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Cauza supremă 
a tuturor popoarelor lumii

OMENIREA A TRECUT pragul unui 
nou an. Oamenii simpli de pe toate 
continentele năzuiesc fierbinte ca 

acest an să fie un an în care pacea să fie 
menținută și întărită, în care popoarele 
să fie eliberate de groaznicul coșmar al 
războiului. Popoarele întîmpină noul an 
pline de optimism și încredere, convinse 
că dușmanii păcii nu vor reuși să-și în
făptuiască planurile lor mîrșave dacă po
poarele vor lua cauza păcii în propriile lor 
mîini și o vor apăra pînă la capăt.

în aceste zile de început de an nou au 
răsunat în lumea întreagă ca un mesaj dă
tător de speranță și de încredere răspun
surile lui G. M. Malenkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la în
trebările puse de dl. Charles Edward 
Shutt, conducătorul biroului din Washing
ton al societății de televiziune și jurnale 
de actualități „Telenews".

Aceste răspunsuri exprimă încăodată 
poziția fermă și categorică a Uniunii So
vietice, exprimă dorința sinceră a mare
lui stat sovietic de a contribui în mod 
activ la rezolvarea pe cale pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase,

G. M. Malenkov subliniază în răspunsu
rile sale că menținerea păcii între U.R.S.S. 
și S.U.A. este pe deplin posibilă. întreaga 
politică externă a statului sovietic se ba
zează pe convingerea nestrămutată a po
sibilității coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite. Coexistența paș
nică presupune însă dorința sinceră reci
procă de pace, presupune eforturi comune 
susținuta pentru reglementarea divergen
țelor existente.

Forța pe care o exercită dorința de 
pace a popoarelor, dorința de a se a- 
junge la lichidarea divergențelor interna
ționale pe calea unor tratative este atît 
de puternică, îneît mulți politicieni bur
ghezi sînt nevoiți să folosească în sco
puri demagogice declarații pe tema coexi
stenței. Dar popoarele așteaptă mai mult 
decît declarații ; așteaptă acțiuni concrete 
și clare menite să întărească pacea. în 
ceea ce privește Uniunea Sovietică, tova
rășul Malenkov a arătat că este gata să 
facă și pe viitor tot ce depinde de ea pen
tru a asigura relații pașnice, trainice și 
constante între U.R.S.S. și S.U.A. Pentru 
aceasta este însă nevoie ca aceeași dorință 
să fie manifestată și de Statele Unite ale 
Americii.

în legătură cu aceasta o deosebită în
semnătate are înțelegerea cauzei princi
pale a încordării dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite. Șeful Guvernului Sovie
tic arată că această cauză o constituie „li
nia urmată de anumite cercuri americane 
de a reface armata revanșardă vest-ger- 
mană, cursa înarmărilor și crearea unei 
rețele de baze militare în jurul Uniunii 
Sovietice și al altor state iubitoare de 
pace“. Oare aceste fapte pot fi conside
rate altfel decît ca pregătiri în vederea 
unui nou război ? Fără îndoială că nu !

Popoarele înțeleg că pentru a se pune 
o bază trainică păcii, pentru a se realiza 
destinderea în relațiile internaționale este 
necesar să se pună capăt liniei de refa
cere a militarismului german, să se înce
teze cursa înarmărilor și să se pună capăt 
politicii de încercuire cu baze militare a 
statelor iubitoare de pace.

Conferința de la Geneva care a dus la 
încetarea războiului din Indochina a do
vedit că există depline posibilități pentru 
a obține reglementarea în interesul păcii 
a unor probleme internaționale litigioase. 
Dacă asemenea tratative ar fi aplicate și 
în rezolvarea unei serii de probleme ale 
Ext.emului Orient desigur că rezultatele 
nu ar putea fi decît fructuoase.

Popoarele sînt preocupate în prezent în 
med deosebit de problema interzicerii ar
mei atomice. Nu se poate trece cu vederea 
primejdia pe care o reprezintă pentru ci
vilizația umană planurile unor maniaci

atomici din occident care organizează pre
gătiri în vederea unui monstruos război 
atomic. Tovarășul Malenkov arată că 
Uniunea Sovietică rămîne credincioasă 
politicii ei și militează cu aceeași hotărîre 
pentru interzicerea necondiționată a ar
mei atomice, pentru înlăturarea ei com
plectă din armamentul statelor și pentru 
stabilirea unui strict control internațional 
asupra îndeplinirii unui acord corespun
zător. Poziția statului sovietic nu provine 
din slăbiciune ci din înțelegerea gravității 
situației, din dorința de a salva omenirea 
de calamitățile unui război atomic. în 
legătură cu aceasta tovarășul Malenkov 
atrage atenția că „celelalte state trebuie 
să fie nu mai puțin interesate decît Uniu
nea Sovietică în interzicerea armei ato
mice și în înlăturarea amenințării unui 
război atomic".

Opinia publică internațională acordă o 
însemnătate cu totul deosebită acelei părți 
a declarațiilor lui G. M. Malenkov în care 
șeful Guvernului Sovietic subliniază că 
tratativele diplomatice care să ducă la o 
conferință între șefii guvernelor Franței, 
Marii Britanii, Uniunii Sovietice și State
lor Unite nu trebuie să fie puse în fața 
faptului împlinit al unor sau altor hota- 
rîri separate asupra problemelor care tre
buie să fie examinate la o conferință a 
celor patru puteri. Trebuie înțeles limpede 
că actuala politică a puterilor occidentale, 
și în mod special atitudinea acestor puteri 
în problemele privind Germania, nu este 
de natură să creeze condițiile necesare 
unei soluționări pozitive a chestiunii unei 
conferințe a șefilor guvernelor celor patru 
puteri. O politică ca cea dusă de puterile 
occidentale este incompatibilă cu iluziile 
pe care aceste puteri încearcă să le cul
tive în rîndul popoarelor cu privire la o 
conferință a celor patru puteri.

Uneltirile de tot felul ale cercurilor 
agresive pun în fața popoarelor sarcina de 
a-și întări vigilența. Șeful Guvernului 
Sovietic arată că: ÎN PREZENT NU EXI
STĂ O SARCINĂ MAI IMPORTANTĂ 
DECÎT UNIREA EFORTURILOR PO
POARELOR DIN TOATE ȚĂRILE ÎN IN
TERESUL ASIGURĂRII PĂCII ȘI SECU
RITĂȚII INTERNAȚIONALE. Popoarele 
dispun de o asemenea forță îneît sînt ca
pabile să zădărnicească uneltirile ețîțăto- 
rilor la război, să salveze pacea lumii.

Poporul nostru, alături de toate popoa
rele lumii este hotărît să contribuie la 
zdrobirea planurilor cercurilor agresive, 
să contribuie la menținerea și consolida
rea păcii mondiale. Răspunsurile tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej la între
bările puse de agenția iugoslavă „Iugo- 
press” afirmă odată mai mult dorința de 
pace a poporului și guvernului nostru. To
varășul Gheorghiu-Dej a arătat că în ac
tualele condiții internaționale cînd pacea 
Europei și a lumii întregi este amenințată 
de politica puterilor occidentale care ur
măresc reînarmarea Germaniei occiden
tale „poporul romîn este neclintit în 
voința sa de a se împotrivi, alături de 
toate popoarele iubitoare de pace, politicii 
de refacere a militarismului german".

Tineretul romîn, împreună cu întreg 
poporul, își încordează toate forțele sale 
în lupta pentru înflorirea economiei, pen
tru dezvoltarea culturii, pentru creșterea 
nivelului de trai al tuturor celor ce mun
cesc, pentru întărirea capacității de apă
rare a patriei. Prietenia cu Uniunea So
vietică, Republica Populară Chineză și cu 
celelalte state iubitoare de pace consti
tuie pentru țara noastră un nesecat izvor 
de încredere. Sîntem puternici pentru că 
pășim pe un drum pe care pășesc aproape 
un miliard de oameni.

A început un an nou. Poporul nostru 
va munci cu și mai multă abnegație dă- 
ruindu-și toate forțele sa’e întăririi pa
triei, consolidării păcii. Pășim în noul an 
privind cu încredere viitorul.

Tovarășului OH. GHEORGHIU-DEJ. 
președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

București
Vă mul|umesc, tovarășe președinte, pentru călduroasele felicitări de Anul Nou 

și doresc din toată inima poporului romîn prieten și Dvs. personal noi succese în 
construirea socialismului și in lupta pentru Întărirea păcii în Europa.

G. MALENKOV

Răspunsurile lui G* M« Malenkov,,
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 

la întrebările d-lui Charles Edward Shutt
MOSCOVA 1 (Agerpres).
Agenția TASS transmite răspunsurile date de pre

ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., G. M. Ma
lenkov, Ia întrebările puse de dl. Charles Edward Shutt.

Charles Edward Shutt, conducătorul biroului din 
Washington al societății de televiziune și jurnale de ac
tualități „Telenews", s-a adresat lui G. M. Malenkov cu 
cererea de a răspunde la unele întrebări.

Iată întrebările d-lui Charles Edward Shutt șl răs
punsurile Iui G. M. Malenkov.

ÎNTREBARE : Cum poate fi menținută cel mai bine 
pacea între cele două țări ale noastre ?

RĂSPUNS : Menținerea păcii între U.R.S.S. și S U.A. 
cere în primul rînd ca ambele părți să dorească sincer 
pacea și să năzuiască spre ea ; ca ele să pornească în 
relațiile lor de la posibilitatea și necesitatea coexisten
ței pașnice între ele și ținînd seama de interesele legiti
me reciproce.

în ceea ce o privește, Uniunea Sovietică, călăuzindu-se 
după principiile menționate, este gata să facă și pe viitor 
tot ce depinde de ea, pentru a asigura relații pașnice, 
trainice și constante între U.R.S.S. și S.U.A., pen'ru a 
reglementa divergențele existente, avîndu-se în vedere 
ca aceeași dorință să fie manifestată și de Statele Unite 
ale Americii.

ÎNTREBARE : Care este după părerea dvs. cauza prin
cipală a încordării dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ?

RĂSPUNS : Cauza principală a încordării în relațiile 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. o constituie linia urmată de anu
mite cercuri americane de a reface armata revanșardă 
vest-germană, cursa înarmărilor și crearea unei rețele 
de baze militare americane in jurul Uniunii Sovietice 
și al altor state iubitoare de pace, fapte ce nu pot fi 
considerate altfel decît ca pregătiri în vederea unui nou

război. Este îndeobște cunoscut că în prezent, din vina 
puterilor occidentale care au încheiat acordurile de la 
Londra și Paris, se intensifică amenințarea împotriva 
păcii și crește primejdia de război.

Pentru a înlătura încordarea în relațiile dintre 
U.R.S.S. șl S.U.A., pentru a crea o bază trainică în ve
derea dezvoltării cu succes a colaborării pașnice dintre 
țările noastre, este necesar să se pună capăt liniei de re
facere a militarismului german care a adus omenirii de
zastre nenumărate, să se înceteze cursa înarmărilor și 
să se pună capăt politicii de încercuire cu baze militare 
a statelor iubitoare de pace.

ÎNTREBARE: Ați saluta dvs. tratative diploma'ice 
cu privire la reglementarea divergențelor existente în 
Extremul Orient ?

RĂSPUNS : Da, ducerea de tratative între s’afeh 
interesate cu privire la reglementarea unei serii de pro
bleme ale Extremului Orient trebuie salutată. Expe
riența conferinței de la Geneva, Ia care a participa*, 
împreună cu alte state, Republica Populară Chineză, 
arată că asemenea tratative dau rezultate fructuoase.

ÎNTREBARE : Care este punctul dvs. de vedere în 
problema controlului internațional asupra armei atomice 
și considerați oare că poate fi elaborat un plan cu sorți 
de reușită acceptabil pentru toate părțile Interesase?

RĂSPUNS: Poziția Uniunii Sovietice în problema 
armei atomice este bine cunoscută. U.R.S.S. se pronunță 
pentru interzicerea necondiționată a armei atomice, pen
tru înlăturarea ei complectă din armamentul sta elor 
și pentru stabilirea unui strict control internațional asu
pra îndeplinirii unul acord corespunzător.

Celelalte state trebuie sâ fie nu mai puțin interesate 
decît Uniunea Sovietică în interzicerea armei atomice și 
în înlăturarea amenințării unui război atomic.

ÎNTREBARE: Ați saluta dvs. tratative diplomatice

Discursul de Anul Nou al lui 
K. E. Voroșilov, 

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

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite discursul de Anul Nou rostit la 
radio de președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. E. Voroșilov.

Scumpi tovarăși I Scumpi cetățeni ai iubitei noastre patrii — Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste ! Vă felicit din inimă cu prilejul Anului Nou.

Cu un sentiment de profundă bucurie constatăm că în anul care a trecut, dato
rită eforturilor oamenilor sovietici, patria noastră a devenit și mai bogată, și mai 
puternică.

Anul care a trecut a fost un an de dezvoltare continuă a industriei social'ste, 
de avînt al agriculturii și de înflorire a științei și culturii patriei noastre, multina
ționale.

Aceste realizări sînt un rezultat al muncii constructive a eroicului popor sovie
tic — a muncitorilor, colhoznicilor și intelectualilor. Ei, constructori neobosiți ai 
societății comuniste și luptători activi pentru pace și fericirea oamenilor, sînt aceia 
care, conduși de partidul lor comunist, merg cu încredere înainte, spre noi victorii.

în anul ce vine, poporul sovietic, animat de mărețele idei ale lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin, va munci cu mai multă energie pentru a face patria noastră mai 
puternică.

Intrînd în anul cel nou — 1955 — mîndri de succesele noastre, noi remarcăm de 
asemenea cu satisfacție că în urma eforturilor perseverente ale Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Chineze și ale tuturor popoarelor iubitoare de pace, în anul care 
s-a scurs s-a produs o oarecare destindere a încordării internaționale. Lupta pen
tru o pace trainică și îndelungată și-a dat roadele ei.

Dar aceasta nu convine dușmanilor păcii.
Neținînd seama de voința popoarelor lor și uitînd învățămintele istoriei, cercu

rile guvernante din unele țări occidentale continuă să ducă o politică agresivă, 
plină de consecințe primejdioase.

Popoarele iubitoare de pace nu pot trece cu vederea faptul că puterile occiden
tale, reînviind în centrul Europei militarismul german, complică situația și măresc 
primejdia unui nou război.

Stimați cetățeni, bărbați și femei, tineri și tinere din țările de dincolo de hotare! 
Spre fericirea întregii omeniri, anul care s-a scurs a fost un an al păcii. Sînt convins 
că oamenii simpli cinstiți din toate țările nu vor război. Ei vor să trăiască în pace 
și în înțelegere frățească.

Dușmanii păcii nu vor reuși să-și înfăptuiască planurile dacă popoarele vor lua 
cauza păcii în propriile lor mîini și o vor apăra pînă la capăt.

Poporul sovietic, în unitate frățească cu marele popor chinez și cu toate po
poarele din țările democrate, este convins că și noul an ce vine va fi un an de 
consolidare continuă a păcii în lumea întreagă.

La recenta conferință de la Moscova, statele iubitoare de pace din Europa au 
demonstrat unitatea, coeziunea și voința lor de nezdruncinat de a lupta pentru ma
rea cauză a păcii și securității popoarelor europene. Oamenii sovietici, ca și toți oa
menii simpli de dincolo de hotare, au salutat Declarația conferinței de la Moscova, 
care cheamă la crearea unui sistem de securitate colectivă în Europa.

Poporul sovietic, stăpîn al marii sale țări, luptător înaintat pentru pace, 
libertate și fericirea întregii omeniri — pășește în anul cel nou plin de forțe crea
toare și de energie nesecată, gata să muncească cu și mai mult eroism pentru binele 
patriei sale iubite!

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
al guvernului sovietic vă felicit călduros cu prilejul Anului Nou. scumpi compatrioți 1

Felicit cu prilejul Anului Nou pe oamenii simpli și cinstiți din toate țările ! 
Fie ca Anul Nou să fie un an de și mai mari succese în lupta omenirii pentru o pace 
trainică între popoare, pentru fericirea tuturor oamenilor I Anul Nou cu bine ! 

care să ducă la o conferință între șefii guvernelor Fran
ței, Marii Britanii, Uniunii Sovietice și Statelor Uni e ? 

RĂSPUNS : In această privință trebuie spus în pri
mul rînd că din partea S.U.A., Angliei și Franței se 
face în ultimul timp totul pentru a se exclude posi
bilitatea unei soluționări pozitive a chestiunii unei 
conferințe a șefilor guvernelor celor patru puteri. După 
cum se știe, cele trei puteri occidentale caută să re
zolve în mod separat problemele internaționale cele 
mai importante și In primul rind problemele privind 
Germania. Oare nu este limpede că nu poate fi dusă 
o asemenea politică și totodată cultivate în rîndurile 
popoarelor iluzii cu privire ia o conferință a celor patru 
puteri ?

In consecință, chestiunea constă în aceea ca o con
ferință a șefilor guvernelor Franței, Mirii Britanii, 
U.R.S.S. și S.U.A. să nu fie pusă în fața faptului îm
plinit a unor sau altor hotărîri separate asupra pro
blemelor care trebuie să fie examinate la o conferință 
a celor patru puteri.

ÎNTREBARE: Aveți ceva de transmis poporului 
american ?

RĂSPUNS: Transmit poporului american un salut 
cordial și cele mai bune urări de Anul Nou. Exis ă 
toate temeiurile ca prietenia între popoarele Statelor 
Unite ale Americii și Uniunea Sovietică să se dez
volte și să se întărească. îmi exprim credința că po
porul american va aduce contribuția sa demnă la ma
rea și nobila cauză a întăririi păcii între popoare.

Toate popoarele trebuie să fie în prezent deosebit 
de vigilente față de uneltirile de tot telul ale cercu
rilor agresive. Nu există în prezent o sarcină mai im
portantă decît unirea eforturilor popoarelor din toate 
țările în interesul asigurării păcii și securității in'erna- 
ționaie.

Mesajul de Anul Nou, 
rostit la radio de dr. Petru Groza, 

președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. R.

în noaptea de 31 decembrie, tovarășul dr. Petru Groza, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, a rostit la posturile noastre de radio mesajul de 
Anul Nou :

Dragi prieteni și tovarăși,
Peste cîteva minute acele ceasornicului vor arăta sfîrșitul anului 1954 șl 

începutul unui An Nou.
în aceste clipe sărbătorești, poporul nostru privește cu legitimă satisfacție 

la drumul parcurs în anul care se încheie acum. Datorită muncii pline de elan a 
minunatei noastre clase muncitoare, a harnicei noastre țărănimi muncitoare, a 
cărturarilor noștri, a tuturor oamenilor muncii se înfăptuiește planul de măsuri 
adoptat de partid și guvern în vederea dezvoltării continue a economiei națio
nale și ridicării nivelului de trai al populației. în 1954 a sporit într-o proporție 
însemnată producția agricolă, s-a lărgit simțitor producția bunurilor de larg con
sum, s-au. ridicat numeroase construcții social-culturale și locuințe pentru popu
lația muncitoare. Pe baza succeselor obținute a devenit posibilă, recent, desfiin
țarea sistemului de aprovizionare pe bază de cartele și rații și trecerea la comer
țul desfășurat al produselor alimentare și industriale, ceea ce va contribui la 
sporirea volumului de produse necesare populației și va crea pe viitor putința 
unei treptate scăderi a prețurilor pe baza creșterii productivității muncii, redu
cerii prețului de cost și creșterii cantităților de mărfuri pe piață.

Succesele obținute au întărit și mai mult convingerea întregului nostru popor 
că politica Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului democrat-popular tra
sează singura cale justă pentru înfrîngerea tuturor greutăților și pentru asigu
rarea buneistări a poporului.

în anul care se încheie acum, țara noastră a dus mai departe, cu consecvență, 
politica șa de pace și colaborare internațională. Statul nostru și-a dezvoltat într-o 
măsură importantă, relațiile sale de afaceri cu un mare număr de țări pe baza 
principiului egalității depline și a avantajelor reciproce.

în același timp, poporul nostru își sporește vigilența față de uneltirile pericu
loase, ale acelor cercuri agresive din Occident, care n-au învățat nimic din lec
țiile istoriei și care vor să reînvie militarismul german, pentru a-1 arunca din 
nou împotriva popoarelor pașnice.

Tot poporul nostru, toți oamenii cinstiți și patrioți, aparținînd celor mai felu
rite pături și categorii sociale, și-au manifestat cu tărie adeziunea lor la hotărîrile 
conferinței de la Moscova, hotărîri menite să contribuie la întărirea păcii și 
securității colective în Europa.

în strînsă unire cu marea noastră prietenă, Uniunea Sovietică, cu China Popu
lară și cu celelalte țări de democrație populară vom apăra pînă la capăt cauza păcii 
și în . același timp sîntem hotărîți să dăm riposta cuvenită oricui ar îndrăzni să 
amenințe pămîntul sfint al patriei noastre și cuceririle noastre democratice. Ama
torii de aventuri războinice n-ar trebui să uite că niciodată lagărul păcii și al 
socialismului n-a fost mai puternic și mai unit ca astăzi, că niciodată n-a existat 
în lume o forță mai uriașă decît frontul de 930 milioane al popoarelor libere.

Dragi prieteni și tovarăși.
Pășim în noul an 1955 încrezători în forțele noastre, hotărîți să muncim în 

așa fel îneît să facem scumpa noastră patrie mereu mai puternică, iar viața 
noastră tot mai îmbelșugată și mai fericită.

întărind alianța frățească între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
consolidind prietenia strînsă între poporul romîn și toate naționalitățile din țara 
noastră, vom munci neobosit pentru a dezvolta mai departe industria noastră, 
pentru a spori rodul ogoarelor noastre, pentru a produce cît mai multe bunuri 
de larg consum, pentru a dezvolta învățămîntul, știința, arta.

Un viitor minunat stă în fața poporului nostru. Pentru înfăptuirea lui vă 
adresez în această noapte a Anului Nou, tradiționala urare: La mulți ani 1

: IN NOAPTEA ANUEUI NOU
Limbile ceasornicului arată miezul 

nopții. Luminile s-au stins pentru o 
clipă, rachetele multicolore anunță 
sfirșitul anului 1954 și începutul nou
lui an 1955. Paharele se ciocnesc, oa
menii se îmbrățișează. Pretutindeni pe 
întinsul patriei noastre în acest moment 
oameni pe care munca și preocupările 
comune i-au înfrățit și-au rostit tradi
ționala urare: „La mulți ani". Urîndu-șl 
noi succese oamenii muncii din în
treaga țară au pășit dintr-un an de în
semnate înfăptuiri pe drumul constru
irii socialismului în 1955, ultimul an 
al cincinalului nostru.

In Capitală, la Clubul C.F.R. Grivița 
Roșie anul nou a fost întîmpinat cu 
bucurie de către sute de muncitori ai 
complexului C.F.R. Grivița Roșie.

Revelionul a constituit prilej de ve
selie și pentru alte zeci și sute ds oa
meni ai muncii care și-au petrecut 
noaptea anului nou în cabanele din 
munți.

Voia bună, muzica șl dansul au do
minat în noaptea de revelion șl la Casa 
Centrală a Armatei unde și-au petrecut 
Îîrimele ore ale anului 1955 mulți mi- 
itarl.

Toți oamenii muncii și-au urat în 
aceste clipe „Spor la muncă în noul 
an 1955 !“



Tineri maeștri 
ai artei plastice sovietice

In fiecare an în Kanwnski decît cel alluiGavri-
Uniunea Sovietică își Iov. Deocamdată se
încep activitatea zeci ■■ " »■- bucură de renume
și zeci de tineri pic
tori, desenatori, sculptori. Majoritatea sînt 
absolvenți ai unor institute speciale de 
învățămînt superior din Moscova, Lenin
grad sau din capitala vreunei republici 
unionale.

Elementul de bază al învățămîntului 
special în școala artistică sovietică este 
desenul. Studiul principiilor coloritului în 
pictură, al luminii și umbrei în grafică, 
al formei în sculptură, precum și studiul 
legilor generale ale compoziției se ba
zează pe stăpînirea profundă și multila
terală a măiestriei desenului.

O parte importantă a procesului de în
vățămînt în școala artistică sovietică o 
constituie așa numita „practică de crea
ție" — deplasările studenților la marile 
construcții, în fabrici și uzine, în colho
zuri și mine, unde își string material 
pentru viitoarele lor lucrări. Legătura 
nemijlocită cu viața țării, cu lupta po
porului pentru construirea societății co
muniste constituie chezășia actualității și 
bogăției de conținut a viitoarelor lucrări 
ale tinerilor artiști.

Să urmărim în cîteva exemple cum se 
dezvoltă creația tinerilor artiști plastici 
sovietici, să vedem la ce lucrează ei și 
care le sînt năzuințele.

★
încă pe vremea cînd era student în 

anul IV la Institutul „Surikov" din Mos
cova, Vladimir Gavrilov a terminat ta
bloul „Radișcev". Această pînză dovedea 
calități atît de serioase incit profesorii 
institutului au găsit de cuviință să o pre
zinte juriului Expoziției unionale de artă 
din anul 1950 și Gavrilov a figurat prin
tre participanții la Expoziție.

Figura lui Alexandr Radișcev, marele 
gînditor revoluționar, autorul renumitului 
pamflet antifeudal „Călătorie de la Pe
tersburg la Moscova", nu fusese repre
zentată pînă atunci în pictură și Gavri
lov a dat dovadă de îndrăzneală pornind 
pe un drum neexplorat.

El l-a înfățișat pe Radișcev într-unul 
din momentele memorabilei sale călătorii 
între cele două orașe rusești. Ieșind din 
caretă, scriitorul privește peisajul aspru 
și trist care se așterne în fața lui. In de
părtare se vede un sătuc cu izbe jalnice, 
dărăpănate, biserica, o ceată de țărani 
îm'orăcați în zdrențe. Această priveliște 
apăsătoare a vieții mizere, lipsite de li
bertate a iobagilor umple sufletul lui Ra
dișcev de mînie și durere. El are pumnii 
strînși, privirea lui arzătoare este plină 
de revoltă. Pictorul a înfățișat admirabil 
caracterul scriitorului — impetuos, inte
gru, firea lui înflăcărată, sufletul său 
nobil.

Totuși, interesul lui Gavrilov se în
dreaptă nu numai spre trecut. Curînd 
după aceea el s-a afirmat și ca un maes
tru, care abordează cu îndrăzneală teme 
actuale. Artistul a călătorit în regiunea 
Vclgăi, unde după război s-au desfășurat 
mari construcții. Impresiile din această 
călătorie el le-a generalizat în pînza 
„Pretutindeni strălucesc luminile construc
țiilor", în care a întruchipat într-o ima
gina fină și complexă, poezia vieții paș
nice de fiecare zi a Țării Sovietice.

Aceeași structură lirică emoțională ca
racterizează și marea pictură de gen a 
lui Gavrilov „în zori. Tinerii cercetători", 
prezentată la Expoziția unională de artă 
a anului 1952. Acțiunea se petrece în cor
tul de campanie în care și-au petrecut 
noaptea tinerii geologi care se află în ex
pediție. Munca lor nu este ușoară, dar ro
mantismul ei, năzuința spre ceea ce n-a 
fost încă cercetat, constituie patosul aces
tui tablou.

In prezent, Gavrilov lucrează la o serie 
de noi peisaje și tablouri de gen pe care 
are de gînd să le prezinte la una din ex
pozițiile din anul viitor.

★
Drumul de creație al tînărului artist 

grafic Nikolai Kalita este mult mai scurt 

numai o singură lu
crare a sa — o serie de gravuri în lemn 
care ilustrează comedia lui D. Fonvizin 
„Neisprăvitul". Gravurile acestea au fost 
executate de Kalita în anul 1953 ca lu
crare de diplomă înainte de absolvirea 
Institutului de artă plastică. în prezent, 
în Editura de stat a literaturii pentru 
copii apare piesa „Neisprăvitul" cu ilus
trațiile tînărului artist.

N. Kalita a studiat la perfecție „secre
tele” tehnicii sale pe care a îndrăgit-o. El 
nu se supune orbește convenționalismului 
gravurii în lemn în dauna expresivității 
lucrării. Tînărul artist subordonează în 
întregime minunatele posibilități formale 
ale gravurii în lemn ideii lucrării. Prin 
maniera lor, gravurile lui Kalita amintesc 
întrucîtva desenul hașurat, dar în același 
timp se disting printr-o preciziune, prin- 
tr-o determinare viguroasă a liniilor, 
accesibilă numai xilografiei.

Deosebit de reușită este gravura care 
înfățișează personajul central al come
diei — feciorașul de moșier tîmp și crud 
Mitrofanușca, înconjurat de rubedenii și 
de „profesorii" săi inculți. Deși Kalita s-a 
lăsat uneori antrenat întrucîtva de comi
cul exterior al pozelor și situațiilor, cele 
mai bune dintre figurile create de el sînt 
dotate cu aceeași expresivitate plină de 
sarcasm pe care le-o dă și Fonvizin.

în prezent, Nikolai Kalita lucrează la 
ilustrarea unei alte comedii a lui Fonvi
zin, „Brigadierul". El a executat de ase
menea gravurile pentru cel mai vechi mo
nument al poeziei ruse „Cuvînt despre 
oastea lui Igor". Tînărul gracifian nu se 
limitează numai la ilustrații. In vara a- 
ceasta el a vizitat locurile legate de viața 
și creația marelui poet rus M. Lermontov. 
„Prin locurile lui Lermontov" — astfel 
este intitulat ciclul de peisaje gravate la 
care intenționează să lucreze Kalita în ac
tualul sezon.

★
Rita Gabrenaite, studentă la Institutul 

de artă plastică din Vilnius lucrează vi
tralii, acest gen de artă tradițional în re
publicile baltice.

Prin primul său vitraliu închinat scrii
toarei clasice a literaturii democrate li
tuaniene, Iulia Jemaite, Rita Gabrenaite 
a realizat un tablou original. Jemaite s-a 
născut într-o familie țărănească și a trăit 
pînă la sfîrșitul vieții sale într-un sat. 
Aspectul scriitoarei țărănci, care a avut 
de străbătut un drum greu în viață este 
aspru și sever. într-un contrast fin cu 
această figură se află culorile vii, strălu
citoare ale peisajului rustic lituanian care 
îi servește drept fond.

Noul vitraliu al artiste: R. Gabrenaite
— „Proclamarea puterii sovietice în Li
tuania", care se află în prezent în pavi
lionul R.S.S. Lituaniene la Expoziția Agri
colă unională, este pătruns de romantism 
revoluționar. Artista a învins cu succes 
greutățile care au apărut în mod firesc la 
rezolvarea acestei teme eroico-romantice. 
neobișnuită pentru vitraliu. Logica rigu
roasă a compoziției, gama sobră de culori
— toate acestea contribuie la crearea unor 
figuri puternice, impresionante.

în prezent, Gabrenaite lucrează la schi
țele unor vitralii care vor împodobi noile 
clădiri din cele mai mari orașe ale Li
tuaniei — Vilnius și Kaunas.

Am reprodus aici numai trei biografii 
de tineri artiști plastici sovietici. Dar am 
putea cita zeci de alte nume de tineri pic
tori, artiști grafici, sculptori, care s-au 
afirmat tot atît de repede și și-au ocupat 
locul în rîndurile maeștrilor artei plas
tice a U.R.S.S. în Uniunea Sovietică este 
deschis un drum larg pentru tineretul 
creator care constituie un schimb puter
nic și de nădejde al artiștilor din gene
rațiile mai vîrstnice.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

Din situații... 
toate sînt bune"

In numărul 1728 al ziarului nostru a 
fost publicat articolul „Din situații... toate 
sînt bune", în care a fost criticată munca 
defectuoasă a activiștilor comitetului ra
ional U.T.M. Sighet în ceea ce privește 
antrenarea tinerilor în întrecerea socia
listă. Articolul arăta că aceste lipsuri se 
datoresc și faptului că unii activiști ai 
comitetului raional nu cunoșteau proble
me legate de organizarea muncii într-o 
întreprindere, ceea ce făcea ca ei să nu 
poată ajuta concret birourile organiza
țiilor de bază U.T.M. respective, în îm
bunătățirea muncii lor. Așa se explică de 
ce tov. Berindea Dumitru, activist al co
mitetului raional deși a promis membri
lor comitetului organizației de bază 
U.T.M. de la fabrica de mobile „Alexan
dru Tamaș" că îi va ajuta să înființeze 
un post utemist de control, nu a făcut 
acest lucru.

Articolul critica, de asemenea și unele 
metode birocratice de muncă folosite de 
comitetul raional U.T.M. Sighet.

Semnalul critic din ziar a făcut ca biroul 
comitetului raional U.T.M. să-și analizeze 
mai atent munca și să ia măsuri pentru 
remedierea lipsurilor. Iată răspunsul co
mitetului raional U.T.M. Sighet:

„Articolul „Din situații... toate sînt 
bune" — care a fost analizat într-o șe
dință de birou a ridicat probleme foarte 
juste. Pentru lichidarea lipsurilor s-au 
luat următoarele măsuri în cadrul comi
tetului raional.

Tovarășii Berindea Dumitru și Bilanici 
Nicolae au fost aspru criticați pentru lip
surile de care au dat dovadă în munca lor.

întreg activul a fost instruit temeinic 
cu problemele de producție. Tovarășii au 
putut cunoaște practic cum se înființează 
o brigadă și un post utemist de control.

Măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
s-au luat și în unele organizații de bază 
U.T.M. Astfel, la fabrica de mobilă „Ale
xandru Tamaș" s-a înființat un post ute
mist de control. Biroul organizației de 
bază U.T.M. a fost instruit arătîndu-i-se 
cum trebuie să-și desfășoare munca bri
găzile și posturile utemiste de control. 
Tot în vederea ridicării nivelului politic 
și ideologic al tinerilor s-a activizat for
ma de învățămînt politic. Asemenea mă
suri au fost luate și la cooperativa „30 
Decembrie",

Critica adusă de „Scînteia tineretului" 
constituie pentru noi un ajutor prețios”.

★
Răspunsul comitetului raional U. T. M. 

Sighet arată o serie de măsuri menite să 
îmbunătățească activitatea unor organiza
ții de bază U.T.M. și a comitetului raional 
însuși. Se poate vedea însă că biroul co
mitetului raional nu a luat măsuri pen
tru înlăturarea lipsurilor și în celelalte 
întreprinderi din raza raionului. S-a ne
glijat de asemenea faptul că antrenarea 
tinerilor pentru îndeplinirea integrală a 
planului de producție constituie una din 
cele mai importanțe sarcini ale organiza
țiilor de bază U.T.M. și că în. acest sens 
trebuie să muncească în primul rînd or
ganizațiile de bază din întreprinderi.

Iată deci că sînt necesare o serie de alte 
măsuri pe care comitetul raional U.T.M. 
Sighet trebuie să le ia de urgență.

Era prin luna ianuarie 1954. într-o a- 
dunare generală a membrilor gospodă
riei agricole colective din comuna Checia, 
regiunea Timișoara, colectiviștii discutau 
printre altele și problema transporturi
lor. Aceasta, după cum reeșise din bilanț, 
fusese una din problemele care frămin- 
taseră mult pe colectiviști în anii tre- 
cuți.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion Faur, in
ginerul gospodăriei, a arătat atunci co
lectiviștilor marile avantaje ce le pot a- 
duce contractările de animale. Tot atunci, 
el a arătat că problema transporturilor

Din scrisorile primife la redacfie

Pentru o interesantă si instructivă 
organizare a timpului liber al elevilor

Ne sosesc la redacție numeroase scri
sori. Scriu tineri muncitori, țărani, stu- 
denți, elevi, unii cerînd sfatul, alții din 
dorința de a transmite tuturora experien
ța lor de muncă, împărtășindu-ne bucu
rii ca și necazuri. Dintre ultimele scrisori 
primite am reținut cîteva în care autorii, 
elevi în diferite școli răspîndite pe întreg 
cuprinsul țării, ne vorbesc despre felul 
cum colegii lor își petrec timpul liber.

De la Școala pedagogică romînă. din Si
ghet ne scrie elevul Torz Grigoxe. Elevii 
acestei școli, datorită îndrumărilor primite 
din partea corpului didactic și a organiza
ției U.T.M. își petrec timpul liber într-un 
mod plăcut și instructiv. împreună cu pro
fesoara Bodea Livia, elevii au vizitat gos
podăria de stat Sighet și fabrica de trico
taje „Unitatea”. In cadru; acestor vizite ei 
au stat de vorbă cu muncitorii care le-au 
vorbit despre realizările regimului nostru 
democrat-popular. Aceste vizite i-a ajutat 
pe elevi să .înțeleagă mai bine schimbă
rile survenite în viața acestor locuri, în 
trecut, una dintre cele mai înapoiate re
giuni ale țării noastre

Tovarășa Babac Alexandrina, directoare 
a Școlii elementare mixte din satul Mo- 
druzeni, regiunea Bîrlad, ne-a trimis o 
scrisoare. Ea povestește excursia pe care 
elevii școlii au făeut-o la gospodăria agri
colă colectivă din sat. Excursia a fost pre
gătită din vreme. Directoarea a vizitat cî
teva zile Ia rînd gospodăria, a stat de 
vorbă cu președintele și cu colectiviștii 
interesându-se de aspectele cele mai inte
resante ale muncii din această unitate so
cialistă. La gazeta de perete a școlii au 
apărut articole despre lupta partidului 
pentru transformarea socialistă a agricul
turii. Vizita propriu zisă a elevilor a durat 
cîteva ore în care timp au stat de vorbă 
cu tractoriștii, care le-au explicat din ce 
se compune un tractor, cum funcționea
ză, ce importanță are pentru obținerea 
unor recolte bogate, aratul mecanic etc. 
Elevii au stat de vorbă cu colectiviștii 
care le-au povestit despre viața lor nouă 
de azi, rod al îndrumărilor primite din 
partea partidului. Această vizită la-a per
mis elevilor să înțeleagă înalta frumusețe 
a vieții noi pe care o trăiește azi țărăni- 
mea muncitoare, ea constituind tot odată 
un mijloc bun de educare a acestora în 
spiritul respectului pentru munca fizică.

Vizitele organizate în întreprinderi sau 
unitățile socialiste din agricultură îi ajută 
pe elevi la adîncirea cunoștințelor teore
tice. Corespondenta noastră Ursan Alia de 
la Școala medie de 10 ani din Rîmnicu 
Vîlcea ne scrie despre vizita pe care ele
vele clasei a X-a au făcut-o la fabrica de 
cărămizi din oraș. Vizita n-a rămas fără 
urmări. Intr-o ședință a cercului de fizico- 
chimie „Lomonosov” eleva Diaconescu 
Ioana a prezentat un referat intitulat: 
procesul de fabricație a cărămizilor. Ți- 
nînd seama de cele văzute ja fabrică, re
ferenta a alcătuit un material viu, inte
resant care a putut constitui o bună bază 
de discuții.

Organizarea timpului liber ridică însă 
și alte aspecte. In numeroase școli orga
nizațiile U.T.M. îndrumă pe elevi spre lec
tură, dezvoltîndu-le gustul pentru litera
tura romînă și sovietică. Corespondenții 

Colectiva șî-a cumpărat
poate fi rezolvată cu ușurință îngrășînd 
animale și contractîndu-le cu statul. Pen
tru aceasta el a supus spre aprobarea a- 
dynării generale proiectul de îngrășare 
și contractare în cursul anului a 200 
porci. în scurt timp după aceea, gospodă
ria a încheiat contract cu O.R.A.C.A. 
pentru cei 200 porci. îngrijirea lor a fost 
încredințată unor colectiviști de nădejde 
ca Burian Pavel și Petre Simion.

Acum cîtva timp, conform contractului, 
cei 200 porci au fost livrați. Pentru ei, co
lectiviștii din Checia au primit suma de 
peste 200.000 lei Totodată li s-au redus 

voluntari din școli ne scriu despre orga
nizarea de cercuri literare, creșterea nu
mărului de cititori la biblioteci etc.

Eleva Lupu Maria de la Șcpala de ener
gie electrică din Iași ne scrie că sub în
drumarea profesoarei Mănescu Eugenia a 
fost organizat un cerc literar. In cadrul 
acestui cerc se prezintă referate asupra 
diferitelor cărți romînești și sovietice. De 
curînd, a fost prezentat un referat asupra 
romanului „întunecare” de Cezar Petrescu. 
S-au mai ținut referate asupra romanelor 
„Mitrea Cocor” de Mihail Sadoveanu, „Așa 
s-a călit oțelul" de N. Ostrovschi, „Oțel 
și zgură" de V. Popov și altele.

Scrisori cafe relatează de asemenea 
despre înființarea de cercuri literare 
ne-au mai venit și din alte șeoli. Tăteru 
Dumitru, elev la Școala pedagogică din 
Bacău și Iftode Vasile, elev la Școala teh
nică viticolă din Huși, ne scriu despre 
interesul cu care cea mai mare parte a 
elevilor participă la ședințele cercului li
terar sau frecventează biblioteca școlii.

Despre activitatea unui asemenea cerc 
literar ne scrie o interesantă corespon
dență și Mureșanu Marcel de la Școala de 
10 ani din Huedin, regiunea Cluj. Membrii 
acestui cerc au găsit o formă interesantă 
pentru deșteptarea gustului la citit al ele
vilor : ghicitorile literare. Activitatea 
cercului nu se oprește însă aici. Pentru 
vacanța de iarnă membrii cercului și-au 
propus să colinde satele raionului în ve
derea culegerii de folclor necesar alcătui
rii unui album literar.

Multiple sînt aspectele organizării tim
pului liber al tineretului nostru. Demnă de 
remarcat este inițiativa corpului didactic 
și al elevilor de la Școala pedagogică 
mixtă Cîmpulung Muscel. In scrisoarea 
trimisă ziarului nostru de către Dogaru 
Ioan se arată că, sub îndrumarea profe
sorilor, elevii au alcătuit un ansamblu ar
tistic format din cor, echipă de dansuri, 
de teatru etc. In cadrul unui spectacol 
dat în fața locuitorilor orașului a fost pre
zentată piesa „Cerere în căsătorie” de 
Cehov, s-au executat cîntece populare ro
mînești și sovietice, au fost recitate poezii.

Cluburile din șColi reprezintă un minu
nat mijloc de organizare a timpului liber 
al elevilor. Despre activitatea unuia din 
aceste cluburi ne scrie eleva Dumbră- 
veanu Garofița de la Școala medie de 10 
ani nr. 2 din Năsăud. în fiecare dumini
că după amiază la clubul școlii se orga
nizează meciuri de tenis de masă, campio
nate de șah, audiții muzicale. Clubul cu
prinde și o bibliotecă cu o sală de lectu
ră unde elevii găsesc cărțile cele mai noi 
și mai interesante.

Fără îndoială, formele de organizare a 
timpului liber sînt cu mult mai variate. 
De aceea, organizarea timpului liber în
tr-un mod cît mai instructiv și interesant 
rămîne o sarcină permanentă a organiza
țiilor U.T.M. Folosind marile posibilități 
pe care statul nostru le pune la îndemjna 
oamenilor muncii, organizațiile U.T.M. au 
datoria de a îndruma tineretul spre o ac
tivitate interesantă, cu un puternic con
ținut patriotic, capabilă să-l ridice la 
nivelul conștiinței omului constructor al 
socialismului.

camion
3523 kg. carne de porc din cotă, precum și 
însemnate cantități de porumb.

Din banii obținuți astfel, colectiviștii 
din Checia și-au cumpărat prin U.R.C.C. 
Timișoara un camion nou marca „Molo
tov" precum și hamuri pentru cai. Ei au 
mai luat de asemenea cherestea pentru 
construcții. în acest fel planul lor s-a în
deplinit. Nu vor mai întîmpina greutăți 
la transporturi. Acum au eamion.

Corespondent 
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? Utemistul Han Iacob, ajutat de co- 3 
8 munistul Augustin Petru de la fabrica 1 
8 de încălțăminte „Ștefan Plavăț" din ; 
? Timișoara au dat comerțului socialist 8 
8 nenumărate modele de încălțăminte, | 
8 luptînd totodată pentru continua îmbu- î 
| nătățire a calității.
8 In clișeu: comunistul Augustin Petru? 
8 și tînărul tehnician Han Iacob lucrîndg 
| la noi modele de încălțăminte.
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La școala de tractoriști
...Mulțumit, profesorul făcu o însem

nare în catalog și apoi puse o nouă în
trebare :

— Din ce se compune pompa de in
jecție ?

Mai mulți elevi din clasă au ridicat 
mina. Ochii profesorului se opriră asupra 
unui elev înalt, oacheș ce părea gata să 
sară din bancă.

— Răspunde.
Elevul Saragea Vasile se ridică ; bucu

ria cu care așteptase să fie întrebat îi îm- 
bujoră obrazul, privirea i se aținti undeva 
departe... El explică scurt și limpede tot 
ce învățase despre pompa de injecție.

— Bine, tovarășe Saragea — i se adresă 
profesorul.

Apoi lecția se desfășură în aceeași at
mosferă plină de atenție și interes.

★
La Școala profesională de tractoriști 

din Vădeni, regiunea Craiovi, învață 
peste 80 de elevi veniți din diferite col
țuri ale țării.
în primăvara trecută Saragea Ion mun

cea alaiuri de mama sa la cîmp, pe petecul 
lor de ogor din comuna Lelești, regiunea 
Craiova.

La începutul toamnei s-a înscris ( la 
Școala profesională de tractoriști din Vă- 
deni. Puțin timp după începerea cursul ‘.lor, 
văduva Ana Saragea din Lelești a primit 
o scrisoare în care fiul ei îi spunea printre 
altele : „La școală o duc bine — abia aș
tept să vină ziua cînd vom începe prac
tica".

„E grea munca de tractorist, dar este 
o adevărată mîndrie cînd te gîndești că 
prin ea poți contribui la obținerea recolte
lor bogate, la creșterea bunei stări a po
porului muncitor". Așa gîndea și Staia 
Vasile pe vremea cînd era îngrijitor la 
gospodăria de stat din Deveselu, regiunea 
Craiova. Cînd a citit prospectul privitor 
la școala de tractoriști, Vasile a cerut să se 
înscrie și el. Conducerea gospodăriei l-a 
trimis apoi la Vădeni.

La început i s-a părut greu fiindcă nu 
reținea denumirile tehnice, dar pînă la 
urmă s-a deprins. Adesea după orele 
de program cerea profesorilor să-i expli
ce problemele nelămurite, insistînd asu
pra tuturor amănuntelor.

Ajutorul părintesc al profesorilor îl simt 
toți elevii iar nivelul pregătirii lor creș
te tot mereu.

Corespondent 
TEOFIL SILVE

Vom ști să apărăm viața noastră nouă
Plini de încredere în viitor, oamenii 

muncii din patria noastră au pășit pra
gul noului an — 1955.

Stăpîn în țara sa, bucurîndu-se de 
drepturi și libertăți cum n-a mai cunoscut 
nicicînd în trecut, avînd o orînduire de 
stat de o coeziune și de o trăinicie internă 
nemaiîntîlnită în tot cursul istoriei sale, 
poporul nostru își dedică toate forțele în
floririi și întăririi patriei.

împreună cu întregul popor, tînăra noa
stră generație luptă cu nestăvilit elan 
pentru dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc, pentru creșterea continuă a puterii 
patriei și a capacității ei de apărare în 
fața întețirii uneltirilor agresive ale cercu
rilor imperialiste. Tineretul nostru este 
hotărît să facă totul, și la nevoie să-și dea 
chiar și viața, pentru apărarea scumpei 
sale patrii — Republica Populară Romî
nă. Mai mult ca oricînd, tinerii din țara 
noastră au ce apăra. Ei văd în R.P.R. pa
tria în care le sînt deschise toate căile 
spre o viață mereu mai fericită. Ei văd în 
regimul democrat-popular orînduirea care 
le asigură o tinerețe plină de bucuria 
muncii creatoare, posibilitatea îndeplinirii 
celor mai îndrăznețe visuri. Republica 
Populară Romînă dă tinerei noastre gene
rații tot ceea ce face tinerețea mai dorită, 
mai frumoasă, mai luminoasă.

★
Partidul și guvernul țării noastre acordă 

o atenție deosebită condițiilbr de viață, de 
muncă, de învățătură și de odihnă ale ti
neretului. Grija părintească față de ne
voile și năzuințele tineretului se împle
tește strîns cu încrederea în forța sa crea
toare. „La noi în țară, sub soarele regi
mului democratic — spune tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — tineretul are 
putința să-și dea energia și avîntul pentru 
a construi o viață mai bună, pentru el și 
întregul popor. In fiecare kilometru de 
șosea, în fiecare cărămidă pusă, tinerii 
noștri văd chezășia viitorului luminos care 
se deschide în fața țării noastre... Noi con
struim nu numai o țară nouă, ci și un ti
neret nou, un cetățean nou al țării noas
tre". împreună cu întregul popor, luptînd 
sub conducerea partidului, tineretul nos
tru dobîndește pe zi ce trece o viață tot 
mai luminoasă. Fiecare țînăr muncitor din 
țara noastră are bucuria și mîndria de a 
munci pentru el însuși, pentru bunăstarea
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și fericirea poporului, pentru binele pa
triei.

Tineretului din țara noastră dreptul 
la muncă, la învățătură, la odihnă și sport 
i se pare un lucru obișnuit, de la sine în
țeles. Dar între prezent și trecutul nu prea 
depărtat, cînd țara noastră gemea sub 
călcîiul exploatatorilor autohtoni și străini, 
este o deosebire fundamentală. Pentru ca 
noi să putem cunoaște viața luminoasă de 
azi, s-au jertfit cei mai buni fii ai poporu
lui, neînfricații comuniști. în timpul regi
mului burghezo-moșieresc tinerii muncitori 
erau crîncen exploatați, odată ca munci
tori și odată ca tineri. Ei primeau salarii 
mult mai mici decît salariile — și acelea 
de foamete — ale muncitorilor vîrstnici. 
în timpul uceniciei tinerii erau bătuți 
crunt și duceau o viață de robi. La fel de 
grea și umilitoare era viața tinerilor țărani 
muncitori care trudeau, de la răsăritul soa
relui pină la răsăritul stelelor, sub biciul 
ciocoiesc pentru o amărîtă coajă de pîine. 
Tineretul era lipsit de drepturi politice (se 
știe — de pildă — că „Constituția" din 
1938 dădea drept de vot cetățenilor doar 
de la vîrsta de 30 de ani). Fiilor oamenilor 
muncii le era închis drumul spre lumina 
cărții și a învățăturii, și erau ținuți de
parte de comorile culturii. Acestui trecut 
blestemat, Republica noastră Populară i-a 
pus lespede grea de mormînt.

Tineretul din R.P.R. nu cunoaște flage
lul șomajului, amenințarea crizelor. Rolul 
conducător și dezvoltarea continuă a for
mațiunii socialiste în cadrul economiei na
ționale asigură în mod real dreptul la 
muncă și condiții de viață din ce în ce 
mai bune pentru cei ce muncesc. în țara 
noastră, tinerii și tinerele din orice ramură 
de activitate se bucură de salariu egal la 
muncă egală. Posibilitățile de ridicare 
necontenită a calificării sînt nelimitate. 
O vastă rețea de cursuri de calificare, de 
școli profesionale, medii, tehnice, insti
tute de învățămînt superior și universi
tăți asigură condițiile pentru dezvoltarea 
celor mai variate aptitudini și talente ale 
tineretului. în școlile rezervelor de muncă 
mii de tineri își însușesc măiestria unui șir 
întreg de meserii în cele mai bune condi- 
țiuni. Săli de cursuri, ateliere, cantine, 
cămine, cluburi frumos amenajate le 
fac munca și viața mai dragă. Numai 
în anul 1953 au absolvit școlile profesio
nale 49.500 tineri. în învățămîntul mediu 
și superior se numără de peste patru ori 
mai mulți elevi și studenți decît se nu
mărau în trecut, în timpul regimului ca
pitalist. în anii puterii populare, visul ti
neretului nostru de a învăța, de a-și în
suși comorile științei, tehnicii și culturii a 
devenit realitate.

Tinerii din rîndul minorităților națio
nale se bucură astăzi în Republica noastră 
Populară de aceleași drepturi și libertăți 
ca și tinerii romîni. în întreaga țară re
țeaua de școli a minorităților naționale 
cuprinde 3500 de unități școlare și pre
școlare precum și universități în care în
vață în limba maternă numeroși elevi și 
studenți din rîndul minorităților naționale.

Regimul democrat-popular oferă pe zi 
ce trece posibilități tot mai largi și mai 
variate de manifestare a tineretului în 
domeniul cultural, artistic și sportiv. Clu
buri, teatre, biblioteci, cămine culturale, 
reviste și ziare etc — stau la dispoziția 
tineretului. In cluburile muncitorești, în 
biblioteci, tinerii găsesc numeroase cărți 
care-i ajută în munca lor, care le lumi
nează mintea. La sate există peste 1200 
cămine culturale înzestrate cu numeroase 
cărți. Editura Tineretului a tipărit pînă în 
prezent peste 1.000 de titluri de cărți pen
tru tineret cu un tiraj de circa 17.000.000 
exemplare.

în țara noastră tineretul se bucură din 
plin de posibilitatea de a face sport, de 
dreptul la odihnă. Baze sportive, case de 
odihnă, ștranduri, terenuri pentru diverse 
sporturi, echipament sportiv, toate stau la 
dispoziție tinerei generații din toate col
țurile republicii. Competițiile și întrecerile 
sportive antrenează astăzi sute și sute de 
mii de tineri. în fiecare an zeci și zeci de 
mii de tineri muncitori, studenți și elevi 
își petrec concediul de odihnă în cele mai 
pitorești regiuni ale patriei. N-au cunos
cut tinerii muncitori pe vremea orînduirii 
burghezo-moșierești bucuria de a urca pe 
crestele împădurite ale falnicilor noștri 
Carpați și nici pe aceea de a înota în va
lurile; Mării Negre. Acum însă, tot mai 
mulți tineri străbat plini de voie bună 
plaiurile și munții țării. La Sinaia și la 
Vasile Roaită, la Predeal și Govora, în 
numeroasele stațiuni balneo-climaterice 
375.000 de oameni ai muncii tineri și 
vîrstnici și-au petrecut anul acesta con
cediul de odihnă. De asemenea, 125.000 de 
copii și-au petrecut vacanța în tabere spe
cial amenajate la munte sau la mare.

Republica Populară dă cele mai depline 
drepturi politice tineretului nostru munci
tor. Constituția țării noastre garantează 
tineretului dreptul de vot de la 18 ani, 
dreptul de a fi ales în organele puterii 
de stat de la 23 de ani, dreptul de orga
nizare, libertatea cuvîntului și a scrisului, 
libertatea întrunirilor și a demonstrațiilor. 
Uniunea Tineretului Muncitor, care nu
mără peste un milion de membri, consti
tuie o mărturie grăitoare a dreptului de 
asociere a tineretului. Tineretul exercită 

drepturile sale cu mîndrie. Alături de în
tregul popor, tînăra generație participă cu 
însuflețire și cu pricepere la conducerea 
treburilor statului.

în sfaturile populare activează mii de 
tineri depute ți. Numeroși tineri sînt de- 
putați în Marea Adunare Națională. Din 
rîndurile tineretului sînt crescute cu grijă 
cadre de conducere în toate domeniile de 
activitate. în numeroase instituții, între
prinderi, gospodării agricole de stat și 
colective, în armată, în organizații ob
ștești, tinerii ocupă posturi de răspundere. 
Tinerele fete, în țrecut disprețuite și so
cotite inapte pentru vreo muncă de în
credere, îndeplinesc astăzi cu succes cele 
mai diferite funcții în activitatea social- 
economică și culturală a statului nostru. 
O mare realizare a regimului democrat- 
popular e crearea armatei populare, scut 
al istoricelor cuceriri ale poporului mun
citor. Spre deosebire de trecut, cînd satis, 
facerea stagiului militar reprezenta pen
tru tinerii muncitori și țărani un chin, un 
lanț de umilinți și suferințe, astăzi ar
mata este o adevărată școală a poporu
lui. Și nu există cinste mai mare pentru 
un tînăr decît aceea de a contribui la în
tărirea armatei populare, de a-și însuși 
cît mai bine măiestria militară pentru a 
putea răspunde la nevoie cum se cuvine 
acelora care ar îndrăzni să calce inviola
bilitatea granițelor sfinte ale patriei.

★
Bucuria muncii libere, conștiința că 

toate eforturile sale sînt puse în slujba 
făuririi vieții noi, înfloritoare, într-o pa
trie liberă și puternică, înaripează tine
retul spre fapte mărețe, spre fapte vite
jești. Antrenat în focul întrecerii socia
liste, însușindu-și cu stăruință cuceririle 
științei și tehnicii, luptînd pentru o agri
cultură înaintată, participînd la făurirea 
unei culturi naționale în formă, socialis
te în conținut, tineretul nostru muncitor 
își manifestă forța creatoare, patriotismul 
înflăcăra^ dragostea de viață și de pace.

Conștiința de stăpîni în țara lor dă pu
tere neasemuită tinerilor, curajul de a în
vinge orice greutăți și un înalt spirit de 
sacrificiu. Brigadierii Ion Dodan și Tă- 
nase Lupu de pe șantierul hidrocentralei 
„V. I. Lenin” au salvat de la inundație 
piese importante ale instalațiilor intrînd 
în apă de cinci ori pe vreme de iarnă ge
roasă. La termocentrala „Ovidiu II‘‘ tînă
rul Babușca Iordan s-a urcat într-o 
noapte de viscol fără scară pe schelă și 
fiind în pericol de a fi smuls, a pus ca
blul pe troliul care transporta beton pen
tru planșee, salvînd betonul de la îngheț.

Recunoștința față de tot ce a primit de 
la Republica noastră Populară este în
demn tinerei generații să-și strîngă și 
mai mult rîndurile în jurul partidului, 
să-și pună întreaga sa energie și capaci
tate în slujba înfloririi patriei, în slujba 
apărării cuceririlor poporului muncitor. 
Alături de întregul popor, tineretul nos

tru a sărbătorit cu un puternic avînt poli
tic și de muncă cea de a 7-a aniversare a 
proclamării Republicii Populare Romîne. 
El a întîmpinat această aniversare scum
pă, în condițiile luptei viguroase și hotă- 
rîte dusă de popoarele puternicului lagăr 
al păcii și socialismului, de toți oamenii 
iubitori de pace, pentru zădărnicirea noi
lor planuri agresive ale imperialiștilor ă- 
țîțători la război. O nouă primejdie ame
nință în prezent securitatea și pacea con
tinentului european. Prin acordurile de la 
Londra și Paris cercurile agresive din 
Apus în frunte cu cele din S.U.A., se gră
besc să repună pe picioare militarismul 
german, încadrînd Germania occidentală 
în coalițiile militare agresive îndreptate 
împotriva U.R.S.S. și a țărilor lagărului 
socialist. Conferința de la Moscova — la 
care a răsunat glasul ferm al țărilor de
mocratice și iubitoare, de pace printre 
care și țara noastră — a atras atenția 
popoarelor Europei asupra pericolului 
grav al reînvierii wehrmachtului hitlerist, 
chemînd din nou toate țările Europei 
să-și întărească eforturile pentru asigu
rarea păcii și securității Europei. Țările 
participante ia Conferința de la Moscova 
au avertizat pe amatori; imperialiști de 
noi agresiuni că nu se vor lăsa surprinse 
de evenimente și că, în cazul ratificării 
acordurilor de la Paris, vor fi nevoite să 
ia măsuri neîntîrziate pentru a-și întări 
capacitatea lor de apărare spre a putea 
opune forțelor armate ale statelor agresi
ve o forță nu mai puțin puternică.

Poporul romîn care astăzi e liber și 
stăpîn pe soarta Iui și care în trecut a 
cunoscut ororile și jugul militarismului 
german, aprobă cu căldură Declarația 
Conferinței de la Moscova și este gata să 
facă totul pentru a apăra pacea și secu
ritatea patriei sale dragi. Tinerii din țara 
noastră, ca și toți oamenii muncii, știu că 
cea mai de preț contribuție la întărirea 
patriei și apărarea păcii o constituie ac
tivitatea în producție, activitatea creatoa
re la locul de muncă a fiecăruia dintre 
noi. A lupta pentru ridicarea productivi
tății muncii, pentru deplina folosire a ca
pacității de producție a mașinilor și uti
lajului, pentru un regim sever' de econo
mii, pentru întărirea disciplinei socialiste 
a muncii — iată sarcini de cinste ale ti
nerilor patrioți. O atenție deosebită tre
buie acordată reducerii continue a prețu
lui de cost al produselor, reducere care 
să asigure pe de o parte ieftinirea mărfu
rilor și în același timp sporirea acumulă
rilor socialiste care dau statului demo
crat-popular posibilitatea să dezvolte 
necontenit economia, să întărească mereu 
capacitatea de apărare a țării, să ridice ni
velul de trai al celor ce muncesc. în numele 
vieții noi din satele patriei, tinerii noștri 
țărani muncitori sînt chemați să-și în
tărească eforturile pentru sporirea pro
ducției agricole șl a productivității mun

cii pe ogoare și la creșterea animalelor, 
pentru aplicarea metodelor agrotehnice 
înaintate, pentru intensificarea schimbu
lui de mărfuri între sat și oraș.

Oamenii muncii din țara noastră au 
primit cu bucurie Hotărîrea partidului și 
guvernului privitoare la desființarea sis
temului de aprovizionare pe bază de car
tele și rații. Trecerea la comerțul desfă
șurat al produselor industriale și alimen
tare constituie un eveniment de mare în
semnătate -pe drumul trasat de Hotărîrea 
plenarei din august 1953 a C.C. al P.M.R. 
cu privire la continua ridicare a nivelului 
da trai al populației muncitoare. Efortu
rile oamenilor muncii pentru sporirea pro
ducției industriale și agricole au dat 
roade. Mîndri de rezultatele obținute, oa
menii muncii din patria noastră răspund 
grijii pe care le-o arată partidul și gu
vernul intensificîndy-și lupta pentru asi
gurarea aviptului conținu al economiei 
noastre naționale.

De munca rodnică, disciplinată, plină 
de inițiativă a fiecărui om al muncii, a 
fiecărui tînăr, depinde folosirea imense
lor resurse de care dispunem, astfel in
cit statul nostru democrat-popular să aibă 
toate cele necesare atît pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei, cît și pen
tru înfăptuirea măsurilor de continuă ri
dicare a nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Poporul nostru și-a cucerit libertatea 
cu multe sacrificii și și-o apără cu dîrze- 
nie.

Cea mai înaltă expresie a patriotismu
lui, cea mai strălucită întruchipare a 
luptei pentru apărarea cuceririlor po
porului muncitor, pentru libertatea și fe
ricirea patriei, o găsesc tinerii în lupta 
partidului, a comuniștilor în fruntea în
tregului popor. Tineretul nostru știe că 
datorește viața șa liberă și senină luptei 
dîrze dusă de partid pentru sfărîmarea 
lanțurilor robiei .burghezo-moșierești. 
Partidul este părintele iubit al tineretu
lui nostru. El ne ferește de greșeli și di
buiri. Cu partidul în frunte nu ne înspăi- 
mîntă nici o greutate și nici un dușman.

Clădind cu brațele noastre puternice te
meliile socialismului, noi ne rostim răs
picat împreună cu întregul popor munci
tor voința noastră, așa cum spune și tî
nărul poet Dan Deșliu în versurile sale:

„Și de-ar cuteza cumva 
răii de oriundeva 
spre popor să-ntindă flinte 
vor pieri! Să țină minte".

Mai unit ca oricînd în jurul partidului 
și guvernului, poporul nostru, mîndru că 
face parte din uriașul lagăr al păcii și so
cialismului în frpnte cu U.R.S.S., pășește 
plin de încredere și siguranță spre vii
tor, pe drumul democrației populare, pe 
drumul •socialismului.

E. RUCAR



In primele zile ale anului
INTRtCEfiSA CONTINUĂ

' ORADEA (de la corespondentul nostru), 
încă din ziua de 11 decembrie 1954 

muncitorii unității nr. 1 țesfitorie a fa- 
'«icii „Vasile Roaită” din Oradea lucrea- 
.i în cantul anului 1955.
Alături de harnicii muncitori ale căror 

eforturi au contribuit la acest succes se 
tflă și mulți tineri. Printre aceștia se nu

mără și tînăra Lucacs Ecaterina care a 
dat în luna decembrie 262 metri țesături 
peste plan, utemista Korozsi Ana, care a 
dat 176 metri țesături peste plan și alții, 
întrecerea celor două tinere continuă și în 
noul an. In prima zi a lui 1955 ele s-au în
tâlnit, s-au felicitat urîndu-și la mulți ani, 
iar apoi au pornit la lucru. Tinerele au 
țesut pînă la sfîrșitui primei zile mulți me
tri de pînză și stofă. Utemista Korozsi Ana 
a dat peste plan 5 metri de finet și 6 metri 
stofă pentru mobilă, iar tînăra Lucacs 
Ecaterina și-a încheiat planul zilei cu 9 
metri de covercot în plus.

Și ceilalți tineri de la fabrica de țesă- 
torie „Vasile Roaită” din Oradea continuă 
.întrecerea pentru îndeplinirea planului în 
noul an.

Primii kilometri
TG. MUREȘ (de la corespondentul nos- 
u). — Șoferii din Tg. Mureș au pornit la 

drum din primele ore ale dimineții.
Autobuzul „Autotransport“ condus de 

comunistul Cosma Ion a plecat la orele 6 
dimineața în prima cursă a anului pe 
distanța Tg. Mureș—Odorhei și retur. El 
a parcurs cei 90 km. în patru ore și ju
mătate, transportîndu-i în bune condiți- 
uni pe cei 100 călători.

Printre alți șoferi, de la întreprinderea 
I.R.T.A., se numără și utemistul Bobletek 
Aurel. El s-a deplasat cu un camion spre 
Cluj transportînd 2 tone ambalaj. La în
toarcere a adus 3.500 litri lapte pentru fa
brica de unt „Transilvania”.

Astfel au fost parcurși în bune condi- 
țiuni primii kilometri în anul 1955 de că
tre șoferii din Tg. Mureș.

Doua comunicări
Utemista Lidia Laza din secția ras- 

chel de la fabrica de tricotaje „Reia 
Breiner", dorește ca magazinele de stat 
să primească spre vînzare mai multe
tricotaje. De aceea ea e hotărîtă ca în 
anul acesta să lucreze mai multe trico
taje pentru a reduce prețul de cost al 
acestora și a contribui și ea la satis
facerea cerințelor și gusturilor oame
nilor muncii. Aplicînd metodele de 
muncă sovietice ea a început încă din 
primele zile ale noului an să-și depă
șească planul de producție zilnic cu 81 
la sută, dînd lucru de bună calitate.

Fotografia de mai sus prezintă un 
aspect din munca ei.

Foto: EUGEN CSIKOȘ
L

230 la sută în primele ore de lucru
BÎRLAD (de la cores

pondentul nostru).
înainte de a ajunge la 

fabrica de confecții „Pro
letarul Roșu” treci pe lin
gă căminul de zi al fa
bricii.

Glasurile voioase ale co
piilor îți dau întotdeauna 
certitudinea că părinții lor 
sînt la lucru. La 3 ianua
rie jocurile copiilor ău fă
cut iar să răsune clădirea 
în care 2 zile a fost liniște 
deplină.

în același timp se aude 
. cîntecul mașinilor de 
ifabrică. în secția : 
maldăr de confecții 
cute pachet aproape 
împiedică intrarea.

■ la 
I un 

fă- 
că-ți 

Se 
vede treaba că n-au pu
tut să le care la magazie 
pe toate în ziua de 31 de
cembrie, îți spui în gînd. 
Tovarășul Fridman, șeful 
cabinetului tehnic, care 
ocmai intrase și el în 
secție, îmi explică însă că 
iu este vorba de nici o 
îeglijență. Aceste confec- 
ii au fost fabricate azi în

puținele ore ale primei 
zile de lucru a anului 
1955. La ora 10 cînd se 
face pauza o să vedeți rea
lizările noastre din pri
mele ore, adaugă el.

Fabrica are aspectul ei 
de toate zilele. Doar mun
citori; par tot mai veseli 
și lucrul merge mai cu 
spor. Benzile și brigă
zile complete demonstrează 
că azi nu lipsește nemoti
vat nici un muncitor. Ma
șinile de cusut și de surfi- 
lat, banzicul de croit și 
mașinile de călcat sînt în 
plină activitate. Muncito
rii, tineri și vîrstnici, de la 
fabrica de confecții „Pro
letarul Roșu”, din Bîrlad 
vor înfăptui desigur plș- 
nul pe 1955 înainte de 
termen, așa cum au înde
plinit planul pe 1954 la 
toți indicii cu 13 zile mai 
de vreme.

în timpul pauzei mais
trul utemist Mihai 
tescu conducătorul brigă
zii nr. 1 care aplică meto
da prod-sincron»

Cos-

a început

îngrijitorii d e

să calculeze realizările u- 
temiștilor și tinerilor din 
brigada sa: Ușurelu Ma
ria, Cumpănici Mariana, 
Pirvu Elena, loan Zoica și 
alții care și-au îndeplinit 
normele în primele 3 ore 
de lucru în proporție de 
219-230 la sută. Așa s-a 
făcut că planul întregii 
brigăzi a fost îndeplinit în 
proporție de 211 la sută. 
La conducerea fabricii au 
început să sosească și re
zultatele celorlalte brigăzi 
și benzi. Banda 46 de pil
dă, condusă de maistra u- 
temistă Miron Elena și-a 
îndeplinit planul în pro
porție de 131 la sută, lu
cru la care au contribuit 
din plin toți membrii 
benzii printre care Dima 
Ion, Avram Elena, Negoi- 
ță Mitrița și alții. Acestea 
sînt primele rezultate care 
constituie garanția succe
selor noi pe care le vor 
obține ;n 1955 tinerii de la 
fabrica de confecții „Pro
letarul Roșu”.

animale

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru), 
încă cu mult înainte de miezul nopții, 

petroliștii de la Schela Boldești împreună 
cu familiile lor începuseră să sosească» în 
marea sală de festivități, frumos împo
dobită, pentru ca să sărbătorească cu toții 
Anul Nou.

Bucuria și veselia domneau în sală. Pe
troliștii de la Schela Boldești au cunos
cut în anul 1954 cîteva succese impor
tante. Ei au purtat titlul de schelă frun
tașă pe țară, la foraj, extracții cît și la 
recuperări secundare, iar în ulțimile luni, 
mulți dintre ei au lucrat în contul anu
lui 1955. Printre cei prezenți erau și pe
troliștii Arpadie Favian, Mihăileșcu Ște
fan și Dumitru Vasile care lucrează în 
contul anului 1965. Unii dintre ei își pe
treceau Anul Nou la foraje sau erau în 
echipele de intervenție.

Către miezul nopții, cînd sala căpătase 
de acum, aspectul unei sărbători în mij
locul marei familii a petroliștilor din 
Boldești, s-a întrerupt pentru cîteva mi
nute petrecerea, pentru ca să se asculte 
cuvîntul adresat poporului romîn de către 
tovarășul Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, cuvînt 
ce le-a întărit și mai mult 
a lupta și convingerea lor în 
zei păcii.

La ora 24, becurile s-au
Nou sosise. Se puteau auzi urări și feli
citări : „La mulți ani” și „Spor la mun
că !” în mijlocul acestor urale se auzi 
zbîrnîitul neîntrerupt al telefonului din 
hol. Peste puțin timp cei prezenți au pri
mit vestea unei noi izbînde pe care o 
repurtase schimbul de foraj de la schela 
tineretului condus de 
Stoica F. Constantin în 
Nou. Sonda nr. 51 a 
zile înainte de termen, 
normală cu 86,6 la sută.
primită cu multă căldură de. petroliști. 
Dar nu mult după aceasta, a fost anun
țată o altă veste îmbucurătoare. Echipa 
de intervenție condusă de comunistul 
Pândele Ion de la sonda nr. 80 terminase 
schimbarea pompei la ora 1,30. Primele 
tone de țiței pe anul 1955 luaseră de acum 
calea spre rafinăriile din Ploești. Petro
liștii din Boldești au salutat primele vic-

hotărîrea de 
victoria cau-

stins. Anul

maistrul utemist 
noaptea de Anul 
fost gata cu 25 

depășind viteza 
Această veste fu

Pensii personale lunare 
pentru îndelungată activitate 
în domeniul științei și artei
Consiliul de Miniștri a luat hotărîrea de 

a acorda pentru îndelungată activitate în 
domeniul științei, învățămîntului, litera
turii și artei, pensii personale lunare de 
cîte 2.000 lei, cu începere de la 1 decem
brie 1954, următoarelor persoane: prof. 
Jianu Amza, prof. Iacobovici I. Mel- 
con, prof. N. Vasilescu-Karpen, prof. 
Adrian Ostrogovici, prof. Dimitrie Guști, 
prof. Antalfi Endre, prof. Camil Ne
grea, prof. Nicolae Gheorghiu, prof. 
Nicolae Deleanu, prof. Theodor Anghe- 
luță, scriitorilor Ion Agîrbiceanu, Mihail 
Sorbul, Alexandru Cazaban, Tompa 
Lâszlo, George Bacovia, Mihail Codreanu, 
Tudor Arghezi și Hortensia Papadat-Ben- 
gescu, muziciene! Constanța Erbiceanu, 
compozitorilor Lâszlâ Aipăd și Delly 
Szabo Geza, actorilor Grigore Niculescu- 
Buzău, Nicu Kaner, Ion Montaureanu și 
altora. (Agerpres)

N.

Din repertoriul spectacolelor 
în noul an

Pentru noul an, teatrele din București 
,pun în scenă o serie de piese noi. Teatrul 
Național „I L. Caragiale” va prezenta 
noua piesă romînpască „Citadela sfărî- 
mată" de I-Ioria Lovinescu și „Apus de 
soare” de B. Delavrancea. Teatrul are în 
repetiție „Regele Lear” de Shakespeare. 
Piesa este pusă în scenă de Sică Alexan- 
drescu, iar rolul titular este interpretat 
de G. Storin ; se va mai prezenta în pre
mieră, printre altele, piesa clasică spa
niolă „Doamna nevăzută” de Calderon de 
la Barca, „Cupa răsțurnată”, piesă scrisă 
de autorul sovietic A. Glova după un ro
man clasic chinezesc.

Teatrul Municipal pune în scenă „Răz- 
van și Vidra” de B. P. Hașdeu, „Don Car
los” de Schiller, „Soțul ideal” de Oscar 
Wilde.

La Teatrul Armatei se află în repetiție 
piesele „Richard al Ill-lea” de Shakes
peare, „Nunta lui Figaro” de Beaumar
chais, „Dragoste tîrzie” de A. N Ostrov
ski și piesa lui L. Leonov „Invazia”.

Teatrul de Operă și Balet al R. P. R.. 
pregătește „Aida” de Verdi.

în cursul lunii ianuarie, orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat din 
București va prezenta la Ateneul R. P. R. 
un ciclu de concerte Beethoven, dirijate 
de artistul poporului George Georgescu.

(Agerpres)

Către

Conducerea centrală a Partidului Comunist 
din Germania

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn transmite Congresului dvs. 
un fierbinte salut frățesc și urează succes deplin lucrărilor sale.

în aceste_ momente hotărîtoare pentru soarta poporului german și a întregii 
Europe au o importanță deosebită lucrările Congresului dvs

Mase din ce în ce mai largi din Germania occidentală se conving de justețea 
politicii Partidului Comunist din Germania, ceea ce reprezintă o bază pentru înche
garea unității de luptă a clasei muncitoare germane și a tuturor patrioțiior germani- 

Poporul nostru și toți oamenii cinstiți din lume sint solidari cu lupta poporului 
german pentru o Germanie unită, democrată și iubitoare de pace și sînt hotărîți ca, 
alături de întregul popor german, să apere cu orice preț pacea în Europa, pentru 
ca popoarele Europei să nu mai sufere grozăviile unui nou război mondial.

Trăiască Partidul Comunist din Germania !
Trăiască securitatea colectivă în Europa și înțelegerea între popoare !

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROM IN

încheierea lucrărilor Congresului Partidului 
Comunist din Germania

BERLIN 31 (Agerpres). — A.D.N.
La 30 decembrie, în cadrul Congresului 

Partidului Comunist din Germania, care 
s-a ținut la Hamburg, au fost adoptate 
cele 32 teze propuse de conducerea P. C. 
din Germania.

Aceste teze conțin o caracterizare a ac
tualei _ situații politice și precizează linia 
P.C. din Germania în lupta împotriva reîn
vierii militarismului german agresiv, pen
tru unificarea Germaniei pe bază pașnică, 
democrată, pentru crearea unui sistem 
general european de securitate colectivă.

Delegații la congres au adoptat modifi
cările în Statutul P.C. din Germania, care 
prevăd desființarea funcției de președinte 
al partidului și alegerea unui prim-secre-

tar și a membrilor secretariatului din rîn- 
durile conducerii partidului.

A fost aleasă apoi conducerea P.C. din 
Germania. Prim-secretar a fost ales Max 
Reimann. Delegații la congres au salutat 
alegerea lui Reimann prin aplauze pre
lungite.

După alegerea conducerii P.C. din Ger
mania, congresul a adoptat un manifest 
către poporul german.

în încheiere s-a dat citire cuvîntării lui 
Max Reimann, înscrisă pe bandă de mag
netofon. (Din cauza pericolului de a fi 
arestat, Max Reimann n-a putut lua parte 
la congres).

Cu aceasta Congresul P.C. din Germania 
și-a încheiat lucrările.

Urări din partea oamenilor sovietici 
prietenilor romîni

CRAIOVA (de la corespondentul nostru).
Era prima zi a Anului Nou. Verbuncu loan, 
esponsabilul brigăzii de tineret din sectorul 
ootehnic al G.A.S. „Iancu Jianu” din raionul 
:alș, se grăbea să ajungă la gospodărie îna
lte de ivirea zorilor.
.El se gîndea că tinerii din brigadă au fost 
iată noaptea la revelionul organizat .în gospo- 
firie și vor fi plecați pe la casele lor. Vitele 
rebuiau îngrijite și în timpul acesta.
Iată-1 pe Verbuncu în fața grajdului. Se opri 
ascultă rumegatul vitelor. Cînd intră văzu 

tul pus în punct. Vitele erau adăpate, li se 
tsese hrană in iesle și grajdul era curat, 
iunse la mijlocul grajdului. Atunci băieții

ieșiră din ascunzișuri și îl luară pe sus urîndu-i: 
La mulți ani nene Verbuncule. Să ne trăiești. 
Pentru ce ai venit așa din noapte ?

Comunistul Verbuncu își privea cu bucurie 
tovarășii de muncă. Le-a mulțumit strîngîndu-le 
cu putere mîinile. Mai tîrzip mi-a povestit des
pre fiecare tînăr în parte : „Gheorghiță e unul 
dintre cei mai vechi îngrijitori de animale din 
gospodăria noastră. Zilnic obține de la vacile pe 
care le îngrijește între 18—24 litri de lapte. Vio
rica Roșea obține zilnic 30 de litri de la o sin
gură vacă, iar tînăra Matusoiu Nicolita s-a cali
ficat de curînd și a devenit o bună îngrijitoare”.

Cei trei îngrijitori au muls peste planul anu
lui 1954, 16.260 litri de lapte.

torii pe anul 1955 închinînd 
paharul în cinstea celor care 
au știut să-și facă datoria 
chiar din primele ore 
noului an.

Cîntecele și dansurile 
continuat pînă în zorii
în veselia tuturora. Din timp 
în timp echipe artistice de a- 
gitație au prezentat progra
me satirice care ironizau pe 
cei rămași

Noaptea 
rămîne o

ale

au
zilei

în urmă.
noului an, 1955, va 
amintire plăcută.

Pentru o aprovizionare tot mai bună a
Pentru piața 

orașului Oradea
Crește rețeaua comerțului de stat

cu
a-

Țotărîrea partidului și guvernului 
Ivire la desființarea sistemului de 
>vizionare pe bază de cartele și rații 
ie în fața noastră, a țăranilor munci- 
i, sarcina de a contribui cu puteri spo- 

■ la aprovizionarea piețelor cu o serie 
produse agro-alimentare. Numai în 

11 care a tracut gospodăria noastră co- 
"ivă a valorificat prin piețe 31.477 kg.
i, 4.050 kg. castraveți. 3.462 kg. fasole 
de și peste 1.000 kg. dovlecei, mazăre 
gltele. Am aprovizionat de asemenea 
însemnate cantități de produse agro- 
lentare cantina fabricii de spirt „Vic
ia” și 3 internate ale unor școli medii 
nice din orașul Oradea. Tot în anul 

conform contractului încheiat am 
jat fabricii de unt I.S.P.I.-Oradea 
0 litri lapte. De. asemenea în piața 
ului vindem săptămînal cantitatea de 
llitri de lapte. S-ar mai putea vorbi și 
■;ele 2 vaci grase contractate cu coo- 
tiva cît și de 450 kg. lînă merinos, 
au fost de asemenea predate coope- 

zei.
imai în luna ianuarie vom valorifica 
cooperativă 7 boi grași și vom duce 

țață 900 litri lapte, 5000 kg. cartofi 
iele.
/torul zootehnic se va dezvolta și el 
tor. Astfel, sectorul de porcine va 
e cu 10 scroafe de prăsilă, iar nu
li bovinelor va crește cu încă 10 
de lapte. în acest scop noi vom 
rui o crescătorie modernă de porci 
capacitate de 200 bucăți și un grajd 

ku o capacitate de 30 bovine.
litru a contribui la aprovizionarea o- 
kii cu carne de pașăre proaspătă vom 
faja anul acesta o crescătorie de pă- 
avînd la început 150 de păsări.

' sintem hotărîți să ne îndeplinim 
amentele, să aplicăm larg metodele 

fchnice înaintate în vederea obținerii 
'■ recolte mereu mai îmbelșugate 
să contribuie la o aprovizionare tot 
^îndestulată a oamenilor muncii.

IOAN PAPP
,eședintele gospodăriei colective 
ță Nouă” din Episcopia Bihorului, 

regiunea Oradea

• Rețeaua comerțului de stat din ca
drul Ministerului Comerțului Interior a 
crescut pînă la ,30 septembrie 1954 cu 17 
la sută față de 1 ianuarie 1954. Numărul 
magazinelor alimentare a crescut în ace
lași interval de timp cu 28 Ia sută, numă
rul unităților de alimentație publică cu 
23 la sută, iar al magazinelor de produse 
industriale cu 6 la sută.

• în anul 1954, în Capitală s-au des
chis 211 unități ale comerțului de stat, 
din care 60 la sută au fost amenajate în 
cartierele muncitorești.

• Noi unități comerciale au fost des
chise în anul 1954 în toate colțurile țării, 
în orașul Bacău, de pildă, s-au deschis 
de curînd 10 unități comerciale pentru 
desfacerea produselor industriale și ali
mentare. în curînd. se vor deschide un 
mare magazin de confecții și articole de 
blănărie, un magazin de legume și fructe, 
precum și un mare magazin de produse 
alimentare.

• Sporirea numărului de unități ale 
comerțului de stat contribuie la o mai 
bună aprovizionare și deservire a consu
matorilor. în anul 1954 au fost date în 
consum, prin unitățile comerțului de stat 
din Capitală, cu 11,2 la sută mai multe 
mărfuri decît în anul 1953; cu 12,9 la 
sută în sectorul alimentar, cu 10,5 la sută 
în sectorul industrial și cu 9,7 la sută în 
alimentația publică. Populația Capitalei a 
primit față de anul precedent cu 104 la 
sută mai mult unt și margarină. cu 89 
la sută mai mult ulei la liber, cu 59 la 
sută mai multe conserve de legume etc.

• Sporirea producției agricole din țara 
noastră, precum și continua îmbunătățire 
a condițiilor în care producătorii își des
fac produsele lor în piețe și tîrguri, au 
dps în anul 1954 la o aprovizionare mai 
bună a piețelor. S-au amenajat piețe noi 
în orașele Hunedoara. Deva. Baia Mare. 
Orașul Stalin. Bîrlad, Brăila etc., iar în 
orașul Petroșani a fost dată de curînd în 
folosință o hală mare cu toate instalațiile 
modeme.

Spectacole speciale 
pentru elevi și slujeați

între 4 și 9 ianuarie Ministerul Culturii 
organizează în Capitală o serie de spec
tacole speciale pentru elevi și studenți.

Cu acest prilej, artiști al teatrelor bucu- 
reștene printre care cei de la Teatrele 
Muncitoresc C.F.R. Giulești, „Țăndărică”. 
Tineretului, Național „I. L. Caragiale”, 
Teatrul de Operă și Balet etc. vor pre
zenta spectacole la Palatul Pionierilor.

De .asemenea, teatrele din Capitală vor 
prezenta pentru elevi și studenți următoa
rele matinee cu prețuri reduse: Teatrul 
de Operă și Balet între 5 și 11 ianuarie: 
„Copelja” ; Teatrul de Stat de Operetă, 
miercuri 5 ianuarie, sîmbătă 15 ianuarie 
și sîmbătă 22 ianuarie operetele „N-a fost 
nuntă mai frumoasă”, „Culegătorii de 
stele” și „Lăsați-mă să cînt”; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale', marți 4 ianua
rie : „Liceenii” (sala Studio) și „Floarea 
purpurie” (sala Comedia) ; Teatrul Arma
tei (sala din Bd. General Magheru) joi 6 
ianuarie : „Mașepka” ; Teatrul Muncito
resc C.F.R. Giulești sîmbătă 8 ianuarie • 
„Slugă la doi stăpîni” ; Teatrul Țăndărică: 
miercuri 5. ianuarie „Băiatul și vîntul” ; 
vineri 7 ianuarie: „Gîscănelul” (în sala 
Baruh Berea) ; joi 6 ianuarie și vineri 7 
ianuarie: „Moș Gerilă” ; sîmbătă 8 ia
nuarie : „Frații Liu” în sala Orfeu.

De asemenea, în zilele de 6, 8 și 9 ia
nuarie vor avea loc programe reduse de 
matineu la Circul de Stat.

(Agerpres)

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 
_ Cu prilejul Anului Nou, oamenii sovie

tici trimit calde cuvinte de salut priete
nilor lor romîni.

Elena Kozlova, țesătoare la fabrica de 
iută din Odesa, deputată în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., care a vizitat Republica 
Populară Romînă în mai 1954 ca membră 
a unei delegații sovietice, scrie următoa
rele în mesajul ei de Anul Nou :

îmi vor fi totdeauna vii în memorie im
presiile luminoase pe care mi le-au produs 
minunata voastră capitală — București, 
noile ei construcții create de mîinile po
porului romîn în anii puterii populare.

în ajunul Anului Nou vă trimit, dragi 
prieteni, cele mai sincere salutări și urări 
de fericire din partea mea și din partea 
prietenelor mele — muncitoare la fabrica 
de iută. Mă adresez vouă, croitorilor de la 
Fabrica de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” din București, muncitorilor din portul 
Constanța, petroliștilor din Ploești, con
structorilor de tractoare din Orașul Stalin, 
muncitorilor de la fabrica de încălțăminte 
din Cluj, mă adresez tuturor acelora cu 
care delegația noastră a avut întîlniri

calde, emoționante : fie ca în anul ce vine 
să obținsți noi succese în muncă pentru 
fericirea și viața pașnică a poporului 
romîn liber.

în unitatea și prietenia dintre popoare, 
noi, împreună cu voi, vedem chezășia in
vincibilității marelui lagăr al păcii și so
cialismului, care va bara calea unui nou 
război urzit de imperialiștii anglo-ameri- 
cani.

Sîntem convinși că noul an va fi atît în 
țara mea cît și în Republica Populară 
Romînă un an al progresului rapid și con
tinuu în construirea unei vieți pașnice și 
asigurate a oamenilor muncii.

Boris Samsonov, modeller la uzina de 
mașini agricole din orașul Liuberțî din 
apropierea Moscovei, a declarat unui co
respondent al agenției TASS :

— Mi-aduc aminte de zilele petrecute 
în Romînia, deși de atunci a trecut o pe
rioadă destul de îndelungată. Dar pot fi 
oare uitate acele întîlniri cordiale, acele 
convorbiri însuflețite cu prietenii ?

Sînt convins că anul 1955 va fi anul 
unor noi victorii ale poporului romîn în 
construirea socialismului.

Deschiderea Congresului pe întreaga Indie 
pentru pace și solidaritate asiatică

DELHI 1 (Agerpres). — La 30 decem
brie s-a deschis la Madras Congresul pe 
întreaga Indie pentru pace și solidaritate 
asiatică, convocat de Consiliul păcii din 
întreaga Indie.

După cum anunță agenția Preșs Trust 
of India, la lucrările congresului participă 
peste 1.000 de activiști ai mișcării partiza
nilor păcii, care reprezintă diferite partide 
și organizații din țară. Ca invitați parti
cipă membrii Consiliului Mondial al Păcii 
profesorul John Bernal și dr. Andrea An- 
dreen și reprezentanți ai partizanilor păcii 
din Australia, Franța și Ceylon.

Președintele congresului, dr. Saifuddin 
Kit.chlew, a relevat în cuvîntarea sa că 
congresul s-a întrunit într-un moment 
cînd o mare parte a opiniei publice mon
diale sprijină cele cinci principii ale 
coexistenței, proclamate de primii mi
niștri ai Indiei și Chinei.

Dr. Kitchlew a relevat că situația din 
Extremul Orient și îndeosebi transforma
rea Taivanului într-o bază militară ame
ricană reprezintă o amenințare serioasă 
pentru pace. Pactul militar încheiat între 
S.U.A. și gomindaniști creează o situație 
care poate duce la un război mondial.

populației
• în Capitală s-au 

1954 piețele „23 August”, 
„Ferentari”, „Herăstrău” 
cutate lucrări de renovare și întreținere 
la peste 30 de piețe. De asemenea s-au 
dotat piețele principale cu galantare pen
tru expunerea și vînzarea produselor lac
tate de către producători.

• în anul 1954, producătorii au adus 
spre desfacere însemnate cantități de 
carne. Numai în Capitală, în lunile octom
brie și noiembrie, producătorii au desfă
cut în piețe, cu 88 la sută mai multă 
carne decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. De asemenea, producăto
rii au adus în piețe de două și chiar de 
trei ori mai multe ouă, brînzeturi, lapte, 
cartofi, fasole etc.

• în regiunea București au luat ființă 
în fiecare an tot mai multe unități ale co
merțului de stat. Anul trecut, de pildă, pe 
lîngă cele 322 de unități existente au luat 
ființă alte 7 magazine alimentare, 6 ma
gazine textile, 3 magazine mixte, depozite 
de cherestea și materiale de construcție, 
debite C.A.M., chioșcuri pentru alimen-. nabile. 
tație publică etc.

• Unitățile comerciale de stat din re
giunea București au distribuit populației 
în anul 1954 cu 7,8 la sută 
mărfuri alimentare, cu 3 la 
multe produse de alimentație 
5,4 la sută mai multe mărfuri 
față

amenaj at 
„Gh 

și au

în anul
Coșbuc”, 

fost exe-

mai multe 
sută mai 
publică, cu 
industriale

de anul 1953.
în cursul acestui an vor lua ființă 
zece magazine alimentare, 2 maga- 
textile, la Călărași și Giurgiu,

• 
alte 
zine 
chioșcuri pentru alimentație publică și al
tele. Volumul mărfurilor ce se va distri
bui consumatorilor în anul 1955 va crește 
cu 24 la sută față de anul 1954. Se vor 
distribui cu 52 la sută mai multe mărfuri 
alimentare, cu 50 la sută mai multe pro
duse de alimentație publică, cu 9,1 la sută 
mai multe articole industriale, încăl
țăminte, îmbrăcăminte, produse metalo- 
chimloe «ta.

Vindem produse 
la preț oficial

alam aflat de hotărîrea C.C. 
și a Consiliului de Miniștri cu pri- 
desființarea sistemului de apro-

și la
o mai 
micșo-

grup
Ea ne vine

atunci

Cînd 
P.M.R. 
vire la 
vizionare pe bază de cartele și rații ne
aflam cu toți flăcăii pe ulița satului nos
tru. Ne-am bucurat mult și ne-am gîndit 
cu ce putem contribui și noi la 
mare abundență de produse 
rarea prețurilor.

Am citit apoi Hotărîrea în 
cînd am primit primul ziar,
în sprijin nouă țăranilor muncitori. Da
toria noastră este să valorificăm în aceas
tă perioadă cit mai multe produse pe 
piața comerțului desfășurat, la preț ofi
cial. Noi vindem produsele noastre la preț 
oficial iar statul ne asigură în același 
timp prin magazine mărfurile de care 
avem nevoie la prețuri cit mai conve-

fasole, ouă,

au venit și 
printre care

Marțea este zi de tîrg la Baia Mare. 
Ne-am hotărît să aducem și noi pentru 
oamenii muncii de la oraș cantități mai 
mari de lapte, smîntînă, 
păsări și altele.

împreună cu noi la piață 
un grup de tineri și utemiști
și Marioara Marian, Gheorghe Brîndu- 
șan, Costin Analie și alții. Ei au adus nu 
numai ouă, lapte dar și carne de porc, 
ulei etc. Toate acestea noi le-am vîndut 
la preț oficial.

Noi înțelegem cît de mult ne-a venit 
în sprijin Hotărîrea partidului și guver
nului. De aceea sîntem hotărîți să aducem 
pe piață cît mai multe produse și să le 
vindem la preț oficial. Aceasta este do
rința și angajamentul nostru.

GAVRILA BOLTE
țăran muncitor din comuna Groși 

raionul Șomcuta Mare

Hotărîrea Comisiei de control a C. C. al Uniunii comuniștilor 
din Iugoslavia cu privire la V. Dedijer

BELGRAD 1 (Agerpres). — TASS
După cum relatează ziarul „Borba”, Co

misia de control a Comitetului Central al 
Uniunii comuniștilor din Iugoslavia a 
adoptat o hotărîre cu privire la exclude
rea lui V. Dedijer din rîndurile Uniunii 
și din componența C.C. pentru poziția sa 
dușmănoasă față de Uniunea comuniști

lor din Iugoslavia și pentru activitatea sa 
care prejudiciază interesele Iugoslaviei.

în hotărîre se spune că Dedijer a încer- 
cat să aducă prejudicii prestigiului in
ternațional al țării sale și că împreună cu 
Djilas și-a oferit serviciile acelor cercuri 
din străinătate care au o atitudine neprie
tenească față de Iugoslavia.

Comunicatul agenției Taniug
BELGRAD 31 (Agerpres).
Agenția Taniug anunță că la propune

rea procurorului din Belgrad, tribunalul 
regional Belgrad a hotărît intentarea unui

proces penal lui Milovan Djilas și lui Vla
dimir Dedijer pentru propagande lor ca
lomnioasă și dușmănoasă.

LISTA OFICIALA DE CIȘTIGURI
• pentru obligațiunile C.E.C. 4% cu cîștiguri 

Tragerea de bază din 30 decembrie 1954
Au ieșit la sorți obligațiunile cu următoarele numere de serie și de obligațiuni:

•J Celelalte 49 obligațiuni din această serie ctștlgă ctte 400 le! flecare.
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00635 34 •) 1.000 07599 27 *) 5.000 17103 10 •)
1-50

5.00000716 28 •) 1.000 08781 4 *) 5.000 17708 40000882 10 *) 5.000 08939 24 *) 1.000 17722 49 *) 1.00001009 20 •) 5.000 09301 33 *) 5.000 18161 43 *) 1.00001749 38 *) 1.000 09504 43 *) 5.000 18917 13 *) 1.000
Important0198.3 12*) 5.000 10290 49 *) 5.000 19005 35 *) 1.000

02113 45 *) 5.000 10554 1-50 1.000 19440 49 ‘j 1 000
Cîstigurile din acea

stă listă se cuvin obli-
02478 36*) 1.000 10994 16 *) 5.000 19679 7 *) 10.00002892 1-50 1.000 11656 5*) 5.000 •20272 7‘)

43 *)
10.00003186 2*) 5.000 11798 1 *) 1.000 20739 10.000 gațiunilor Ieșite la

03294 2*) 1.000 12167 6 *) 1.000 20870 33 *j 1.000 sorti în valoare de
03954 4 *) 1.000 12472 2 *) 1.000 21415 21 *) 5.000 200 lei.
04049 49 •) 1.000 12568 49*) 1.000 21758 11 *) 1.000 Pentru obligațiunile
04245 1-50 400 13271 11 *) 1.000 22216 43 *)

1-50
5.000 ctștigătoare tn valoa-

04760 45 *) 1.000 13284 19 *) 10.000 22856 400 re nominală de 100 lei
05124 1—50 400 14259 1-50 400 92890 29 *) 5.000 și 50 lei. se plătește 

1/2 respectiv 1/4 din05573 3 *) 5.000 14489 13 *) 5.000 230:54 1-50 40005618 1—50 400 14710 14*) 1.000 4 *) 5.000 ctștlgul Indicat tn a-
06581 29 *) 10.000 15697 1-50 400 23693 35 •) 5.000 ceasfă listă.
06599 12 *1 1.000 15832 16*1 5.000 24°64 47 •) 10 00006732 37 *) 5.000 15982 1-50 1.000 214^4 1-50 1.00007042 44*) 5.000 16237 36 *) 25.000 24548 39*) 5.00007133 44 *) 1.000 16917 36 *> 6.000

In total 3.400 ctstlgurl tn valoare de 1.691.600 lei.
In valoarea ctștlgulul este cuprinsă «I valoarea nominală a obligațiuni! ctștlgătoar*.

.iPri,.'.^8r'ri°J> ,*„*ce j,5, câtre u"VâJJle._CEC.' dupâ normele stabilita prii tastrucțltmitaDirecflel General. C.E.C.. eu modificarea .rătai ta «Ioana Tob^.fluta"



Cine l-a ovaționat pe supermanul de la Paris
r 'Are laptele vreun rol în politica in
ternațională ? Veți răspunde desigur, nu. 
Și chiar consultarea celei mai complete 
enciclopedii nu va contribui cu nimic în 
ridicarea la rang diplomatic a binefăcă
torului produs al vacilor. Și cu toate a- 
cestea, fapte recente dărîmă experiența 
de veacuri a omenirii. Laptele este un 
„mijloc sigur" pe calea cîștigării popu
larității politice și despre aceasta poate 
vorbi d. Mendes-France.

încă de pe timpul Conferinței de la 
Geneva primul ministru francez s-a fă
cut remarcat prin marea cantitate de 
lapte pe care o bea. Urmarea nu s-a lăsat 
așteptată și dl. Mendes și-a văzut meri
tele recunoscute și peste Ocean. O știre 
recentă ne anunța că primul-ministru 
francez a fost declarat de o societate a- 
mericană drept cel mai mare băutor de 
lapte în public. Deci rețineți; dl. Mendes 
este declarat campion al anului ce a tre
cut la băutul laptelui chiar și în țara 
tuturor „recordurilor" — S.U.A.

Dar succesele nu se opresc aci. O altă 
telegramă ne vestește o nouă performanță 
a premierului francez. Astfel, Asociația 
portretiștilor americani a stabilit un cla
sament (ca la hipodrom, de exemplu) cu 
„cele mai cunoscute fizionomii ale anului 
1954". Și cine credeți că se găsește pe 
locul cinci din zece concurenți ? Nimeni 
altul decît cunoscutul campion al regimu
lui lactat, mister ...ah, scuzați, monsieur 
Mendes-France.

Și acum intervine legătura dintre diplo
mație și lapte. Succesele lui Mendes- 
France pe la diferite concursuri i-au adus 
titlul de superman (supraom). Textual 
Dulles a spus : „Sînteți un superman".

Aureola acestui titlu, precum și de
ținerea locului întîi și cinci în două con
cursuri americane, i-au creat „prestigiu" 
lui Mendes-France. Se naște însă o în
trebare : unde se bucură de prestigiu 
premierul Franței 7 Să lăsăm faptele să 
răspundă.

întors din călătoria de la Washington, 
Mendes-France părea mai sigur pe sine 
ca niciodată : încrederea echipei Eisen- 
hower-Dulles în S.U.A., sprijinul lui 
Churchill-Eden la Londra și ca rezultantă 
speranța în posibilitatea de înșelare a 
maselor populare franceze. Urma numai 
o chestiune pur formală : ratificarea acor
durilor de la Paris. Se făceau calcule în 
care nu se vorbea de respingere, ci doar 
de procentul voturilor pentru și contra.

Exista și un precedent: 
octombrie deci numai cu 
urmă cînd 350 deputați au 
acordurile de la Londra, 
152 s-au abținut de la vot (vot acordat 
sub forma încrederii 
numai cu cîteva ore 
dezbaterilor asupra 
Paris, în dimineața zilei de 20 decembrie, 
guvernul Mendes-France obține un vot 
de încredere în problema bugetului pen
tru Indochina cu peste 300 de voturi pen
tru și 170 contra.

Supermanul era liniștit. De asemenea și 
presa reacționară franceză, începînd cu 
„Le Figaro" și pînă la „Le Populaire", 
nu manifesta prea multă îngrijorare în 
privința rezultatului votului.

votul din 12 
două luni în 
votat pentru 

113 contra și

în guvern). Iar 
înaintea începerii 
acordurilor de la

Dezbaterile odată începute însă s-au 
dovedit a nu fi tocmai așa cum fuseseră 
prevăzute la Departamentul de Stat, în 
ciuda paharului cu lapte care trona în 
fața lui Mendes-France la tribuna Adu
nării.

In primul rînd s-a manifestat în Adu
nare — ceea ce presa franceză numea — 
„val de abțineri". Mulți deputați bur
ghezi, temîndu-se să voteze pentru reîn
vierea wehrmachtului, preferau să se 
abțină de la vot. Dar acesta nu a fost 
decît începutul, căci în Palais Bourbon 
s-a făcut auzit glasul poporului francez 
care zi și noapte și-a trimis cei mai buni

reprezentanți la Paris la sediul Adunării 
Naționale franceze, pentru a cere respin
gerea acordurilor de la Paris.

Primul vot a avut loc la 24 decembrie. 
280 de deputați au votat împotriva acor
durilor de la Paris contra 259 și 73 ab
țineri.

Urmarea este cunoscută ; șantajul An
gliei, presiunile grosolane ale Washing
tonului, manevre murdare de culise, căl
carea fără jenă a unor elementare norme 
de procedură parlamentară și abia după 
șase zile s-a reușit ca încă 20 de deputați 
să voteze pentru acordurile de la Paris. 
Așa că acordurile de la Paris au fost vo
tate de numai 287 de deputați din 627 cît 
numără Adunarea Națională. Mai mult 
deci de 50 la sută din deputați într-un 
fel sau altul nu au vrut să-și lege nu
mele de reînarmarea naziștilor.

La aceasta trebuie adăugat faptul că 
Adunarea actuală a fost aleasă pe baza 
unei legi electorale frauduloase care a 
lipsit Partidul Comunist Francez de încă 
80 de locuri.

De asemenea, mal trebuiesc amintite cî
teva cifre care dovedesc șubrezenia actua
lului guvern : in cursul celor trei voturi 
de încredere numărul celor care au votat 
împotriva guvernului a crescut treptat: 
251 la prima votare, apoi 256 și 260 la 
ultimul vot.

Este interesant de arătat că nici măcar 
un singur partid politic burghez nu a vo
tat în unanimitate pentru acordurile de 
la Paris. In această privință este semnifi
cativă atitudinea multor deputați ai par
tidului M.R.P. care n-au mai îndrăznit și 
de data aceasta să susțină în mod deschis 
reînarmarea Germaniei occidentale. In 
ciuda amenințărilor lui Guy Mollet, mai 
mulți deputați socialiști au votat împo
triva acordurilor de la Paris. Aceasta a 
dus la excluderea din partidul socialist a 
fostului ministru Max Lejeune și la 
suspendarea activității parlamentare a al
tor 17 deputați printre care cunoscutul 
fruntaș socialist Naegelen. Această sci
ziune în sinul unor grupări parlamentare 
burgheze dovedește rolul mereu crescînd 
pe care-l joacă presiunea populară asupra 
deputaților, aceștia temîndu-se de a vota 
împotriva voinței maselor.

Acestea sînt faptele și ele sînt obiec
tul comentariilor presei din lumea în
treagă. Este interesant de remarcat că 
aproape în toate articolele, votul din 
Adunarea Națională franceză este apre
ciat nu ca o victorie, ci ca o înfrîngere a 
politicii de reînarmare a Germaniei occi
dentale. Nu lipsite de semnificație sînt 
comentariile presei dintr-o serie de țări 
occidentale mai mici. Astfel ziarul turc 
„Cumhuriet" scrie că hotărîrea Adunării 
Naționale franceze nu oglindește voința 
poporului francez și întreaga lume „știe 
prin ce mijloace a fost obținută această 
majoritate", iar ziarul norvegian „Arbei- 
der bladet" arată că rezultatul votului 
dovedește „o bază destul de precară pen
tru o politică externă". In săptămânalul 
olandez „Elseviers" se scrie:

„In Adunarea Națională a Franței, ni
meni nu dorește reînarmarea Germaniei. 
O parte din deputați acceptă reînarmarea 
dar împotriva îndemnului inimii. O 
mare parte resping reînarmarea dar pînă 
la urmă cedează presiunilor străine. 
Aceasta este situația reală".

Nu vor rămîne fără ecou nici o seamă 
de luări de poziție și considerațiuni ale 
unor cunoscuți fruntași ai vieții politice 
din Franța. Nu este vorba numai de in
tervențiile deputaților comuniști și progre
siști, cum au fost cele ale lui Jacques 
Duclos și Pierre Cot — strălucite dis
cursuri în apărarea păcii, sau de cele ale 
adversarilor cunoscuți ai reînarmării 
wehrmachtului ca Herriot, ci și cele ale 
altor oratori. Astfel, Jules Moch deputat 
socialist, delegat al Franței în Comisia

O.N.U. pentru dezarmare și care a votat 
pentru acordurile de la Paris a recunoscut 
că „toți observatorii constată absența do
rinței de agresiune la ruși. In Rusia, fără 
a neglija alocațiile pentru apărare, există 
în special preocuparea pentru dispariția 
ruinelor, pentru a duce la bun sfîrșit 
imense lucrări, pentru a rezolva în favoa
rea consumatorului foarte cunoscuta di
lemă : unt sau tunuri". Și desigur . că 
Moch nu va fi acuzat de comunism cînd 
spune acestea lovind în minciunile despre 
necesitatea acordurilor de la Paris.

O temă care a revenit des în 
discuție a fost cea a posibilității tratati
velor și după reînarmarea Germaniei oc
cidentale, argument folosit de Mendes- 
France. In această privință îl vom cita pe 
Edouard Daladier, fruntaș radical, fost 
prim-ministru al Franței: „Doriți să su
puneți Uniunea Sovietică unei încercări 
de forță. Eu cred că este o iluzie, o~ hi
meră". Și în continuare Daladier arată că 
discuțiile cu Rusia sînt posibile atunci 
„cînd se respectă acordurile de la 
Potsdam" după care a enumerat o serie 
de acțiuni ale Uniunii Sovietice în favoa
rea destinderii internaționale.

Desigur că zilele ce vor urma vor do
vedi multor deputați francezi care au vo
tat în favoarea acordurilor de la Paris că 
reînarmarea Germaniei occidentale va 
contribui în fapt la pierderea rolului 
Franței de mare putere. Acest lucru este 
confirmat și de articolul apărut în ziarul 
„Star" din Washington, care scria că Sta
tele Unite și Anglia „vor conta în mod 
inevitabil mai mult pe viitoarea armată 
vest-germană" decît pe Franța.

Desigur însă că marele popor francez 
nu se va împăca cu o asemenea situație. 
După cum arată și declarația Biroului 
Politic al Partidului Comunist Francez, în 
Franța este posibilă continuarea și lăr
girea luptei poporului francez împotriva 
acordurilor de la Paris

Fazele ratificării acordurilor de la Pa
ris nu au fost terminate urmînd să se 
pronunțe cea de a doua cameră a parla
mentului francez. Consiliul Republicii. 
„Adunarea Națională — scrie, de exemplu, 
ziarul burghez „Combat" — a consimțit 
să ratifice acordurile de la Paris, dar 
aceste acorduri nu pot fi totuși conside
rate ca ratificate deoarece ele trebuie să 
mai fie examinate de Consiliul Republicii. 
Constituția modificată a stabilit ordinea 
trecerii proiectelor de lege de la o cameră 
la alta stabilind și termenul pentru acea
sta. un termen de 100 de zile.... Capitalele 
țărilor membre ale blocului Atlantic care 
nu cunosc bine instituțiile noastre s-au 
bucurat prea de vreme de rezultatul vo
tului din 30 decembrie. Pe de atlă parte 
patrioții francezi ar greși dacă ar cădea 
într-o stare de disperare și s-ar resemna, 
deoarece încă nimic nu este pierdut. Mai 
este deschisă calea apelului împotriva 
acestei hotărîri, adoptată cu reticențe și 
cu conștiința încărcată".

Iar supermanul francez nu trebuie să 
fie prea mulțumit. Ziarele vorbesc despre 
ședința Adunării cînd au fost adoptate 
acordurile de la Pans ca aducînd ca at
mosferă cu ziua ratificării acordului de la 
Munchen și a trădării lui Petain. Nici un 
deputat nu a aplaudat rezultatul votului 
și nu este deloc glorios ca un prim-mini
stru francez să fie ovaționat la Washing
ton, capitala Statelor Unite și nu la Pa
ris, capitala Franței. Or, francezii nu au 
lapte, ci sînge în corp și ei nu vor să-l 
vîndă fabricanților de tunuri americane 
— vest-germani. Spre Franța, spre ma
rele ei popor se îndreaptă simpatia ți 
dragostea noastră !

SERGIU BRAND

Tratativele cu privire la comunicațiile 
aeriene civile între U. R. S. S. și R. P. Chineză
PEKIN 31 (Agerpres). — CHINA NOUA
In legătură cu încetarea activității so

cietății pe acțiuni sovieto-chineze de avia
ție civilă, la Pekin s-au dus tratative cu 
privire la comunicațiile aeriene civile 
între U.R.S.S. și Republica Populară Chi
neză. La 30 decembrie, la Pekin a fost 
semnat acordul sovieto-chinez cu privire 
la stabilirea comunicațiilor aeriene regu

late între U.R.S.S. și Republica Populară 
Chineză.

Din partea chineză, acordul a fost sem
nat de generalul U Fa-sian, șeful delega
ției chineze la tratative ; din partea sovie
tică — de S. F. Javoronkov, șeful delega
ției sovietice.

In legătură cu semnarea acordului a 
fost dat publicității următorul comunicat:

Comunicatul referitor la semnarea acordului sovieto-chinez 
cu priv re la stabilirea comunicajii’or aeriene regulate 

între U. R. S. S. și Republica Populară Chineză

In urma tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale sovietică și chineză, care 
s-au desfășurat la 30 decembrie 1954 la 
Pekin într-o atmosferă de sinceră priete
nie și deplină înțelegere reciprocă, a fost 
semnat un acord cu privire la stabilirea 
comunicațiilor aeriene regulate între 
Uniunea Sovietică și Republica Populară 
Chineză. Acest acord prevede stabilirea 
comunicațiilor aeriene cu avioane civile 
sovietice și chineze între Moscova și Pe

kin, Alma-Ata și Urmuci și între Cita și 
Pekin.

Acordul a fost semnat de : S. F. Javo
ronkov, șeful delegației guvernamentale a 
U.R.S.S. și U Fa-sian, șeful delegației gu
vernamentale a Republicii Populare Chi
neze.

Semnarea acordului va contribui la în
tărirea continuă a colaborării economice 
.și a legăturilor culturale dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză.

Declarația Birou’ui Politic al Partidului 
Comunist Francez

PARIS 2 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite" publică declarația 

Biroului Politic al Partidului Comunist 
Francez în legătură cu ratificarea de către 
Adunarea Națională a acordurilor de la 
Paris cu privire la remilitarizarea Germa
niei occidentale.

In declarație se subliniază că ratifica
rea, adoptată contrar voinței poporului 
francez, a fost votată de numai 287 de- 
putați din 627 „în urma presiunilor in
solente" din partea guvernelor de la 
Washington și Londra ; există încă posi
bilitatea de a da o lovitură hotărîtoare 
partizanilor reînvierii militarismului ger
man, iar poporul francez dispune de toate 
mijloacele pentru a asigura triumful cau
zei păcii și pentru a-și apăra securitatea.

In chestiunea înarmării Germaniei oc
cidentale, cercurile conducătoare ale bur
gheziei franceze au pus interesele de clasă 
mai presus de interesele naționale. Aceste 
cercuri au săvîrșit un act de trădare na
țională, căutînd protecție la puterile anglo- 
saxone împotriva presiunilor exercitate de 
masele democratice din Franța.

Partidul Comunist Francez, care de la 
bun început s-a pronunțat împotriva înar
mării Germaniei occidentale, a fost singu
rul partid din Adunarea Națională care a 
rămas credincios intereselor naționale. 
Votul din Adunarea Națională creează o 
nouă situație. EI reînvie primejdia pe care 
o cunoaștem din partea revanșarzilor și 
militariștilor germani, călăii de ieri ai pa
triei noastre, se spune în declarație. El 
constituie o încălcare a tratatului franco- 
sovietic din 1944, prin care țara noas
tră s-a obligat să nu intre în nici o coa
liție îndreptată împotriva Uniunii Sovie
tice. eliberatoarea noastră de sub jugul 
hitlerist.

Pentru a nu permite ea ratificarea acor
durilor de la Paris să devină definitivă, 
trebuie să se consolideze unirea forțelor 
naționale și democratice la baza căreia stau 
unitatea de acțiune a clasei muncitoare, 
frontul unic al socialiștilor și comuniști
lor.

Biroul Politic al Partidului Comunist 
Francez subliniază că, în cursul dezbate
rilor, tocmai secretarul general al parti
dului socialist francez, Guy Mollet, a fost 
acela care s-a manifestat ca cel mai zelos 
adept al acordurilor de la Paris, nedîndu-se 
înlături de la nici un fel de atacuri ca
lomnioase împotriva Uniunii Sovietice, cu 
scopul de a obține înarmarea Germaniei 
occidentale și, prin aceasta, înlăturarea 
posibilității unui acord cu privire la de
zarmarea generală.

Lupta continuă, se spune în declarație. 
Poporul Franței nu recunoaște și nu va 
recunoaște niciodată acordurile dezas
truoase de la Paris.

Francezi și franceze, soarta țării se află 
în mîinile voastre ! Voi sînteți mai puter
nici decît clica ațîțătorilor la război. între
prindeți imediat demersuri pe lingă mem
brii Consiliului Republicii, pe lîngă mem
brii consiliilor comunale ai căror delegați 
îi aleg, pe lîngă membrii consiliilor ge
nerale departamentale. In acest scop reali
zați unirea tuturor muncitorilor, tuturor 
forțelor naționale și democratice în între
prinderi, în orașe și sate. Nu neglijați 
nimic pentru a izola și condamna la în
frîngere pe adepții din Consiliul Republi
cii ai ratificării acordurilor de la Paris.

In acest fel veți împiedica pe revanșarzii 
germani să intre în coaliția atlantică, veți 
împiedica această coaliție să dezlănțuie 
războiul atomic.

Scurte știri

Rezoluția conferinței reprezentanților Seimului R. P. Polone, 
ai Adunării Naționale a R. Cehoslovace 

și ai Camerei Populare a R. D. Germane
PRAGA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 31 decembrie s-a încheiat la 
Praga conferința reprezentanților Seimu
lui Republicii Populare Polone, ai Adu
nării Naționale a Republicii Cehoslovace 
și ai Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane.

Participanții la conferință au adoptat 
în unanimitate o rezoluție în care se 
spune că s-au întrunit „pentru a discuta 
situația în legătură cu examinarea pro
blemei ratificării acordurilor de la Pa
ris de către parlamentele unor țări ale 
Europei occidentale și pentru a exprima 
voința popoarelor pe care le reprezintă 
de a apăra pacea și de a lupta împotriva 
reînvierii militarismului german”.

„Reprezentanții adunărilor legiuitoare 
ale celor trei țări vecine și prietene, se 
subliniază în rezoluție, condamnă presiu
nea rușinoasă pe care instigatorii și orga
nizatorii reînarmării Germaniei occiden
tale o exercită asupra parlamentelor Eu
ropei occidentale pentru a le constrînge 
să ratifice acordurile de la Paris.

Republica Populară Polonă, Republica 
Cehoslovacă și Republica Democrată Ger
mană sînt amenințate de o primejdie di
rectă ca urmare a reînvierii wehrmacht- 
ului revanșard. De aceea ele sînt ferm 
hotărîte de a adinei și pe viitor în toate 
domeniile, colaborarea lor și de a se ajuta

reciproc. Ele vor întări neîntrerupt prie
tenia lor cu puternica Uniune Sovietică, 
cu Republica Populară Chineză și cu ce
lelalte țări de democrație populară, pre
cum și cu celelalte popoare iubitoare de 
pace. întocmai ca și toate țările din la
gărul păcii, cele trei țări ale noastre nu 
vor fi observatori pasivi în fața reînvierii 
militarismului german ca unealtă a unei 
noi agresiuni.

Popoarele noastre sînt ferm hotărîte ca 
în cazul ratificării acordurilor de la Pa
ris să ia toate măsurile necesare pentru 
asigurarea independenței lor, a muncii 
lor pașnice, a inviolabilității frontierelor 
și teritoriilor lor.

Noi, reprezentanții Seimului Republicii 
Populare Polone, ai Adunării Naționale a 
Republicii Cehoslovace și ai Camerei 
Populare a Republicii Democrate Ger
mane, în calitate de reprezentanți fideli 
și de apărători ai intereselor popoarelor 
noastre declarăm că în țările noastre po
poarele vor da un sprijin total și eficace 
guvernelor lor pentru înfăptuirea acestor 
măsuri.

Popoarele noastre sînt gata să apere 
cauza lor dreaptă împotriva oricăror 
atacuri, ele nu-și vor cruța forțele pen
tru ca politica coexistenței pașnice și co
laborării tuturor popoarelor s^ triumfe 
asupra politicii războiului”.

Declarația lui Ollenhauer
BONN 31 (Agerpres) — Prcșad'ntele 

Partidului social-democrat din Germania, 
Ollenhauer, a dat publicității o declara
ție în legătură cu rezultatul dezbaterilor 
Adunării Naționale franceze asupra acor
durilor de la Paris, în care subliniază că 
„majoritatea extrem de mică a deputați- 
lor care s-au pronunțat în favoarea acor
durilor de la Paris dovedește limpede cît 
de nepopulare sînt textele acestor acor
duri".

„Un tratat de o importanță atît de vi
tală, a declarat în continuare Ollenhauer, 
care nu se bucură in nici una din țările 
semnatare de o largă majoritate demo
cratică, nu poate avea consecințe binefă
cătoare asupra celor interesați. Dimpo
trivă, un asemenea tratat conține ger
menii unor noi conflicte și nemulțumiri 
între popoare și in primul rînd între 
Franța și Republica Federală".

„Partidul social-democrat, care respinge 
acordurile de la Paris, a subliniat în în
cheiere Ollenhauer, se pronunță în fa
voarea unei politici urmărind în primul 
rînd restabilirea unității germane.

Partidul social-democrat consideră că 
acest țel nu poate fi realizat decît pe ca
lea tratativelor între marile puteri".

• La 30 decembrie, la Kremlin, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K. E. Vorașilov, a înmînat or
dine și medalii ale U.R.S.S. unor generali, 
amirali și ofițeri ai Armatei Sovietice 
și Flotei Maritime Militare.

• Duminică, 2 ianuarie 1955, președin
tele Republicii Panama, Jose Antonio Re- 
mon, a fost asasinat cu o rafală de mi
tralieră. Mai multe persoane care se aflau 
in preajma lui au fost rănite

Președinția a fost preluată de vicepre
ședintele republicii, Jose Ramon Guizaco.

• La 2 ianuarie a părăsit Sofia plecînd 
într-un turneu de concerte în Republica 
Populară Federativă Iugoslavă un grup 
de artiști din Bulgaria.

e După cum anunță agenția France 
Presse, în centrul Europei și pe tot cu
prinsul Italiei s-a abătut în cursul ulti
melor zile un val de frig neobișnuit. în 
Austria, gerul a provocat ruperea unui 
cablu electric care alimentează cu ener
gie electrică rețeaua de căi ferate, prici
nuind serioase perturbații în traficul fe
roviar.

Pe riviera italiană, în regiunea cursu
lui superior al fluviului Adige, la Florența 
și Roma ninge și frigul atinge pînă la 24 
de grade sub zero.

® Potrivit unei informații din Calcutta, 
primul ministi'u al Indiei, Nehru, a de
clarai în cadrul unei conferințe de presă

că intenționează să viziteze anul acesta 
Uniunea Sovietică. Nehru a declarat că va 
face această călătorie după viitoarea se
siune bugetară a parlamentului indian, 
care își va încheia lucrările în a- 
prile a.c.

0 Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Democrate Vietnam a dat publi
cității o declarație în care protestează 
împotriva piedicilor puse de Statele Unite 
în calea unificării Coreei.
• Comisia pentru afaceri externe și 

Comisia pentru probleme financiare ale 
Medjilisului iranian au aprobat acordul 
sovieto-iranian cu privire la reglemen
tarea problemelor financiare și de fron
tieră.

© După cum anunță postul de radio 
Berlin, trupele americane de ocupație din 
regiunea Karlsruhe au început noul an cu 
manevre care vor dura pînă la 31 ianua
rie. După cum declară comandamentul 
american, la manevre vor participa 
tancuri grele.

o După cum anunță din Seul corespon
dentul agenției Associated Press, amira
lul Radford, președintele grupului unit al 
șefilor de stat major al S.U.A., a decla
rat la sosirea sa la Seul că în cazuț re
luării operațiunilor militare .în Coreea, 
forțele armate ale Statelor Unite nu se 
vor da înlături de la folosirea armei a- 
tomice.

îngerașii domnului Dulles

Mesajul de anul nou adresat de Ho Și Min 
poporului vietnamez

HANOI 3 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite : Ho Și Min, președintele R. D. 
Vietnam, a adresat un mesaj de anul nou 
poporului vietnamez în care a arătat sar
cinile ce stau în fața țării în anul 1955. 
„Sîntem hotărîți, se spune în mesaj, să 
îndeplinim întocmai acordurile de armis
tițiu. Totodată, cerem și celeilalte părți să 
aplice armistițiul cu scrupulozitate, să 
respecte libertățile democratice ale po
porului, să pună capăt actelor de teroare 
împotriva populației din Vietnamul de sud 
și să 'nceteze ducerea cu forța a compa- 
trioților noștri în Vietnamul de sud“.

Președintele Ho Și Min a mulțumit Co
misiei Internaționale de supraveghere și 
control pentru contribuția ei la aplicarea 
acordurilor de armistițiu. El a declarat că 
Vietnamul nu poate fi scindat și că „noi 
trebuie să intensificăm legăturile strînse 
între nordul și sudul țării. Trebuie să 
sprijinim pe compatrioții noștri din sud în 
lupta pentru libertățile democratice, așa 
cum prevede acordul de la Geneva. Tre
buie să înlesnim legăturile economice și 
culturale precum și comunicațiile dintre 
compatrioții noștri din nord și din sud“.

,«Aceste sarcini, subliniază președintele

Ho Și Min, trebuie să fie înfăptuite pen
tru a înlesni ținerea unor alegeri generale 
și unificarea țării. „Sîntem gata să ne ală
turăm în mod sincer ori cărei persoane 
sau grup care dorește pacea, unificarea, 
independența și democrația. Ne vom baza 
pe cele cinci principii enunțate în decla
rațiile comune chino-indiană și chino-bir- 
mană pentru a stabili relații prietenești cu 
guvernele regale ale Cambodgiei și Lao- 
sului. Vom dezvolta relații de prietenie 
cu țările din Asia de sud-est.

Cu Franța ne vom strădui să restabi
lim relațiile economice și culturale pe 
baza principiului egalității și avantajelor 
reciproce.

Trebuie să menținem trează vigilența 
noastră și să ne opunem cu hotărîre com
plotului imperialiștilor americani care vor 
să intensifice intervenția lor ’n Indochina, 
să instige pe lacheii lor la sabotarea acor
durilor de armistițiu și la torpilarea păcii. 
Ne vom strădui să contribuim la menți
nerea păcii în Asia și în lume".

Președintele Ho Și Min a subliniat că 
pentru a apăra țara și a salvgarda pacea 
„noi trebuie să întărim apărarea națională 
și armata noastră".

Declarația lui Dulles
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 
Luînd cuvîntul în cadrul unei confe

rințe de presă care a avut loc la 31 de
cembrie, secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, a făcut bilanțul politicii externe a 
S.U.A. pe anul 1954. După ce a arătat că 
S.U.A. pot „să fie satisfăcute într-o anu
mită măsură" de acest bilanț, Dulles s-a 
oprit îndeosebi asupra aprobării de către 
Adunarea Națională franceză a „planului 
Uniunii Europei occidentale" care, după 
cum a spus el, seamănă în multe privințe 
cu „comunitatea defensivă europeană" 
respinsă în august 1954. El a declarat de 
asemenea că este satisfăcut de lovitura de 
stat reacționară din Guatemala care, după 
cum se știe, a fost pusă la cale de agenți 
ai S.U.A., precum și de încheierea pactu
lui agresiv de la Manilla cu privire la 
Asia de sud-est și a faimosului pact cu 
ciankaișiștii.

Dulles a făcut o apreciere negativă asu
pra conferinței de la Geneva în problema 
Indochinei, exprimînd astfel nemulțumi
rea acelor cercuri americane care contau 
să realizeze profituri din continuarea răz
boiului din Indochina.

Răspunzînd Ia întrebările coresponden
ților. Dulles a arătat că la conferința țări
lor semnatare ale pactului de la Manilla, 
care urmează să aibă loc la Bangkok, „se 
va acorda o atenție deosebită planurilor de 
contracarare a activității subversive", prin 
care, după cum se știe, Imperialiștii ame
ricani înțeleg orice manifestare a popoa
relor dependente împotriva regimului co
lonial și pentru apărarea drepturilor lor.

In bilanțul făcut de Dulles asupra obiectivelor politicii 
externe americane în 1954 se află ți următoarea afirmație 
ipocrită :

„Pacea, acest scop înalt însuflețește toate acțiunile noastre 1..."
Desen de EUG. TARU

r“-------- ~—1———
Scrisori 

de la prieteni
Vă urez succese tot mai mari

Dragi tineri prieteni din Romînia, 
Vă scriu cu prilejul încheierii anu

lui 1954 și a noului an, 1955. Anul în 
care am pășit, pentru noi, tineretul din 
Cehoslovacia, are o deosebită semnifi
cație deoarece este anul celei de 10-a 
aniversări a eliberării patriei noastre de 
către glorioasa Armată Sovietică, este 
cel de al 10-lea an de existență a Ce
hoslovaciei democrat-populare.

începînd de acum 10 ani. s-a dezvol
tat pe baze noi si trainice prietenia 
și frăția popoarelor romîn și ceho
slovac.

Sînt de aceea fericit că pot să vă 
scriu în prima zi a acestui an de ani
versare, ceva despre mine și despre 
munca mea.

După ce am terminat școala specia’ă 
a rezervelor de muncă, am fost trimis 
în 1953 la uzina Aero din Sem'ly, un 
oraș la poalele munților Krlconose. La 
școală, datorită grijii educatorilor și 

( maiștrilor, am învățat bine mînuirea 
I strungului și astfel, după cîteva luni.. 
I de la începutul noii mele activități, am 
| ajuns printre cei mai buni muncitori. J De atunci am primit de mai multe ori 
{ titlul de cel mai bun strungar adueîn- 

du-mi modesta mea contribuție pentru 
ca uzina Aero să fie, pentru a treia 
oară, deținătoarea drapelului roșu al 
Ministerului construcțiilor de mașini.

Cu ajutorul prețios, de zi cu zi al co
munistului Bohumil Steklik, am început 
să lucrez la strung după metodele îna
intate ale strungarilor sovietici Bikov 
și Kolesov Am folosit de asemenea ex
periența minunată în muncă a tînăru- 
tui Vaclav Svoboda, membru al Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, deținător al 
medaliei Republicii și laureat al Pre
miului de Stat.

îmi perfecționez cunoștințele pe care 
le-am dobîndit la școala specială, frec
ventând o școală industrială serală. Ac
tivez de asemenea în organizația Uniu
nii Tineretului Cehoslovac din uzină

Organizația noastră de tineret pășește 
cu succes în noul an Pînă la al doi
lea congres al Uniunii Tineretului Ce
hoslovac, care va avea loc în luna fe
bruarie, noi vrem să dăm o contribu
ție sporită la lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor date de partid in vederea în
deplinirii planului pe anul 1955. Acesta 
va fi cel mai prețios dar al nostru în 
cinstea celei de a 10 a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

In numele tineretului din uzina 
noastră, vă urez vouă, tuturor, să do- 
bîndiți succese tot mai mari în muncă, 
să urmați cu spor, pilda oamenilor so
vietici și a fruntașilor voștri in pro
ducție.

KAREL BARTOS 
strungar, uzina Aero din Scmlly 

R. Cehoslovacă

Un an de noi victori
N-aș putea să povestesc ce mi-a 

adus anul 1954, cum a trecut el, fără 
să mă întorc cu gîndul în urmă.

...Lucram la montarea noii uzine me
talurgice „Lenin” — primul combinat 
siderurgic de la noi din țară. Am ve
nit să muncim aici cîteva mii de mun
citori — mai mult tineret. Pentru prima 
oară participam la o astfel de con
strucție.

Biografia mea este la fel ca a mul
tor tineri simpli. învățasem în sat 
arta de a face mobile, iar după aceea 
ml-am făcut serviciul militar ; am ur
mat apoi cursurile de montori de ma
șini și iată că acum, la construcția 
uzinei metalurgice, făceam primii mei 
pași ca montor calificat în focul lup
tei pentru construirea socialismului.

Termenul de montare a uzinei era 
destul de scurt, iar munca era nouă, 
necunoscută. Luni de-a rîndul am lu
crat în trei schimburi la montarea 
cuptoarelor Martin din uzină, unde 
urma să curgă prima șarjă de oțel. 
Cînd cuptoarele au fost terminate, 
ne-am apucat de o treabă mult mai 
grea și mai complicată — construirea 
uriașului atelier de laminat de 300 m 
lungime. Lucram în condițiile gie.e 
ale iernii din 1954, acoperișul nu era 
încă gata, deasupra noastră cerul des
chis, iar noi montam construcția. Era 
frig, dar nu ne descurajam; ideea că 
vom avea oțelul nostru ne insufla forțe 
nemăsurate. In afară de aceasta, ală
turi de noi se aflau oameni sovietici. 
Ei împărțeau cu noi greutățile și ne 
insuflau elan in muncă, curaj.

In aprilie 1954 am terminat acest 
atelier. A venit vremea despărțirii. 
Ce-i drept, nu mi-a fost ușor să plec 
Aci am făcut primii mei pași în.r-o 
meserie nouă, aici tovarășii mi-au 
acordat încrederea de a deveni mem
bru al Partidului Comunist.

Acum, împreună cu o parte din ti
nerii uzinei metalurgice lucrez pe un 
nou șantier — la extinderea uzinelor 

' chimice de stat „Gheorghi Dimitrov”. 
Aceasta va fi sarcina noastră prin
cipală pe anul 1955 și totodată visul 
meu și-al altor tineri constructori 
bulgari.

Aici, pe șantierul noii construcții, 
întîmpinăm cum se cuvine anul 1955. 
11 întîmpinăm încredințați că vom do- 
bîndi noi victorii — vom termina șan
tierul, iar apoi... mai sînt atît de multe 
construcții noi în țara noastră.

ȘTEFAN HRISTOV ȚONCOV 
montor din R. P. Bulgaria 

decorat cu Ordinul Popular 
al Muncii de bronz

SPECTACOLE
4 IANUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R 
Macul Roșu ; Teatrul de Stat de Operetă : Lâsați-r 
să cînt ; Municipal : Cum vă place . Tineretulu 
David Copperfield (ora 19) ; Armatei (B-dul G 
Magheru) : Avarul ; Armatei (Calea 13 SeDtembri< 
Vlaicu Vodă ; Circul de Stat : Prunul spectacol

CINEMATOGRAFE : Patria. I. C. Frimu: Mai t 
ca noaptea ; Republica, Lumina : Bănuțul ; 23 
gust, Miorița: Ordinul Anna; București: Co 
partizanului ; Maxim Gorki : Antilopa de aur Valj 
pe ghiață, Zmeul cel rău : Victoria : Nti-i pj 
sub măslini ; Elena Pavei, Alex. Sahia : Alarma 
circ; Libertății: Cei trei mușchetaii ; llie Pintil 
Epava din largul mării ; Constantin David : T: 
rețea lui Maxim ; Gh. Deja : Zilele rnîniei : Al 
Popov t Misterul ‘acului din munți , 8 Martie, C 
tural : Fetele din piața Spaniei: Unirea: Car: 
natul mondial de fotbal ; Moșilor, N. Bălcesc 
Caut o nevastă ; Volga : Ci* cui Slavia ; T Vi* 
mirescu : Examen de maturitate ; Munca : Pr • 
vara pe gheață ; Popular : Asaltul fortulu 
munți ; M. Eminescu ; Volga-Volga ; Donca Si* 
Clochemerle ; 8 Mai : Scanderbeg : 1 Mai : CF 
tul suedez, Tumul fecioarei ; Gh Coșbuc • S’l 
doi stăpîni ; Rahova : Aleko, F’-ațil Lin ; Fia 
Stele vesele.
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