transporturilor pe anul 1954. Planul trans
porturilor a fost îndeplinit înainte da 
termen la multe mărfuri de primă impor
tanță.

La 23 decembrie, lucrătorii din flota 
maritimă a U.R.S.S. au îndeplinit înainte 
de termen planul traficului mărfurilor și 
al transporturilor pe anul 1954. Planul 
transporturilor a fost îndeplinit înainte 
de termen în ceea ce privește multe măr
furi da primă importanță.

Lucrătorii din transportul feroviar al 
U.R.S.S. au îndeplinit înainte de termen, 
la 26 decembrie, planul pe anul 1954 la 
încărcături și circulația mărfurilor în 
ansamblu. A fost îndeplinit înainte de 
termen planul la transporturile multor 
mărfuri de primă importanță.

Lucrătorii de la centralele electrice ale 
Ministerului Centralelor Electrice al 
U.R.S.S. au îndeplinit la 23 decembrie 
planul producției de energie electrică pe 
anul 1954.

Lucrătorii de la întreprinderile Minis
terului mărfurilor industriale de larg con
sum al U.R.S.S. au îndeplinit înainte de 
termen, la 16 decembrie, planul produc
ției globale în ansamblu. La 29 decem
brie a fost îndeplinit înainte de termen 
planul la majoritatea mărfurilor princi
pale de larg consum.

Lucrătorii din industria petroliferă a

U.R.S.S. au îndeplinit înainte de termen 
planul de extracție a petrolului pe anul 
1954 stabilit pentru Ministerul Industriei 
Petrolifere al U.R.S.S. Planul a fost în
deplinit la 21 decembrie pentru produsele 
albe și la 2! decembrie la producția da 
gaze.

Dezvolhrea industriei grele
PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
Industria gea a Chinei a obținut anul 

acesta noi sucese. A fost terminată con
struirea a zed de noi întreprinderi ale di
feritelor răniri ale industriei grele ca 
industriile caboniferă, petroliferă, ener
getică și indstria construcțiilor.

In centrul metalurgic Anșan (China de 
nord-est) au ntrat în funcțiune o uzină 
de tablă de o>l și furnalul automat nr. 3. 
în prezent laAnșan se produc în canti
tăți mari tabi galvanizată, tablă striată, 
șine de cale ‘rată, grinzi de oțel și țevi 
fără cusătură

Fușun estejel mai mare centru carbo
nifer al Chiri. Aici au fost lărgite anul 
acesta exploările carbonifera la zi. In 
alte regiuni a Chinei de nord-est sînt în 
curs de consucție cinci noi mine. De 
asemenea n< mine carbonifere vor fi 
deschise în ae părți ale țării. De curînd 
la Fușun a ntrat în funcțiune o mare 
uzină pentrurafinarea șisturilor petroli
fere. Ar.ul asta au fost forate noi sonde 
petrolifere lduimîn — important centru 
petrolifer al irii. A fost lărgită rafinăria 
petroliferă, re dă acum cu peste 30% 
mai multă hzină și petrol lampant de
cît înainte.

La Ciunțin fost construită anul acesta 
o nouă centlă electrică. Intr-o serie de 
centre induaale se construiesc noi cen
trale termosctrice. Au început lucrările 
de construcț a trei centrale hidroelec
trice, prinți care hidrocentrala de pe 
fluviul Huai și cea din preajma lacului 
de acumula: Guantin, din apropiere de 
Pekin.

Congresul Partidului Comunist 
din Germanii

BERLIN 30 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : Willi Mohn, prezentind raportul, de 
activitate la Congresul Partidului Comu
nist din Germania, care are loc la Ham
burg, a subliniat că situația actuală, legată 
de soarta acordurilor de la Paris cu pri
vire la reînarmarea Germaniei occiden
tale, pune în fața clasei muncitoare ger
mane și în fața întregului popor german 
sarcini serioase în lupta pentru asigurarea 
unificării pașnice și a independenței Ger
maniei, pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

Willi Mohn a vorbit în continuare 
despre rezistența crescindă a oamenilor 
muncii vest-germani față de planurile do 
remilitarizare a Germaniei occidentale 
care și-au găsit expresia, printre altele, 
în hotărîrea adoptată de Congresul sindi
catelor vest-germane. .

In partea finală a raportului, Mohn a 
scos în evidență sarcinile ce revin Parti
dului Comunist din Germania ca detașa
ment de avangardă al clasei muncitoare.

★
BERLIN 30 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : In ședința din 28 decembrie a Con
gresului Partidului Comunist din Germa
nia, înaintea începerii dezbaterilor pe 
marginea ra,portului de activitate prezen
tat de Willi Mohn, au fost ascultate și 
aprobate rapoartele comisiilor de control 
și de revizie.

In aceeași ședință, Congresul a fost sa
lutat de Johansson, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist din Suedia 
și de Campbell, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Congresul a primit o te
legramă de salut din partea Comitetului 
Central al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria și numeroase mesaje din partea 
oamenilor muncii din Germania occiden
tală.

Delegații la Congres care au luat cuvîn
tul la dezbaterile pe marginea raportu
lui de activitate au vorbit despre activi
tatea desfășurată de P. C. din Germania 
în rîndurile sindicatelor, tineretului și 
țărănimii muncitoare.

La începutul ședinței din 29 decembrie 
a Congresului Partidului Comunist din 
Germania s-a dat citire telegramelor da 
salut primite din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, care 
au fost primite cu aplauze furtunoase de 
către delegați.

Iată textul telegramei de salut a C.C. al 
P.C.U.S. :

CONGRESULUI PARTIDULUI COMU
NIST DIN GERMANIA.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice trimite un salut 

In. Scupscina iugeavă
BELGRAD 30 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Ziarul „Borba" a publicat o expunere 

a raportului cu privire la proiectul pla
nului social al Iugoslaviei pe anul 1955 
prezentat de Svetozar Vukmanovici, vice
președinte al Vecei executive federale la 
sesiunea Scupscinei iugoslave.

La începutul raportului său, Vukmano
vici a subliniat că în 1954 volumul pro
ducției industriale și exportul de mărfuri 
industriale au sporit în comparație cu 
anul trecut deficitul balanței comerciale 
a scăzut cu aproximativ 40 la sută iar de
ficitul balanței de plăți cu 8 la sută.

In continuare Vukmanovici a vorbit des
pre fenomenele negative înregistrate în 
1954 în economia Iugoslaviei. In prima ju
mătate a anului, a spus el, prețurile cu 
ridicata la mărfurile industriale au cres
cut într-o oarecare măsură. Au crescut 
de asemenea și prețurile cu amănuntul. 
In cea de a doua jumătate a anului ni
velul prețurilor cu ridicata nu a suferit 
nici o modificare, iar prețurile cu amă
nuntul la mărfurile industriale 
piele etc.) au vădit tendințe de 
continuă.

In continuare Vukmanovici a 
că o mare parte din venitul național — 

, între 16,2 la sută — 18,5 -la sută — a fost 
' alocată pentru apărarea țării.

Vorbind despre deficitul balanței de 
plăți a Iugoslaviei, raportorul a subliniat că 
în problemele privind balanța de plăți un 
loc important revine datoriilor externe ale 
Iugoslaviei față de Statele Unite ale Ame
rica, Anglia și Franța in valoare de apro
ximativ 400.000.000 dolari.

(textile, 
creștere

declarat

frățesc Coresului Partidului Comunist 
din Germat

Partidul nunist din Germania luptă 
neobosit peu interesele vitale ale oa
menilor mui din Germania, pentru uni
tatea și indmdența națională a patriei 
sale, pentruenținerea și întărirea păcii, 
împotriva nplotului războinic dintre 
militariștii tst-germani și imperialiștii 
străini caretă să transforme Germania 
occidentală itr-un periculos focar de 
război in Epa și să împingă poporul 
german sprt nouă catastrofă.

Comitetul ntral al Partidului 
nist al Unit Sovietice urează 
Partidului Cunist din Germania 
țiunea de îrire a rîndurilor sale, in 
lupta împoti militarismului și reac- 
țiunii imperste, pentru unificarea Ger
maniei și uratat de pace, pentru uni
tatea rîndur oamenilor muncii, pentru 
pace și priele între popoarele Germa
niei și UniuSovietice in interesul păcii 
în Europa

Trăiască 
mania!

Trăiască 
maniei și Ulii Sovietice!

COMITET CENTRAL AL PAR
TIDULUI ăUNIST AL UNIUNII 
SOVIETICE

Comu- 
succes 
în ac-

șl întreaga lume.
Udul Comunist din Ger-

penia intre popoarele Ger-

La 29 decrie au continuat dezbate
rile pe marp raportului de activitate 
al conduceriitrale a Partidului Comu
nist din Ger.ia. Delegații care au luat 
cuvîntul la pateri au vorbit despre 
activitatea țdului în rîndul femeilor, 
despre activia desfășurată în cadrul 
întreprinderiindustriale din Germania 
occidentală. lare atenție a fost acor
dată de aseea problemei atitudinii 
față de murrii membri ai Partidului 
social-democ:

Congresul st salutat de asemenea de 
reprezentanțlrtidelor comuniste din 
Danemarca, ția. Belgia. S-a dat apoi 
citire telegrade salut din partea P. C. 
din Bulgaria.

★
BERLIN 30erpres). — A.D.N. trans

mite : In șediiin 29 decembrie a Con
gresului Pârtii Comunist din Germa
nia, care are la Hamburg, a luat cu
vîntul HermsMatern, reprezentant al 
C.C. al P.S.I Subliniind situația se
rioasă în car desfășoară Congresul 
P.C.G., Materleclarat că în fața Con
gresului stă oină mare și de răspun
dere — să di și să adopte măsuri 
îndreptate s preîntîmpinarea 
mejdiei pe ca1 aduce-o lumii 
maniei reînvi militarismului 
agresiv.

pri- 
și Ger- 
german

cuantu-Greutatea mstă numai în 
mul acestor d ci și în structura lor 
nefavorabilă urna totală a datoriilor, 
cele pe termeg constituie 39 la sută, 
cele pe termerociu 43 la sută, iar cele 
pe termen sci la sută.

Sumele plătlual în contul datoriilor 
externe înghitximativ 25 la sută din 
veniturile prte din export, numai 
dobînzile la acatori; reprezintă apro
ximativ 76,6 me dolari, adică aproa
pe 20 la sută halul datoriilor exter
ne ale Iugoslt

După o întrre de mai mulți ani, a 
spus în conții Vukmanovici, în cea 
de doua jumăt acestui an din iniția
tiva U.R.S.S., Covaciei, Ungariei. Bul
gariei și Germ răsăritene a fost res
tabilit schimbtnărfuri cu aceste țări. 
Normalizarea iilor comerciale cu 
aceste țări, a raportorul, reprezintă 
un element imțt pentru continua lăr
gire a schimbiostru cu străinătatea 
și pentru norirea relațiilor noastre 
cu U.R.S.S. și elalte țări din Europa 
răsăriteană.

Vukmanoviciclarat în continuare 
că nivelul de 1 populației din Iugo
slavia este năcător. O influență 
hotărîtoare asmrăutățirii condițiilor 
de trai ale pop au exercitat-o nive
lul producției productivității muncii, 
condițiile politicepționale din lume 
care au necesita eforturi pentru în
tărirea capacity apărare, dificultă
țile excepționalocate de situația din 
agricultură ca e a înapoierii gene
rale a acesteia «cetei care a bîntuit 
mai mulți ani sfîrșit greutățile le
gate de balanțăăți a țării.

în noiembrie anul acesta a fost termi
nată construirea uzinei de aparate de 
măsurat și scule tăietoare din Harbin. Zi
lele acestea a intrat în funcțiune uzina 
de instrumente pneumatice din Mukden, 
care a fost reconstruită. La Harbin și 
Mukden sînt în curs de construcție alte 
cinci mari întreprinderi . o uzină producă
toare de utilaj pentru centralele electrice, 
o uzină constructoare de cazane, o uzină 
de instrumente electrice, o uzină construc
toare de mașini și o uzină pentru produc
ție de sîrmă și cabluri.

Anul acesta pe șantierul de construcție 
a uzinei de automobile din Cianciun (China 
de nord-est) — prima din țară — a fost 
terminată construirea a șase secții și a 
centralei electrice.

Au început pregătirile în vederea con
struirii primei uzine de tractoare din 
China.

Și-au respectat angajamentele
SOFIA 30 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară transmite :
La începutul anului 1954, colectivele a 

zece întreprinderi fruntașe din Sofia au 
chemat pe toți muncitorii din industria 
țării la întrecere socialistă pentru o înal
tă productivitate a muncii și pentru redu
cerea prețului de cost al produselor. La 
acest apel au răspuns colectivele a 2.260 
întreprinderi.

Inițiatorii întrecerii au îndeplinit pla
nul pe anul 1954 la 20 decembrie. De 
asemenea multe alte întreprinderi au în
deplinit planul anual înainte de termen. 
Printre ele se află minele din bazinele 
carbonifere Dimitrov și Marița, combi
natul chimic „I. V. Stalin" din Dimitrov- 
grad, 120 de întreprinderi ale industriei 
ușoare și alimentare și altele. Datorită 
reducerii prețului de cost al producției, 
întreprinderile industriei constructoare 
de mașini au realizat în primele zece luni 
ale anului economii în sumă de aproxi
mativ 4.000.000 leva.

Conferința de la Bogor
BOGOR 30 (Agerpres) — La 28 șl 29 

decembrie a avut loc în orașul Bogor din 
Indonezia, conferința primilor miniștri ai 
Indiei, Pakistanului, Ceylonului, Birmaniel 
și Indoneziei. In comunicatul comun dat 
publicității la încheierea conferinței se 
subliniază că cei cinci prim miniștri au 
căzut de acord, în unanimitate, asupra tu
turor problemelor discutate.

In comunicat se subliniază că cele cinci 
țări au hotărî! să convoace în aprilie 1955 
o conferință a țărilor africano-asiatice în 
scopul promovării spiritului de colaborare 
și bună înțelegere intre țările Asiei și 
Africei, dezvoltării legăturilor de prietenie 
și bună vecinătate între aceste state cit ți 
pentru studierea problemelor politice, eco
nomice și culturale ale fiecăreia dintre ele 
și pentru discutarea contribuției pe care 
fiecare dintre aceste state o poate aduce la 
menținerea păcii.

In comunicat se subliniază de asemenea 
că țările participante sprijină lupta pen
tru independentă a popoarelor marocan si 
tunisian și mișcarea pentru unirea cu 
Indonezia a Irianului de vest. Semnatarii 
comunicatului își exprimă de asemenea 
satisfacția față de urmările pozitive pi- 
care le-a avut conferința de la Geneva în 
ceea ce privește destinderea încordării in
ternaționale.

In comunicat se arată de asemenea că 
țările participante la conferința de la Bo
gor condamnă folosirea armelor atomice. 
Primii miniștri ai celor cinci țări din Asia 
de sud-est se pronunță împotriva folosirii 
armelor atomice și subliniază urgența în
cetării experiențelor cu astfel de arme 
cer.înd comisiei O.N.U. pentru dezarmare 
să ia imediat .în studiu această problemă. 
In legătură cu aceasta, corespondentul 
agenției France Presse subliniază că acest 
paragraf al comunicatului conferinței de 
la Bogor „reprezintă prima luare de po
ziție a unui grup internațional nu mana: 
împotriva folosirii armelor atomice în caz 
de război, ci și împotriva experiențelor cu 
aceste arme”.

Conferința de la Bogor a botărit ca Ia 
viitoarea conferință africano-asiafică să 
fie invitate 25 de țări, printre care Repu
blica Populară Chineză ți Repcbfica De
mocrată Vietnam.

Printre țările care vor C invitate se 
află: Afganistanul, Egiptul. Federația
Africii Centrale, Irakul, Iordan-:», Iranul. 
Japonia, Libanul. Libia, Nepalul. Filip, 
nele, Arabia Saudiiă, Siria. Sudanul, Tal- 
landa, Turcia. Vietnamul de sud, Laosuls. 
Cambodgia. Parric'parea Republicii Popu
lare Chineze ți a Republic;. Democrate 
Vietnam conferă aceste; conferințe o im
portanță pe care o nih’-n-.rl și agențiile 
de presă occidentale. ..Prezența acestor 
state — scrie corespondentul agenție 
France Presse — va constitui nota domi
nantă a dezbaterilor din cursul lunii 
lie a anului viitor”.

După cum a arătat largul sprijin de care 
s-a bucurat din partea opiniei publice 
mondiale, conferința de la Bogor a primilor 
miniștri ai celor cinci state din sud-estul 
Asiei reprezintă un eveniment de mare 
importanță pe calea întăririi colaborării 
între state, a menținerii și consolidării pă
cii în lume.

SPECTACOLE
VINERI 31 DECEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. : 
O noapte furtunoasă, Ceunnl Schicht; Teatrul de 
Stat de Operetă: Lăsati-mă ă etnt: National „I. L. 
Caraglale" (Studio): Platon Kreeet; National „I. L. 
Caragiale-* (Comedia) Revizorul; Municipal: Visul 
unei nopți de vară; Tineretului: Neisprăvitul: Stu
dioul Actorului de Film ,.C. Notfara": Mincinosul; 
Armatei (B-dul G-ral Magheru): Avarul: Armatei 
(Calea 13 Septembrie).' Plrjolul: Muncitoresc C.F.R. 
Ciulești): Vinovall fără vină; Ansamblul de Estradă 
al R.P.R.: Să Chite muzica (ora 20. in sala din Ca
lea Victoriei), Magazin de stat (ora 19.30. tn sala 
dm Str. Alex. Popov nr. 23); Circul de Stai: Primul 
spectacol; Teatrul de păpuși „Țăndărică": Umor pe 
sfori (ora 20. tu sala Baruch Berea): Ansamblul 
de păpuși al Teatrului Armatei: Tică șl Rică la 
teatrul de păpuși (ora 16, tn sala „Modern" din 
B-dul 6 Martie nr. 2).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frliiie 
gust: Stele vesele; Republica, Tineretului- 
pe Nipru; București, înfrățirea Intre popoare 
Misterul lacului din munți; Maxim Gorki, Victoria: 
Antilopa de aur. Valsul pe gheată. Smeul 
Elena Pavel: Poveste de iubire; Lumina, 
ții: De doi bani speranță; ilie Pintllie: 
nevastă; Constantin David: fnlr-un port tndepăr“ 
lat; Gn. Doja: Cei trei mușchetari; Alex. Popov: 
Campionatul mondial de fotbal; S Martie: Un pi- 
chet in munți; Vasile Roaită: Scanderbeg; Unirea: 
Așteaptă-mă ; Cultural : Descoperire misterioasă ; 
Alex. Sahia, Moșilor: Chibritul suedez, Turnul fe- 
«oarei: Flacăra, N. Bălcescu: Circul Slavia; T. Vla- 
dimlrescu: Suspine pe strada; Aurel Vlalcn: Școala 
curajului; Munca; Zilele mtniei; Arta: Scrisoarea 
cifrata. Popular: Prieteni credincioși; M. Eminescu: 
Epava din largul mării; Miorița: Primăvara pe 
gheată: Donca Simo: Circul; 8 Mai: Preludiul glo
riei; Volga: Răzbunarea; 1 Mai: Ordinul Anna; 
Gn. Coșbuc, Olga Banele: Locotenentul lui Ra- 
koczl ; Rahova: Copilul Dunării.

L, C. Frimu, 23 Au-
Furtună 

popoare:

cel rău;
Libertă-
Caut q
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