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e o muncă interesantă și plină de 
răspundere. Educarea copiilor —• 

cadrele de mîine ale patriei noastre 
— este o sarcină de cinste pe care par
tidul a încredințat-o organizației noastre.

Pătrunși de însemnătatea muncii lor, 
numeroși utemiști cu dragoste pentru co
pii, plini de inițiativă, cu o atitudine 
creatoare față de sarcini, cunoscători ai 
caracterului copiilor și cu pricepere de a 
ie da o educație multilaterală, activează 
ca instructori în detașamentele și unită
țile de pionieri.

Organizația de pionieri dă patriei cu 
fiecare an care trece, un număr tot mai 
mare de tineri care, în fabrici și uzine, 
pe ogoare sau în sălile de curs, sînt un 
exemplu de disciplină, conștiinciozitate, 
de atitudine tovărășească. Și, în bună 
parte, acest lucru se datorește muncii 
neobosite a instructorilor de pionieri care 
au știut să-i educe în anii copilăriei în 
spiritul moralei comuniste, să le dezvolte 
din fragedă vîrstă trăsăturile minunate 
ale omului nou, constructor al socialis
mului.

Mulți sînt instructorii care, posedînd 
temeinice cunoștințe pedagogice și nu
trind dragoste pentru munca lor, desfă
șoară cu pionierii o activitate interesantă 
și multilaterală.

Ar fi însă o greșeală dacă am considera 
că acest lucru se petrece în toate școlile 
din patria noastră, că nivelul muncii de 
conducere a organizației de pionieri este 
satisfăcător.

Faptele ne arată că activitatea instruc
torilor de pionieri rămîne cu mult în urmă 
față de cerințele și interesele copiilor, 
față de cerințele vieții și sarcinile tra
sate de către partid în domeniul educa
ției comuniste a tineretului.

Una din lipsurile cele mai frecvente 
este călcarea principiului autoconducerii 
în munca unităților și detașamentelor de 
pionieri. In unitatea de la Școala mixtă 
de 7 ani din satul Dăița, comuna Daia, 
raionul Giurgiu, pionierii sînt plictisiți de 
activitatea pe care o duc. Dar oare ar 
putea fi altfel, cînd ei ar vrea să facă 
sport, să organizeze excursii, să învețe 
jocuri, să asculte povești interesante iar 
instructoarea lor, Ștefania Simedre, nu 
ține seamă de nici una din sumedenia de 
preferințe ale elevilor ?

Activitatea pionierilor nu poate fi vioaie, 
atractivă pentru copii, dacă nu ne preo
cupăm să dezvoltăm prin toate mijloacele 
inițiativa și spiritul lor de acțiune, dacă 
nu dăm activului de pionieri mai multă 
independență. Pionierii nu trebuie dădă
ciți în munca lor, nu trebuie tutelați în 
mod exagerat. Sarcina instructorului este 
aceea de a îndruma cu pricepere energia 
copiilor, în vederea unor lucrări practice 
care-i interesează, îi preocupă.

Tovarășul Aurel Chivulete, de pildă, in
structor superior la Școala de 7 ani nr. 74 
de fete din București, este iubit și stimat 
de către elevi tocmai pentru că folosește 
în act’vitatea sa cele mai potrivite me
tode. El cunoaște dorințele fiecărui pio
nier, știe multe jocuri și cîntece care pa
sionează pe copii, își organizează activi
tatea pe baza propunerilor și preocupă
rilor acestora.

Intr-adevăr, nu e lucru ușor să dezvolți 
independența și inițiativa proprie a pio
nierilor, să creezi un colectiv viu și în
chegat. Pentru realizarea tuturor aces
tora instructorului i se cere multă răbda
re, pricepere și o temeinică cunoaștere a 
particularităților de vîrstă ale copiilor cu 
care lucrează.

In pregătirea și organizarea adunări
lor pionierești, de pildă, pentru a le asi
gura reușita și a le face să-și atingă sco
pul educativ urmărit, nu trebuie scăpate 
din vedere vîrstă, cerințele și interesele 
copiilor. Tema aleasă pentru a fi discutată 
la adunare trebuie să fie apropiată pio
nierilor și pe înțelesul fiecăruia dintre ei, 
iar adunarea tn sine trebuie să fie un 
rezultat al eforturilor creatoare ale tutu
ror pionierilor.

Din păcate, în multe unități activitatea 
pionierească se rezumă la ședințe și dis
cuții, la conferințe și prelegeri plictisi
toare, greu accesibile copiilor. Aceasta se 
întîmplă mai ales pentru că adunările sînt 
pregătite de instructori fără participarea 
pionierilor.

Apariția tezelor cu prilejul celei de a 50-a 
aniversari a primei revoluții ruse

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite:
Ziarele sovietice din 22 ianuarie publică tezele Institutului „Marx-Engels-Lenin- 

Stalin’’ de pe lingă Comitetul Central al P. C. U. S. cu prilejul celei de a 50-a 
aniversări a primei revoluții ruse.
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Instructorul trebuie să cunoască In 
amănunt preocupările copiilor și dintre 
acestea, să aleagă pe cele care sînt mai 
importante, care prezintă un interes ge: 
neral și au un caracter educativ. Dacă-i 
întrebăm pe copii ce ar dori să facă în 
cadrul detașamentului sau al unității, dacă 
ne apropiem de ei pentru a afla tot ce-i 
frămîntă și-i pasionează,- constatăm nu 
odată că imaginația și inventivitatea lor 
o întrece pe a noastră, și ne dăm seama 
de sărăcia în conținut a multor acțiuni 
ce le-am organizat singuri „pentru copii" 
și nu cu ajutorul lor.

In detașamentele și unitățile noastre de 
pionieri, prelucrarea seacă și formală. a 
celor rămași în urmă la' învățătură, adu
nările tematice transformate în „ore su
plimentare" la diferite materii, sau re
gizate după un „scenariu" elaborat din 
timp de către instructori și profesori, tre
buie neîntîrziat înlocuite cu adunări 
vioaie, avînd teme sugerate chiar de pio
nieri.

Așa, de pildă, cei din clasele mici vor 
să asculte o povestire despre eroii com- 
somoliști și pionieri, să învețe un cîntec, 
un joc nou. Alții, mai mari, își vor ex
prima dorința să discute despre o carte 
dragă, despre viața și activitatea unui 
om de știință, a unui îndrăzneț naviga
tor, vor să se întîlnească cu un scriitor, 
cu un fruntaș în producție sau recordman 
sportiv.

Nu puțini sînt amatorii de a face ex
cursii prin împrejurimile orașului sau ale 
satului natal, de a vizita o uzină, o mină, 
o gospodărie colectivă, un S.M.T. sau un 
muzeu. De o călduroasă primire din par
tea copiilor se bucură concursurile de 
aeromodeliști sau navomodeliști, cele ale 
„tinerilor grădinari". Cu drag vor parti
cipa copiii la acțiunea de ocrotire a pă
sărilor folositoare, de plantare și îngri
jire a pădurilor și grădinilor. Activitatea 
cercurilor „mîinilor îndemînatice", a „ti
nerilor radiofoniști" și diferite altele, 
care dezvoltă la copii dragostea de a cu
noaște și trezesc dorința de a meșteri cu 
propriile lor mîini, sînt de asemenea pe 
placul pionierilor.

Dar cîte nu interesează, nu pasionează 
pe copii. Și cine știe dacă peste cîțiva 
ani multe dintre aceste pasiuni, astăzi 
abia în fașă, nu vor constitui imboldul 
unor mari invenții sau descoperiri, nu 
vor deschide căi noi în domeniul științei 
și tehnicii ?

Pentru a asigura îmbunătățirea muncii 
de conducere a organizației de pionieri 
e necesar să se lupte împotriva tendințe
lor de folosire a metodelor de comandă 
manifestate de unii instructori.

Experiența a arătat că acolo unde pio
nierii sînt considerați simpli „executanți" 
mînuiți de instructor după dorința sa, ac
tivitatea pionierească lîncezește, pionierii 
se îndepărtează de organizație. In acea
stă privință constituie un exemplu grăitor 
unitatea de pionieri din Școala de 7 ani 
din Berzovia, raionul Reșița, a cărei 
muncă merge slab de la venirea instruc
torului superior Ion Hans, „adept" con
vins al metodelor de comandă.

In cunoașterea preocupărilor pionieri
lor, cadrele didactice îi pot fi instructo
rului de un deosebit ajutor. Ele cunosc 
copiii mult mai bine, lucrează doar cu ei 
de mulți ani, timp în care au avut prile
jul să observe și ceea ce le place, să le 
cunoască și slăbiciunile. Așa dar, munca 
instructorului nici nu poate fi concepută 
fără o legătură solidă, permanentă cu 
tovarășii învățători și profesori.

Dat fiind răspunderea deosebită ce o 
prezintă, sarcina de instructor trebuie în
credințată utemiștilor pregătiți din punct 
de vedere politic și pedagogic, cu un ori
zont larg, pasionați de această muncă.

Nu în toate raioanele însă instructorii 
sînt aleși cu destulă grijă ; se întîmplă 
ca unitățile de pionieri să fie conduse 
de oameni nepricepuți, care ru au pre
gătirea necesară sau pur și simplu de 
niște oameni ajunși întîmplător în această 
muncă.

Este necesar, deci, să se acorde din par
tea comitetelor regionale, raionale și oră
șenești U.T.M. mai multă grijă alegerii, 
pregătirii și perfecționării cadrelor de in
structori de pionieri, îndrum’ndu-i să fo
losească forme de activitate cît mai va
riate, atractive, firești și apropiate de pre
ocupările și dorințele pionierilor.
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artă populară ro-

Expoziții romînești 
deschise peste hotare

plastică din țara noastră a înre- 
în ultimii ani succese însemnate, 
succese au fost oglindite și la ex- 
bienală de la Veneția din anul 
Lucrările artiștilor noștri plastici, 

vie a epocii de 
prin care trece 

apreciate de nume- 
miile de vizitatori

Expozițiile de artă romînească și expo
zițiile documentare deschise anul trecut 
peste hotare au făcut ca succesele artei 
și culturii romînești și realizările po
porului nostru să fie cunoscute într-o mă
sură și mai mare în străinătate. Aceste 
expoziții au constituit totodată un mijloc 
prețios de întărire a relațiilor de prie
tenie dintre poporul romîn și alte po
poare.

Arta 
gistrat 
Aceste 
poziția 
trecut, 
inspirate din realitatea 
transformare socialistă 
țara noastră, au fost 
roși specialiști și 
ai expoziției.

Un mare succes 
nătate expozițiile 
mînească.

Intr-un articol consacrat expoziției des
chisă la Berlin, ziarul vest german „Neue 
Volkszeitung" scria; „Este greu de des
serts puterea creatoare și frumusețea ar
tei populare romînești. Ceramica, sculp
tura în lemn, covoarele și altele, atrag 
atenția vizitatorilor prin măiestria cu 
care sînt executate. Dar cea mai repre
zentativă oglindire a artei populare ro
mînești este bogatul port național. Aci se 
opresc cele mai multe grupuri de vizita
tori care-și exprimă fără rezervă admi
rația".

In diferite țări au fost prezentate ex
poziții ale cărții romînești. O astfel de 
expoziție a fost deschisă la Londra, unde 
au fost prezentate 400 de cărți.

Tot în cursul anului 1954 au fost des
chise peste hotare diferite expoziții docu
mentare romînești. In R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungară și în R. P. Polonă au fost 
organizate expoziții cu tema: „Arhitec
tura în Republica Populară Romînă", care 
s-au bucurat de o mare popularitate. In 
Elveția, la Ziirich, Băle și Nyon, în In
dia și în R. P. Ungară, au fost deschise 
expoziții filatelice romînești. In Dane
marca a fost deschisă o expoziție în care 
au fost prezentate diferite lucrări ale gra
ficienilor romîni, iar în Italia a fost pre
zentată o expoziție de material didactic. 
In Olanda a fost deschisă în toamna tre
cută expoziția „Teatrul în Republica 
Populară Romînă", în care au fost înfăți
șate diferite aspecte ale vieții artistice 
în plină dezvoltare din țara noastră, iar 
în S.U.A., la New York și la Michigan, 
au fost prezentate expoziții de fotografii 
înțățișînd aspecte din munca și realiză
rile poporului romîn, precum și obiecte 
de artă populară.

De asemenea, cu prilejul celei de a 10-a 
aniversări a eliberării țării noastre, Aso
ciațiile de prietenie cu R.P.R. din Anglia, 
Franța, Italia, Austria, Belgia, Suedia, 
Norvegia, Danemarca și Chili, au organi
zat expoziții documentare oglindind suc
cesele poporului romîn în cei 10 ani de 
viață (Agerpres)liberă.
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Utemistul 
agronom la 
Jdanov" din 
nu, regiunea 
curînd cu „Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M." pentru felul în care a muncit în 
gospodărie. Cu acest prilej, strîngînd mîi- 
nile celor care-1 felicitau — și trebuie să 
spunem că merită pe deplin aceste feli
citări — tînărul inginer a spus la un mo
ment dat:

— Diploma aceasta este, într-adevăr, o 
mare cinste, dar nu numai pentru mine. 
Socotesc că ea este dată și acelor oameni 
care m-au ajutat, pe care i-am simțit tot 
timpul alături de mine, avînd aceeași do
rință fierbinte de a face gospodăria co
lectivă cît mai înfloritoare...

E drept, cuvintele acesta scot la iveală 
în primul rînd modestia utemistului 
Gheorghe Mîrzac, însă ascund și un ade
văr : inginerul a reușit să obțină succese 
în muncă datorită faptului că a fost pri
mit cu dragoste și încredere în familia 
colectiviștilor, că membrii gospodăriei, în 
marea lor majoritate, i-au dat un ajutor 
prețios.

CIT PREȚUIEȘTE AJUTORUL DAT

Gheorghe Mîrzac, inginer 
gospodăria colectivă „A. A. 
comuna Mihail Kogălnicea- 
Constanța, a fost distins de

LA TIMP
Era prin luna aprilie a anului trecut, 

în prima perioadă a activității ingine
rului agronom în gospodăria colectivă 
și în plină campanie de primăvară. Era 
prima verificare practică a cunoștințelor 
tânărului abia plecat de pe băncile facul
tății. Și de aceea el muncea vîrtos, stră- 
bătea neobosit de dimineață pînă seara 
cele 1200 hectare ale gospodăriei, se afla 
întotdeauna acolo unde era nevoie de el. 
Acum, în această perioadă o singură în
grijorare îi rodea sufletul. Vroia ca în 
gospodărie s'ă se însămînțeze o suprafață 
cît mai mare cu porumb în cuiburi așe
zate în pătrat. Trebuia să explice colec
tiviștilor temeinic aceste lucruri, pe cînd 
el, se vede treaba, nu era destul de pri
ceput pentru asta. Altfel nu se poate ex
plica faptul că unii colectiviști se opu
neau aplicării metodei, mai pe ascuns — 
probabil ca să nu-1 supere, — sau fățiș 
și cu tărie. Chiar și un brigadier, Traian 
Cioară, s-a împotrivit, aducînd argumen
te „serioase:

— N-avem brațe destule. Cînd să ter
mini de însămînțat atît pămînt ? Și 
adăuga, pe semne ca să nu rămînă nici o 
îndoială în privința părerii lui : Apoi de 
unde să știm cum rodește ? Noi n-am 
mai însămînțat niciodată în felul ăsta...

— Dar bine, nu ți-am mai spus cum 
se obține o recoltă mal mare 1

Să producem noi sortimente 
de bunuri de consum popular

PROASPĂTĂ ȘI GUSTOASA

La întreprinderea de 
panificație „Constantin 
David" din Capitală ac
tivitatea nu cunoaște 
întrerupere.

După ce căldura cup
torului a copt și a ru
menit suficient plinea, 
înainte de a lua drumul 
magaziei, utemistul VI- 
donie Anton, (fotograr 
fia 1) cocător la 
țla franzelărie, 
bucuros de munca 
Și cum să nu fie așa 
cînd întreaga cantitate 
de pîine este de calita
tea I.

De la magazia de ex
pediție către centrele de 
desfacere, plinea este 
transportată în condiții 
igienice, cu mijloace 
de locomoție moderne. 
Pentru aceasta utemiștii 
Albu Constantin și 
Georgescu Constantin

Mai multe paste făinoase
GALAȚI (de la corespondentul nostru).
Pentru a da tot mal multe produse peste 

plan, colectivul de muncă al fabricii de 
biscuiți și paste făinoase „Dunăreană" din 
Galați, a început să desfășoare o muncă 
și mai intensă. Muncitorii din secția bis
cuiți, de pildă, în consfătuirea avută în 
cadrul secției, s-au angajat să folosească gura intrarea în funcțiune a unei noi sec- 
întreaga putere instalată a mașinilor. In 
cadrul întrecerii socialiste, muncitorii ti
neri și vârstnici au reușit ca încă din pri
ma decadă a acestei luni să dea peste plan 
3.236 kg. biscuiți. O contribuție de seamă 
la obținerea acestei realizări au adus-o 
muncitoarele Frangulea Elena, Palade Ma- 
rloara șl altele. In dorința de a le urma

exemplul și muncitorii din cadrul secției 
paste făinoase și-au organizat tot mai bine 
munca. Ei au reușit ca în această perioadă 
să dea peste plan 906 kg. paste făinoase.

Pentru mărirea capacității de producție 
a întreprinderii „Dunăreană" în acest an, 
conducerea tehnico-administrativă va asi-
ții, înzestrată cu cel mai modern utilaj și 
instalații. în acest fel producția de’ bis
cuiți și de paste făinoase la fabrica „Du
năreană" din Galați, va crește simțitor. 
Muncitorii de aici, tineri și vîrstnici vor 
contribui în felul acesta la ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii din pa
tria noastră.

DEPĂȘIRI
Utemiștii de la secția bunuri de larg 

consum de la I.F.I.L.-Mîneciu, realizează 
zilnic însemnate depășiri ale sarcinilor de 
plan.

Utemistul Miclea Ion, de pildă,- își de
pășește cu 25—30 la sută sarcinile zilnice 
de plan, iar tovarășul Posea Gheorghe, 
reușește zilnic cu întreaga brigadă să 
monteze cu peste 20—30 roți peste plan.

Datorită însușirii cunoștințelor de stan
dardizare, secția depozit-fag și-a îmbu
nătățit cu mult calitatea produselor. Așa 
s-a reușit ca prin munca plină de sîr- 
guință, utemistele Tănase Elena, Pipău 
Emilia, Găinuș Floarea, Cepoiu Vasilica, 
Cepoiu Virginia și alții, să obțină produc
ții sporite de 20 la sută peste plan.INVAȚIND DE LA COLECTIVIȘTI

Și inginerul se apuca pentru a nu știu 
cită oară, să-i explice. Cu creionul, pe 
un petic de hîrtie, sau chiar cu bățul 
direct pe pămînt, desena și vorbea : Iată 
așa vin pătratele...

Brigadierul clătina din cap :
— Da, se poate... dar la noi... Noi nu 

avem brațe... și pămîntul nu se potri
vește...

Inginerul tăcea dezarmat. Nu mai în
tâlnise un astfel de om. Și din zi în zi era 
tot mai nebăjit. Timpul prielnic însămîn- 
țării se apropia și el nu reușise încă să 
convingă pe Traian Cioară și pe ceilalți 
care, ca și acesta, se lăsau greu. Poate 
de aceea se închise într-o zi cu secreta
rul de partid într-o odaie la sediul gos
podăriei și discutară îndelung.

N-a rămas nici-un document despre a- 
ceastă discuție. Destul însă că a doua zi, 
cuvîntul de ordine al tuturor comuniști
lor din gospodărie a fost: „Vom însămîn- 
ța cît mai mult în cuiburi așezate în pă
trat". Lozinca într-adevăr a fost tradusă 
în fapte cu succes, căci comuniștii din l-au urmat toți colectiviștii din brigada 
gospodărie cunosc oamenii și știu ce cheie lui. Iar după ei..și ceilalți, 
se potrivește fiecăruia în parte la lacătul 
sufletului.

A fost, fără îndoială, și succesul ingi
nerului ; lui îi place să-și amintească de 
întîmplarea aceasta care l-a făcut să în
țeleagă cît de mult prețuiește ajutorul 
comuniștilor, ajutor dat la timp și din 
toată inima.

e greu pînă Începe unul...
Pentru inginerul agronom, timpul trece 

repede în gospodăria colectivă. Chiar a- 
cum, în timpul de iarnă, cîte nu sînt de 
făcut ? Utemisțul Gheorghe Mîrzac știe 
că nu poate rezolva toate problemele în- 
tr-o singură zi și că nu va reuși nicio
dată să cuprindă singur munca. De aceea 
prețuiește și stimează în mod deosebit pe nu se împacă agronomul de loc și-mpo- 
oamenii cu inițiativă, cu tragere de ini- triva cărora luptă dîrz, sînt cele legate 
mă pentru gospodărie. Și un asemenea de munca lui, de dezvoltarea neîntrerup

tă, a gospodăriei colective. Așa s-a necă
jit cînd cu însămînțarea porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat. La fel de ne
căjit a fos<t și cînd cu treiertșul după gra
ficul orar. Dar atunci începuse să-și cu
noască oamenii și a știut ce să .facă : s-a 
utcat pe batoză și-a muncit alături de 
ceilalți. Muncind și văzînd roadele mun-

om este, printre alții, brigadierul Ilie 
Alexandru de la „a doua“. La- aplicarea 
metodelor înaintate, la toate lucrările mai 
grele, în situațiile mai complicate pentru 
gospodărie, Ilie Alexandru pornește în 
fcrunte, trece peste orice piedici și trage 
după el și pe ceilalți. Agronomul utemist 
Gheorghe Mîrzac povestește o întîmpla- 
re care i-a rămas întipărită în minte. Pe ; cii lor, oamenii s-au convins, 
de-o parte pentru că s-a petrecut de 
rînd, pe de altă parte pentru că este în- deosebită ascuțime, 
tr-adevăr semnificativă.

...Trebuia cărat bălegarul pe cîmp 
mai repede. La propunerea inginerului a- 
gronom, cons.iliul de conducere a hotărît 
ca dis-de-dimineață, cu toate atelajele

cu- Nu de multă vreme a ieșit la iveală, cu 
faptul că munca în 

fermele zootehnice nu merge cum trebuie 
că brigada și echipele zootehnice nu sînt 
bine organizate. Ajutat de inginerul agro
nom utemist, căruia nu-i place ca nere
gulile, odată scoase în evidență, să mai

cît

(fotografia a Il-a), depun 
multă străduință. El își 
depășesc zilnic sarcinile 
de plan cu peste 20 la 
sută.

După ce mașinile au 
fost încărcate cu pline 
proaspătă ce mai îm
prăștie încă aroma plă
cută, ele se răspîndesc 
în toate colțurile Capi
talei (fotografia a IIl-a). 
Foto : DUMITRU

tî

ZILNICE
Rezultate însemnate obțin și tinerii 

muncitori din secția strungărie, de la ate
lierul de sudură și cei de la fierărie. în 
acțiunea de îmbunătățire a calității pro
duselor s-au. remarcat îndeosebi utemis
tele Harnea Maria, Manole Maria și Stoica 
Maria, practicante la secția strungărie, 
care sînt ajutate cu multă stăruință.

Prin eforturi unite tinerii de la între
prinderea I.F.I.L. din Mîneciu au confec
ționat peste plan 1754 lăzi, 418 zdrobitoare 
de cartofi, 2300 lăzi demontabile, 2000 
cozi de mături, 5000 lăzi pentru cuie.

Corespondent 
PUFU VALERIA

disponibile să se înceapă transportul. Oa
menii au venit în zori, așa cum fusese 
vorba, dar se cam codeau. ,Batea vîntul, 
era frig, „Oare n-ar mai putea aștepta 
bălegarul ăsta ?“, era o întrebare neros
tită, dar care se putea desluși cu ușurin
ță după fețele încruntate, ale unora, după 
felul cum lucrau alții, fără să se gră
bească de loc. Ilie Alexandru era voios, 
ca întotdeauna. Și-a încărcat o căruță de 
bălegar, s-a suit deasupra și a strigat că
tre ceilalți:

— Ei, fraților eu am terminat primul. 
Acum să văd care mă puteți ajunge pînă 
la cîmp ! Că de-ntrecut... n-am nici fir de 
teamă, dacă mă uit cum lucrați!

Și plesnind din bici și-a îndemnat caii 
la drum.

Ce s-o fi petrecut în mintea oamenilor? 
Le-a fosț necaz că sînt întrecuți, le-a fost 
rușine să rămînă mai prejos ? ! Poate și 
una și alta, dar aceasta, interesează mai 
puțin. Interesant este faptul că, la puțin 
timp după plecarea lui Ilie Alexandru,

unul

— Ce zici, moșule, îți place cum umblă, 
a-ntrebat inginerul pe un bătrîn îngriji
tor de porci, uitjndu-se după căruțe.

— Ce să zic ? E mult pînă o ia 
înainte. Si dacă acela uriu-i Ilie...

NU-I TOTUL CA PE ROATE
Cînd Gheorghe Mîrzac a venit în co

muna Mihail Kogălniceanu, nămeții aduși 
de yiscolul din iama trecută erau cît casa. 
Apoi zăpada s-a topit și a fost noroi pînă 
la genunchi. Mai tîrziu, locul noroiului a 
fost luat de virtejurile de praf, ridicate 
de v.înt pînă la cer. Și iar noroi, și iar 
praf șildrumuri lungi de străbătut — mai 
ales cu‘.piciorul.

Insă greutățile cele mai mari, cu care

încălțăminte 
din materiale 
economisite

BACĂU (de la corespondentul nostru). 
Brigăzile de tineret de la fabrica de 
încălțăminte „Partizanul“-Bacău, au pus 
în centrul preocupărilor lor lupta pentru 
realizarea unor economii tot mai mari. In 
anul care a trecut tinerii din aceste bri
găzi au obținut succese importante. Co
lectivul secției croit în care cei mai mulți 
muncitori sînt tineri, a economisit însem
nate cantități de piele, talpă, pînză etc., 
în valoare de peste 336.000 lei. Din aceste 
materiale economisite ei au realizat peste 
5.700 perechi bocanci peste plan. însufle
țiți de succesele obținute în anul trecut, 
muncitorii tineri și vîrstnici de la fabrica 
„Partizanul” continuă lupta pentru reali
zarea de noi economii.

Ei au economisit 7.735 decimetri 
pătrați de piele. Un aport deose
bit pentru obținerea acestor economii l-a 
adus brigada de tineret condusă de ute
mistul Coșereahu Gheorghe. Tinerii din 
această brigadă, orgănizîndu-și mai bine 
locul de muncă, însușindu-și inițiativa lui 
N. Militaru, au folosit cu mai multă pri
cepere, economic, șabloanele de croit. Ast
fel, îmbinînd cu atenție șabloanele de di
ferite mărimi, ei au reușit ca numai 
primele zece zile ale lunii ianuarie 
economisească 3.945 decimetri pătrați 
piele.

in 
să 
de

dăinuiască mult, consiliul de conducere 
al gospodăriei a pornit să îndrepte lucru
rile : se repartizează animalele pe oame
ni, se eliberează hrană din magazie pe o 
săptămînă pentru fiecare fermă, se iau 
măsuri pentru ținerea unei evidențe juste 
a muncii. Acum, fiecare fermă a fost în
zestrată cu mijloace de transport, care să 
fie folosite pentru îndeplinirea sarcinilor.

în fiecare zi, se ridică probleme noi 
pentru. .rezolvarea cărora luptă tînărul 
inginer agronom, umăr la umăr cu mem
brii gospodăriei colective. Praful, noroiul? 
„Nu-i nimic, spune tînărul inginer agro
nom. Să meargă bine munca, să 
rească tot mai mult gospodăria 
scăpăm și de praf și de noroi, și 
neajunsuri de felul ăsta".

OAMENI DE NĂDEJDE

se-nță- 
și-o să 
de alte

„Nu cred să mă înșel dacă spun că un 
sprijin foarte mare am primit de la ute- 
miști. Sînt tineri buni, oameni de nădej
de, într-adevăr!“

Oare să fie exagerată căldura deosebi
tă cu care vorbește Gheorghe Mîrzac 
despre utemiștii din gospodăria colectivă? 
Faptele dovedesc că nu. Tînăr și utemist 
el însuși, agronomul a știut să se apro
pie de utemiștii și tinerii colectiviști, să-i 
înflăcăreze în muncă. La. însămînțatul po_ 
rumbului în cuiburi așezate în pătrat, ti
nerii au muncit în cea mai mare măsură. 
La treieriș, după metoda Brediuc, ei au 
fost primii care au muncit împreună cu 
inginerul. în toamna lui 1954, ei au fost 
cei care au săpat pe 3 ha. gropile pentru 
o nouă livadă a gospodăriei, iar acum, 
în timpul iernii, învață cu sîrg la cursu
rile de agrotehnică și zootehnie, despre 
alte noi metode care să le aducă succese 
și mai mari în. muncă. Să nu ne mire 
deci căldura inginerului pentru ei, să nu 
ne mire că întotdeauna el se bizuie pe 
uțemiști ca pe niște oameni adevărați, de 
nădejde, care sînt în primele rînduri.

★
De la colectiviști, de la 

care odinioară, pierduți 
cîrnpîei, trăiau prost pe 
noase, inginerul agronom
ghe Mîrzac a învățat multe. Anul petre
cut în gospodăria colectivă l-a maturizat, 
l-a făcut mai hotărît, mai dîrz în lupta 
pentru creșterea producției agricole. Și, 
cu toate greutățile, cu toate nopțile ne
dormite, cu tot noroiul cărat pe cizme și 
cu tot praful înghițit, Gheorghe Mîrzac 
își prețuiește mai mult meseria și-o iu
bește mai mult I

B. CLATICI

oamenii aceștia 
în imensitatea 
pămînturi mă- 
utemist Gheor-



CREIONULCU PENIȚA $1

ION DORU — Ingîmfatul.

CIK DAMADIAN — împărțeala. 
Sam: — Nu fi lacom, John Bull.

ADRIAN LUCACI — Contabilitate simplă
Pierdere

N. JURASCU — 
„Criticul" de artă: 
„Nu ți se pare că aici 
interpretarea pictu
rală valorată prezin
tă sensibilitatea unei 
palete cu un mare 
potențial deși croma
tic?"

Astăzi, după cum vedeți, Micul nos
tru insectar primește o nouă vizi
tă. De data aceasta ne-au sosit 

mulți musafiri, caricaturiști ale căror 
lucrări sînt expuse la Expoziția anuală 
de stat a artelor plastice. Ei au adus, 
prinse în vîrful penițelor, diferite spe
cii de insecte, mai mult sau mai puțin 
cunoscute și pe care vi le prezentăm 
aici. Nu aveți în față două insecte, 
ne-a spus Adrian Lucaci, ci aceeași 
filoxeră în două posturi, prima în 
timp ce atacă și a doua în timp ce se 
gîndește că e timpul să-și revizuiască 
sistemul de contabilitate dublă care a 
adus-o în insectarul cu gratii la fe
reastră.

Ion Doru a găsit o insectă care are 
o stranie excrescență a trompei. Acea
stă deformare își găsește însă rațiunea 
dacă ținem seama de faptul că acest 
gîndac practică curiosul obicei de a 
se închina la propriul său bust și de a 
îndemna pe ceilalți s-o facă, cu aju
torul unui organ ce aduce foarte bine 
cu o tobă. Se pare însă că în acest 
caz principiul corelației organelor se 
va aplica astfel: cu cît va bate mai 
mult toba, cu atît i se va scurta nasul.

Romeo Voinescu ne-a adus un soi 
d)e paraziți adolescenți ce-și fac 
veacul pe bulevarde, agățîndu-se une
ori și de oameni. Precum se vede în

RIK AUERBACH — ImpăunatuL

I. ROSS — Orbul șl ologul
„Poporul vostru spune : Numai un orb nu 

poate vedea muntele Taișan“. (Din cuvîn- 
tarea tov. Hrușciov la a V-a aniversare a 
R. P. Chineze).

Trustmanul: Tu vezi muntele Taișan? 
că eu nu văd nimic. Cian Kai-și: Nu pot 

i să-l văd, au ridicat ceva mult mai mare 
| in fața lui.

In loc de legendă 
caricatură, un tratament energic cu 
D.D.T.-ul disprețului îi face pe acești 
„pierde-vară vulgaris" să-și piardă 
falsa semeție.

Insectele din caricatura următoare 
colecționate de N. Jurăscu, deși au di
mensiuni remarcabile, nu reușesc să 
se ridice deasupra ierbii. Probabil că 
nu le lasă tocmai rece calitățile nutri
tive ale furajului. Curios lucru... in
secte rumegătoare! Și iată acum rămă
șițele pămintești ale unei insecte prin
se de către Eugen Taru în Extremul 
Orient, care încearcă să-și prelungeas
că agonia printr-o simbioză cu destul 
de nestabilul Unchi Sam. Trebuie să 
recunoașteți că viața bătăiosului pă
duche Cian Kai-și atîrnă (la figurat) 
de un fir de păr. De bună seamă însă, 
că, in cele din urmă păduchele va 
atîma (de data aceasta la propriu) de 
o funie.

Unchiul Sam mai are relații și cu 
alte insecte, pe care le ajută „mărini
mos". Cik ne-a explicat modul în care 
împarte acesta petrol iranian, făcîn- 
du-și — după cum spune proverbul — 
parte. Iată însă că ploșnița imperialis
mului englez este suptă și de petrol și 
se alege și cu jobenul găurit. Ce vreți

H. LERU — Poftiți, e peste un kîl.

GION D. MIHAIL — Opera lui Mefisto. Unde-șț vîră dracu’ coada. NELI COBAI’ Călimării®.

ROMEO VOINESCU —Pe bulevard. Cam greu de trecut pe aici, pînă nu vor dispare astfel de indivizi.

petrolul n-a priit niciodată ploșnițe
lor !...

Ai putea să zici că Unchiul Sam e 
mai curînd un cameleon decît o in
sectă, așa-și schimbă înfățișarea de la 
o caricatură la alta. Dar dracul 
desenat de Gion și care și-a pus 
coada la dispoziția puricilor săi 
ar putea s-o pățească ca și ursul 
din poveste, adică să rămînă fără ea. 
In orice caz nu va avea o soartă mai 
bună decît Mefisto, căci flăcările ia
dului pe care-l pregătește el altora, ar 
fi bucuroase să-l mistuie.

Priviți acum grava greșeală pe care 
am comis-o încadrînd o pasăre în sub- 
încrengătura nevertebratelor. Intr-ade
văr acest păun al lui Rik Auerbach își 
închipuie că e tare deștept fiindcă s-a 
împodobit cu citate împrumutate de 
peste tot. Desfă-i însă șubredul penaj 
și vei vedea că nu are creier, nici eît 
o coropișniță.

Observați de asemenea exemplarele 
oferite de H. Leru, I. Ross, Nell Co- 
bar etc. Sînt interesante, nu ?

Și acum... surpriza. Tot Nell Cobar 
face un serviciu prietenesc tovarășilor 
săi de breaslă, prezentîndu-i publicului. 
Au muncit serios la caricaturi și me
rită. Noi le mulțumim și le urăm și 
mai multă inspirație pentru expozițiile 
viitoare.

EUGEN TARU — De un fir de păr.

f



LA CASA SINDICATELOR Popoarele sînt hotărîte să înlăture 
primejdia războiului atomic

Plăcute sînt clipele petrecute alături de o carte de lectură sau de studiu, la 
Casa Sindicatelor din Capitală.

După orele de muncă poți întîlni aici multi muncitori, tehnicieni, intelectuali 
și studenti care vin să consulte cărțile de specialitate ce-1 interesează și pe care 
le au la dispoziție.

In fotografia noastră un aspect de la Casa Sindicatelor din București.

Noi asociații simple de producție agricolă
în anul 1954 în satele și comunele re

giunii Craiova au luat ființă 30 de aso
ciații simple de producție agricolă în care 
au intrat 697 familii de țărani muncitori 
cu 399 ha.

în primele zile ale anului 1955, alte 
1746 familii de țărani muncitori au for
mat 59 noj asociații de producție agri
colă pentru cultivarea bumbacului, tutu
nului, plantelor medicinale, orezului etc. 
Asemenea asociații au luat ființă ia Bra
niștea, Cetate, Cujmir, Gîrla Mare, Vâ
nători și Vrata din raionul Cujmir, în 6 
comune din raionul Calafat și în alte 
raioane. Numai în raionul Gura Jiului

Comisie da, sport ba
Nu-s cuvinte de laudă pentru cei din 

Afumați care cu mari sacrificii au reușit 
— spre mirarea tinerilor săteni — să for
meze o comisie cu scopul de a organiza 
desfășurarea întrecerilor din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a satelor.

Avînd o remarcabilă îndrăzneală și o 
apreciabilă orientare în problemele spor
tive, cei din Afumați au dovedit o înaltă 
ingeniozitate. Astfel, nu de mult, tova
rășul Dociu Marin, secretarul organizației 
de bază U.T.M., în prezența celor ce 
conduc treburile obștești din comună și a 
unui număr mai restrîns de tineri, a dec
larat deschisă Spartachiada de iarnă a sa
telor în comuna Afumați — prin numirea 
unei comisii.

Asta s-a întîmplat cu mai multă vreme 
în urmă Se pare însă după amănunțite și 
intense cercetări că în acest domeniu — 
al Spartachiadei — „organizarea” comisiei 
a fost primul, cel mai important și tot
odată unicul lucru făcut. Gurile rele spun 
că era și de așteptat aceasta ținînd 
seama de istoria inexistentă a mișcării 
sportive din comună. Trebuie spus totuși 
că aici există din partea sfatului popular 
și a comitetului organizației de bază 
U.T.M. o veche simpatie declarativă pen
tru activitatea sportivă.

Să lăsăm să vorbească însă faptele cu
lese din analele nescrise ale comunei.

...A FOST ODATĂ UN TEREN DE 
SPORT. Cică s-ar fi supărat foarte rău 
tovarășul Malinescu Alexandru, actualul 
președinte al sfatului popular al comunei 
Afumați, atunci cînd a aflat că tinerii 
țărani muncitori au cerut să li se dea o 
bucată de pămînt pentru a-și amenaja 
un teren de sport. Cită neobrăzare au 
acești tineri ! Apoi, la drept vorbind, de 
ce tocmai el, președintele sfatului popular 
să fie deranjat cu asemenea pretenții 
absurde cînd e cunoscut faptul că domnia 
sa are nenumărate sarcini de răspundere? 
Și hotărîrea președintelui a fost lege. în 
comuna Afumați nu va exista nici un te
ren de sport, iar dacă a existat vreodată, 
unul mic, modest, cuțitele plugului l-au 
brăzdat adînc.

...A EXISTAT CÎNDVA ECHIPAMENT 
SPORTIV. Dar unde este acum ? Grea în
trebare. Cine poate ști de soarta acestor 
echipamente sportive ? Eunăoară, direc
torul căminului cultural, tovarășul Vișan 
Marin care ar fi trebuit să aibă în păs
trare echipamentul sportiv, se simte cu 
totul nevinovat. El declară cu seninătate

Turul ciclist al Egiptuiui
Vineri s-a disputat cea de a 9-a etapă a 

turului ciclist al Egiptului. Participanții 
la întrecere au luat startul din Port-Said, 
întorcîndu-se pe șoseaua de pe marginea 
canalului Suez, pînă la Ismailia, capătul 
etapei, după 78 km. Victoria a revenit 
englezului Britain care a întrecut la 
sprint pe ciclistul francez Vermeulin. 
Câștigătorul etapei a realizat timpul de 

au luat ființă 21 asociații simple de pro
ducție agricolă, în care au intrat 459 fa
milii de țărani muncitori cu o suprafață 
de 192,97 ha. teren arabil, iar în raionul 
Segarcea, în cele 19 asociații simple în
ființate de curînd au intrat 819 familii de 
țărani muncitori care vor cultiva pe 295 
ha. bumbac, tutun și sfeclă de zahăr.

Pînă la 19 ianuarie, în regiunea Craiova 
s-au constituit în total 89 de asociații sim
ple de producție agricolă în care au in
trat 2.443 familii de țărani muncitori pen
tru a cultiva plante tehnice și legume pe 
962,48 ha.

(Agerpres)

— și destul de mulțumit — că acest echi
pament i-a fost furat. Se pare totuși că 
ar putea să spună mai multe în această 
problemă...

...ÎN PREZENT, în comuna Afumați 
nici un tînăr nu practică vreun sport. De 
fapt nici n-ar putea. Singurele obiecte 
sportive existente în comună — și asta 
datorită spiritului inventiv al tinerilor — 
sînt mingile de cîrpă, confecționate de 
copiii sub 14 ani, plus un șah încuiat în 
dulap datorită atitudinii „grijulii”, a to
varășei bibliotecară Țurcan care nu-1 dă 
tinerilor pentru că, mai știi... s-ar putea 
strica sau pierde vreo piesă.

Tovarășul Dociu Marin, secretarul or
ganizației de bază U.T.M., în străduința 
sa — lăudabilă de altfel — și-a mai adus 
aminte de cîteva ori în anul ce a trecut 
și despre sport (cu prilejul întocmirii 
unor dări de seamă și a unor planuri de 
muncă). Din păcate însă această aducere 
aminte s-a rezumat doar la o simplă com
pătimire (de data aceasta sinceră) a celor 
ce doreau să practice sportul.

încă de la începutul acestui an, tova
rășul Dociu a fost asaltat de mai mulțl 
tovarăși veniți în grabă pentru a forma 
comisia de organizare a Spartachiadei 
de iarnă a satelor. Alte eforturi în plus 
nu s-au manifestat în activitatea secreta
rului organizației de bază U.T.M. în a- 
ceastă direcție. De fapt în cadrul organi
zației de bază U.T.M., despre sport s-a 
discutat atît de rar încît tinerii fac sfor
țări serioase pentru a-și aduce aminte și 
de asemenea fapte. Lucrul cel mai impor
tant însă e faptul că atît tovarășul Dociu 
Marin cît și tovarășul Malinescu Ale
xandru se simt cu totul nevinovați pen
tru inexistenta activitate sportivă de aici.

în comuna Afumați sînt peste 600 de 
tineri. Aceștia doresc din toată inima ca 
în timpul lor liber să practice sportul, să 
participe la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a satelor.

Comitetul raional U.T.M. Brănești ca 
și sfatul popular raional au datoria să 
țină seama de dorința tinerilor din co
muna Afumați, și să ia toate măsurile 
necesare pentru asigurarea desfășurării cu 
succes a întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a satelor și în comuna Afumați.

IONESCU GABRIEL 
corespondentul '„Scînteii tineretului" 

pentru regiunea București

lh 54’39” La 85 de secunde a sosit un 
pluton numeros în care se aflau și cicliștii 
romîni C Dumitrescu. C. Șandru și G. 
Moiceanu.

în clasamentul pe echipe conduce R. P. 
Bulgaria A. urmată de Danemarca, An
glia, R.P.R., Libia etc. Echipa Belgiei a 
rămas în doi alergători și nu mai contează 
în clasamentul pe țări. (Agerpres)

»>',SA FIE DISTRUSE STOCURILE
DE BOMBE ATOMICE"

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite :

Opinia publică din Polonia aprobă cu 
căldură documentele sesiunii Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii avînd drept 
țintă să scape omenirea de primejdia unui 
război atomic. Ziarele centrale comen
tează pe larg aceste documente, subli
niind că realizarea lor va constitui o eta
pă nouă în lupta pentru pace în întreaga 
lume.

Intr-un articol de fond intitulat „Să 
fie distruse stocurile de bombe atomice”, 
ziarul „Trybuna Ludu" scrie :

Astăzi problema se pune astfel : sau va 
continua cursa armei atomice de natura 
să ducă la război sau va fi lichidată odată 
pentru totdeauna primejdia folosirii ar
mei atomice și energia incalculabilă a 
atomului va fi pusă în folosul omului. 
Pornind de la aceste premize, Consiliul 
Mondial al Păcii a tras concluzii logice. 
Ele sînt cuprinse în Apelul către popoa
rele lumii, care cere distrugerea în țoate 
țările a stocurilor de arme atomice și 
încetarea imediată a producției acestor 
arme.

Noi sprijinim din toată inima Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii.

Cum a fost scufundat cargobotul 
englez „Edendale"

CANTON 22 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Căpitanul L. C. Church, comandantul 
cargobotului englez „Edendale”, scufundat 
la 19 ianuarie în portul Suatou de 
avioane ciankaișiste, a declarat urmă
toarele unui corespondent al agenției 
China Nouă: „De pe puntea de comandă 
am putut vedea cum avioanele ciankaișis
te aruncau bombe și mitraliau vasul 
„Edendale" care avea arborat pavilionul 
britanic. Am urmărit atacul avioanelor 
care zburau la o altitudine de 60 m. Nu 
încape nici cea mai mică îndoială că pi- 
loții lor puteau distinge pavilionul brita
nic. Cu toate acestea, ei au mitraliat și 
bombardat vasul, scufundîndu-1. Avioa
nele nu s-au îndepărtat decît după ce 
vasul a început să se scufunde. Atunci 
ele s-au îndepărtat pentru a ataca vase 
chineze".

★
LONDRA 22 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum reiese dintr-o informație 
a agenției Reuter, la 22 ianuarie Anglia 
a adresat gomindaniștilor un protest ho- 
tărît împotriva scufundării la 19 ianuarie 
a cargobotului englez, „Edendale".

In nota engleză de protest, redactată. în 
termeni drastici, se cere efectuarea ime
diată a unei anchete în legătură cu acest 
incident și compensarea pagubelor prici
nuite.

O hotărîre nejustă
NEW YORK 22 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 21 ianuarie a avut loc ședința or

dinară a Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru pregătirea conferinței internațio
nale în problemele folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

La terminarea ședinței, secretariatul 
O.N.U. a difuzat un comunicat pentru 
presă. In acest document se arată că re
prezentantul Uniunii Sovietice, academi
cianul D. V. Skobelțîn a propus să se re
comande secretarului general al O.N.U. ca, 
atunci cînd se vor adresa statelor invita
țiile de a participa la conferința interna
țională în problemele folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, invitația că
tre China să fie adresată Guvernului 
Popular Central al R. P. Chineze. Este 
absolut evident că această propunere a re
prezentantului sovietic a fost dictată de 
preocuparea ca la susmenționata confe
rință să participe toate popoarele lumii. 
Absența la o asemenea conferință a ma
relui popor chinez de 600 milioane ar sub
mina prestigiul internațional al O.N.U, ca 
organizație menită să contribuie la dezvol
tarea și consolidarea colaborării între po
poare. Este clar că la o conferință interna
țională atît de importantă cum este con
ferința în problemele folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, singurul re
prezentant al marelui popor chinei trebuie 
să fie guvernul său legal — Guvernul 
Popular Central al R.P. Chineze, și nu 
clica gomindanistă izgonită din China.

După cum se arată în comunicatul pen
tru presă, secretarul general al O.N.U., lu- 
înd cuvîntul ca președinte al Comitetului 
Consultativ, a prezentat o hotărîre potri
vit căreia propunerea delegatului sovietic 
nu poate fi examinată de către Comitet 
întrucît nu este de competența comitetului.

Reprezentantul sovietic a protestat îm
potriva hotărîrii secretarului general. Cu 
toate acestea ea a fost adoptată cu majo
ritatea voturilor membrilor comitetului.

încercare de lovitură de stat 
în Guatemala

GUATEMALA-CITY 22 (Agerpres). — 
Agențiile de presă occidentale relatează 
că în ziua de 20 ianuarie a avut loc în 
Guatemala o nouă încercare de răsturnare 
a guvernului dictatorului Castillo Armas.

în urma acestui fapt, au fost luate 
măsuri speciale; pe întreg teritoriul Gua- 
temalei a fost decretată starea de asediu 
pe timp nelimitat, iar palatul prezidențial 
este înconjurat și păzit de puternice forțe 
armate. Potrivit declarațiilor lui Armas, 
pînă .în prezent, au fost arestate aproape 
100 de persoane.

După cum transmite agenția Associated 
Press, aceasta este a treia și cea mai im
portantă încercare de lovitură de stat din 
timpul dictaturii lui Castillo Armas.

Mari inundații la Paris
PARIS 22 (Agerpres). — Sîmbătă, în 

cea de a 15-a zi a creșterii apelor Senei, 
situația s-a agravat în mod deosebit atît 
la Paris cît și în împrejurimile capitalei. 
Apele Senei au atins 7,32 m. nivel la care 
n-a mai ajuns din anul 1924. Zeci de mii 
de sinistrați au fost evacuați în grabă din 
cartierele mărginașe ale Parisului.

In numeroase suburbii ale Parisului, 
uzinele au trebuit să-și închidă porțile. 
Apele amenință și marile uzine de auto
mobil’ Renault, situate în sud-estul ca
pitalei.

în suburbiile estice digurile au și cedat 
presiunii apelor care s-au infiltrat în 
cripta celebrei catedrale Notre Dame și în 
subsolurile Camerei deputațiloir.

„OAMENII NU VOR STA 
CU BRAȚELE ÎNCRUCIȘATE"

Agenția .TIRANA 22 (Agerpres).
A.T.A. transmite :

Ziarul „Zori i Popullit" publică un ar
ticol de fond intitulat „Interziceți armele 
de exterminare în masă! Respingeți acor
durile de la Paris”, în care comentează 
lucrările sesiunii lărgite a Biroului Con
siliului Mondial al Păcii.

Ziarul scrie că Declarația adoptată la 
sesiunea lărgită a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, Apelul către popoarele 
Europei și Apelul către popoarele 
lumii sînt documente de cea mai mare 
Importanță istorică. Ele constituie expre
sia năzuinței milioanelor de oameni din 
întreaga lume, ele exprimă voința tuturor 
popoarelor care nu vor un nou măcel. Oa
menii, scrie ziarul, nu pot rămîne cu 
brațele încrucișate și nici nu pot asculta 
cu indiferență strigătele isterice ale ma
niacilor războiului atomic de la Washing
ton și Londra, care urmăreec prin acor
durile de la Paris, să pună armele de 
exterminare în masă în mîna criminali
lor condamnați la Nurnoerg.

O PRIMEJDIE DE MOARTE 
PENTRU AUSTRIA

VIENA 22 (Agerpres). — Ziarul „Oester- 
reichische Volksstimme’ salută într-un

I. 000. 000 muncitori vestgermani in grevă
BERLIN 22 (Agerpres). — Greva mun

citorilor din marile regiuni industriale ale 
Germaniei occidentale, declarată vineri la 
miezul nopții, a luat proporții uriașe, 
în cursul zilei de sîmbă’ă, numărul gre
viștilor se ridica la aproximativ 1.060.000.

Aceasta este cea mai mare grevă care 
a avut loc in Germania din 191’3. La 
această grevă de 24 de ore participă mun
citorii din toate minele și uzinele siderur
gice din regiunea Ruhrului, Renaniei, Sa-

„O remaniere care a slăbit guvernul"
EȘECUL MANEVRELOR LUI MEN DES-FRANCE 

DE A-ȘI ÎNTĂRI POZIȚIILE PARLAMENTARE
PARIS 22 (Agerpres). — TASS trans

mite :
După cum s-a mai anunțat, în dimineața 

zilei de 21 ianuarie a avut loc o confe
rință a președinților grupurilor parlamen
tare din Adunarea Națională. La propu
nerea lui Mendes-France, la conferin'.ă 
s-a hotărît ca în zilele de 2 și 3 februa
rie să se desfășoare dezbateri în leeă- 
tură cu interpelările cu privire la poli
tica guvernului în Africa de nord. Este 
vorba de interpelările făcute de genera
lul de Monsabert „republican social", și 
de generalul Aumeran, Quiilioi, Cnouzier, 
membri ai partidului de centru al Inde
pendenților și țăranilor, și de de Seyre. A- 
propiatele dezbateri cu privire la situa
ția din Africa de nord sînt considerate de

Contradicții în sînul coaliției 
guvernamentale a lui Adenauer

Amânarea discutării acordurilor de la 
Paris în Bundestagul de la Bonn este ex
plicată în mod oficial prin faptul că pre
gătirile în vederea ratificării acestor acor
duri n-au fost încă terminate. în diferi
tele comisii ale Bundestagului. In reali
tate însă, această amânare se explică în 
mare măsură prin contradicțiile care au 
ieșit la iveală cu o nouă vigoare .în coali
ția guvernamentală de la Bonn în urma 
evenimentelor din ultimele zile. Ascuțirea 
contradicțiilor dinlăuntrul coaliției guver
namentale de la Bonn este dovedită, prin
tre altele, de recentul discurs al președin
telui Bundestagului de la Bonn, Gersten- 
maier, care a criticat fățiș acordurile de 
la Paris. După cum se știe, Gerstenmaier 
a fost ales în funcția de președinte al 
Bundestagului de la Bonn tocmai pentru 
că a fost pînă în prezent unul din adepții

Trei mărturisiri ale unei reviste americane
Revista „United States News and World 

Report" nu are nevoie de recomandări. 
Ea și-a cîștigat o faimă deosebită ca pur
tătoare de cuvint a politicii Departamen
tului de Stat al S.U.A. Cu toate acestea, 
în paginile ultimelor numere ale acestei 
reviste au putut fi întîlnite unele mărtu
risiri semnificative. Nu-i vorba de schim
barea orientării revistei ci de recunoaște
rea, sub presiunea faptelor, a unor rea
lități cu neputință de ignorat fără pri
mejdia compromiterii definitive. Valoarea 
mărturisitor este cu atît mai mare cu cît 
ele provin dintr-o sursă care în nici un 
caz nu poate fi bănuită de atitudini „anti- 
americane" nici măcar de către faimosul 
senator McCarthy...

Mărturisirea nr. 1
„United States News and World Re

port" s-a ocupat recent de problema ati
tudinii tineretului din Germania occiden
tală față de ideea creării unui nou wehr- 
macht. Este bine știut că revista ameri
cană aprobă din toată inima planurile de 
reînarmare a militariștilor germani. Dar 
ori cîte planuri s-ar elabora, ele n-au 
nici o valoare dacă nu are cine să 
poarte armele „made în U.S.A."... Tocmai 
această împrejurare îngrijorează Depar
tamentul de Stat și îndeamnă revista ame
ricană să pășească pe panta mărturisiri
lor : „Mii de tineri germani care au îm
plinit vîrsta de a fi recrutați nu vor să 
aibă nici o legătură cu noua armată vest- 
germană și declară fățiș această hotărîre 
a lor. Reprezentanții oficiali care întoc
mesc planurile de formare a celor 12 di
vizii (este vorba de diviziile stabilite prin 
acordurile de la Paris, n. n.) încep să pre
vadă dificultăți în găsirea rezervelor urna 
ne necesare". Revista americană mențio
nează că în momentul de față, în Ger
mania occidentală, în ciuda intensei pro
pagande revanșarde organizată de către 
guvernul lui Adenauer, mișcarea antimili. 
taristă este „una din mișcările politice 
cele mai populare". în legătură cu aceasta 
se arată că adunările pe care departa
mentul lui Blanck (ministerul de războ! 
de la Bonn) le organizează se transformă 
de multe ori în manifestații împotriva 
reînarmării. „Tinerii din Germania occi-

• articol'de fond Apelul Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii către popoarele lu
mii în care se cere distrugerea în toate 
țările a stocurilor 
încetarea imediată 
arme.

Ședința lărgită 
Mondial al Păcii, 
Volksstimme”, a arătat clar cît de serioasă 
este primejdia războiului atomic.

Primejdia este cu atît mai mare cu cît 
puterile „blocului nord-Atlantic leagă rea
lizarea planurilor lor de reînarmarea Ger
maniei occidentale.

Bombele atomice în mîinile generalilor 
hitleriști, subliniază „Oesterreichische 
Volksstimme", reprezintă o primejdie de 
moarte pentru Austria. Țara noastră este 
vecina imediată a Germaniei. Noi am fost 
prima victimă a imperialiștilor germani 
și nu am uitat ororile războiului. De a- 
ceea, tocmai poporul austriac trebuie să 
lupte din toate 
gătirii unui nou 
nujește folosirea 
luptă face parte 
noastră împotriva remilitarizării Germa
niei occidentale pentru unitatea și inde- 

, pendența Austriei.
Poporul austriac 

satisfacție hotărîrile 
Consiliului Mondial 
cheiere ziarul. El este mândru că aceste 
hotărîri au fost luate la Viena, capitala 
patriei noastre.

de arme atomice și 
a producției acestor
a Biroului Consiliului 
scrie „Oesterreichische

puterile împotriva pre- 
război în care se plă- 
armei atomice. Această 
integrantă din lupta

salută cu profundă 
adoptate de Biroul 
al Păcii, Scrie în în-

xoniei de sud și Aachenului. Greva a fost 
declarată în semn de protest împotriva ac
țiunilor patronilor marilor concerne side
rurgice, care desfășoară o nouă ofensivă 
împotriva drepturilor muncitorilor de a 
avea reprezentanți în consiliile de admi
nistrație. Precizînd că greva a fost de
clarată „în ciuda presiunilor guvernamen
tale", Associated Press anunță că această 
grevă afectează 132 mine de cărbune și 35 
de uzine siderurgice 

presa pariziană ca o „ofensivă a opozi
ției” împotriva guvernului Mendes- 
France.

Ziarul „Paris-Presse-Intransigeant” su
bliniază că prin remanierea cabinetului, 
Mendes-France a căutat să-și întărească 
autoritatea în Adunarea Națională. „Pri
mele ecouri în palatul Bourbon, subliniază 
ziarul, ne fac șă credem că aceste măsuri 
au avut mai de grabă darul de a slăbi 
guvernul. înseși condițiile în care s-a 
produs această remaniere a cabinetului, 
ezitările acelora cărora le-au fost oferite 
posturi ministeriale și refuzul altora de 
a primi aceste posturi — toate acestea nu 
dau o strălucire deosebită cabinetului 
primului ministru Mendes-France".

zeloși ai ratificării acordurilor militare de 
la Paris. Ascuțirea contradicțiilor dinlăun
tru! coaliției guvernamentale de la Bonn 
este relevată și de ziarul burghez vest- 
german „Allgemeine Zeitung" (care apare 
în orașul Malnz). Ziarul scrie: „Cu cît 
se apropie hotărîrea Bundestagului cu 
privire la reînarmarea Germaniei occi
dentale, cu atît mai puternică devine șl 
încordarea în rândurile poporului german... 
Pînă și în rândurile partidelor care fac 
parte din coaiiție are loc o frământare. 
Pentru o linie clară luptă și „Blocul ger
man". In rîndul membrilor „partidului li
ber democrat" ies la iveală de asemenea 
divergențe. Și în rîndul uniunii creștin 
democrate se aud glasuri care nu pot con
tribui cîtuși de puțin la odihna cancela
rului care se află la Buchlerhoehe".

Spicuiri din presa occidentală

dentală, scrie revista americană, nu vor 
să îmbrace uniforma militară".

Mărturisirea nr. 2
Realitatea japoneză stîmește multă bă

taie de cap inspiratorilor politicii ameri
cane. Neliniștea Departamentului de Stat 
față de situația politică din Japonia, și 
mai ales față de noile tendințe politice ce 
se dezvoltă în această țară, se reflectă 
clar într-un articol publicat de „United 
States News and World Report‘‘.

Deși ani de zile ziarele americane s-au 
întrecut în a zugrăvi în culori cit mai 
trandafirii economia japoneză, revista 
americană înfățișează astfel situația Ja- 
joniei acum la aproape un deceniu de la 
capitularea ei: „Japonia se află pe pra
gul unei adevărate depresiuni. Costul vie
ții crește. Magazinele sînt pline de măr
furi pe care populația nu le cumpără. De
pozitele exportatorilor sînt pline de măr
furi care nu-și găsesc desfacere peste ho
tare. Lipsa de fonduri duce la falimentul 
multor firme".

Japonezii înțeleg însă că această situație 
3Ste un rezultat direct al stării de depen
dență totală a Japoniei față de S.U.A. și 
că o politică independentă dusă de guver
nul japonez ar putea să fie singura ieșire 
lin greaua situație. Revista americană 
menționează că japonezii „vorbesc tot mai 
des despre rolul nou, independent, al Ja- 
■oniei". în același timp se subliniază că 
posibilitatea comerțului cu Uniunea So

vietică și China începe să intereseze to- 
mai mult pe japonezi".

Mărturisirea nr. 3
Evoluția situației din America Latină 

îetermină pe politicienii yankei să-și pună 
multe semne de întrebare. Sub privirile 
neputincioase ale lui mister Dulles și ale 
dracilor lui, în emisfera sudică a conti
nentului american se dezvoltă o mișcare 
tot mai puternică de rezistență față de 
guvernele marionetă, pentru lichidarea 
domniei monopolurilor nord-americane, 

Guvernul cehoslovac sprijină 
propunerile sovietice 
în problema germană

PRAGA 22 (Agerpres). — Ceteka trans
mite :

La 21 ianuarie a avut loc o ședință â 
Comitetului pentru afacerile externe al 
Adunării Naționale a Republicii Ceho
slovace. La ședința au luat parte: pre
ședintele Adunării Naționale Zdenek 
Fierlinger; ministrul Afacerilor Externe^ 
Vaclav David și membrii Biroului Prezi
diului Adunării Naționale.

Ministrul Afacerilor Externe, VaclaV 
David, a expus punctul de vedere al gu
vernului cehoslovac în problema germană 
în legătură cu declarația guvernului so
vietic din 15 ianuarie. Guvernul Repu
blicii Cehoslovace, a spus el, salută călduw 
ros declarația guvernului Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste în problema! 
germană făcută la 15 ianuarie.

Comitetul pentru afacerile externe ai 
discutat declarația ministrului AfaceriloaJ 
Externe și a aprobat-o în unanimitate.

Comitetul pentru afacerile externe ai 
ascultat de asemenea raportul președin
telui Adunării Naționale, Zdenek: Fierlin
ger, asupra desfășurării și rezultateloi' 
conferinței de la Praga a reprezentanților 
Seimului Republicii Populare Polone^, 
Adunării Naționale a Republicii Ceho
slovace și Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane, care s-a ținut între 
29 și 31 decembrie 1954. Comitetul pen
tru afacerile externe a aprobat în unani
mitate activitatea delegației Adunării Na
ționale a Republicii Cehoslovace la a- 
ceastă conferință.

Semnarea unui acord comercial 
chino-romîn

PEKIN 22 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: La 20 ianuarie, guvernele Re
publicii Populare Chineze și Republicii 
Populare Romîne au semnat la Pekin un 
acord comercial și de plăți pe anul 1955.

Potrivit acordului. China va livra Re
publicii Populare Romîne produse mine
rale și animale, produse de ouă, țesături 
de mătase, bunuri de consum, ulei de 
tung și alte materii prime. Republica 
Populară Romînă va livra Chinei utilaj 
energetic, petrol, materii prime pentru 
industria chimică, mașini, bunuri de con
sum si alte articole.

-----•-----

Scurte știri
• Comitetul de conducere al partidului 

social-democrat din Germania occidentală 
a dat sîmbătă publicității un comunicat 
cu privire la poziția 'partidului față de 
actuala situație internațională. După ce 
anunță că actuala situație politică va fi 
analizată într-o scrisoare pe care preșe
dintele partidului social-democrat, Ollen- 
hauer, o va adresa lui Adenauer, comu
nicatul conducerii partidului menționează 
că scrisoarea se va referi îndeosebi la 
problema ratificării acordurilor de la Pa
ris șj la felul în care guvernul Adenauer 
și puterile occidentale au primit declara
ția Uniunii Sovietice cu privire la pro
blema germană.

• După cum anunță ziarul „L’Huma- 
niite", la 26 și 27 ianuarie va avea loc la 
Paris plenara Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez. Pe ordinea de 
zi a plenarei figurează următoarele două 
probleme :

1. — Lupta împotriva reînvierii milita
rismului german, pentru preiîntîmpinarea 
unui război atomic criminal, în apărarea 
revendicărilor clasei muncitoare și mase
lor muncitoare (raportor Jacques Duclos').

2. — Alegerile cantonale (raportor 
Waldeck Rochet)

• Sîmbătă după amiază s-a deschis la 
Cairo conferința extraordinară a primi
lor miniștri ai țărilor arabe, convocată 
în turma încheierii pactului militar turco- 
irakian. Țările care fac parte din Liga 
Arabă — după cum relatează presa arabă 
— vor hotărî ce poziție trebuie să adopte 
țările membre ale Ligii față de Irak, care 
a încheiat pactul militar cu Turcia fără 
a consulta celelalte țări membre ale Ligii.
• Un comunicat al guvernului costari- 

can anunță că în fapt luptele din Costa- 
Rica au încetat, prin victoria forțelor gu
vernamentale. In comunicat se arată că 
au mai rămas cîteva pungi de rezistență 
în zona de lupte din nordul țării, dar că 
se așteaptă grabnica lor lichidare.

mișcare pe care nu o pot intimida repre
siuni de genul celeia din Gautemala sau 
recent din Costa Rica.

Scriind despre Brazilia, revista „Unitei 
States News and World Report" mărturi
sește că „aproape orice brazilian vă va 
spune că conducerea coruptă (e vorba de 
guvernul Braziliei înfeudat S.U.A., n. n.) 
a fost probabil cel mai mare obstacol în 
calea dezvoltării țării". Intr-adevăr, Bra
zilia are o industrie nedezvoltată pentru 
că monopolurile din S.U.A. au nevoie de 
piețe de desfacere a produselor lor. Deși 
în țară se găsesc uriașe resurse petroli
fere, ele nu sînt exploatate. Astfel, s-a 
ajuns la situația revoltătoare ca Brazilia 
care posedă petrol în cantități imense să 
importe din S.U.A. petrol în valoare de 
250 milioane dolari anual.

In aceste condițiuni este ușor de înțeles 
că se petrece un continuu proces de pau
perizare a maselor populare. Sărăcirea ce
lor mulți este insă un izvor de îmbogățire 
pentru o minoritate de exploatatori.' Cu 
cinism revista americană mărturisește : 
„Dividentele de 50% anual nu sînt un lu
cru neobișnuit. O investiție care nu aduce 
un profit de cel puțin 25 o/n este conside
rată nerentabilă". Dar revista nu adaugă 
că în numele acestor dividente a curs 
sînge în Guatemala și mai curge și acum 
în Costa-Rica.

★
Trei mărturisiri... Ele, deși înfățișează 

numai unele aspecte izolate, vorbesc clar 
despre impasul politicii americane, despre 
dificultățile pe care le întîmpină reali
zarea planurilor cercurilor conducătoare 
din S.U.A.

Sinceritatea nu-i o podoabă a ziaristu
lui din presa trusturilor de peste ocean, 
pentru că adevărul nu-i pe placul miliar
darilor americani. De aceea putem fi si
guri că mărturisirile revistei „United Sta
tes News and World Report" (mărturisiri 
care de altfel fac disonanță cu tonul 
obișnuit al revistei) nu au produs multă 
bucurie lui mister Dulles...

M. RAMURA
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Cu privire la rezultatele îndeplinirii planului de stat 
de dezvoltare a economiei naționale a ILR<S*S* pe anul 1954

Comunicatul Direcției Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
(Urmare din nr. trecut)

IV. AGRICULTURA ,, \

Colhozurile, stațiunile de mașini și tractoare și sovhozurile au obținut in anul 
care a trecut succese considerabile în ce privește sporirea producției de cereale și 
de alte produse agricole.

în 1954 a fost însămințată cu culturi de primăvară la toate categoriile de gos- 
podarii, o suprafață cu 10.8 milioane hectare mai mare decît în 1953, printre care 
Culturi cerealiere de primăvară cu 7,2 mil;oane hectare. Suprafața totală înșămîn- 
țata cu culturi de toamnă și de primăvară în vederea recoltei din 1954 a crescut eu 
8,9 m lioane hectare față de 1953.

în 1954 au fost extinse suprafețele însămințate cu bumbac, sfeclă de zahăr, cul
turi oleaginoase, cartofi, legume și culturi de bostănărie ; au sporit de asemenea Su
prafețele insămînțate cu ierburi anuale, culturi de siloz și rădăcinoase furajere. To
tuși, n-au fost îndeplinite în întregime sarcinile de plan în ce privește semănatul 
inului cu fibre lungi, cînepei și cartofilor. ; «

Recolta efectivă de cereale, precum și colectările și achizițiile de cereale au fost, 
în 1954 in ansamblu pe țară mai mari decît în 1953, deși în sudul Ucrainei și în 
regiunea Volgăi au fost condiții meteorologice nefavorabile pentru recolta de cereale 
și de alte culturi agricole.

Colhozurile și sovhozurile au îndeplinit înainte de termen planul de stat la co
lectări și achiziții de cereale. Pînă la 5 decembrie 1954 au fost predate și vîndute 
statului cu 271 milioane puduri de cereale mai mult decît la aceeași dată a anului 
1953. Totodată au sporit considerabil livrările de cereale din Siberia, în deosebi din 
ținutul Altai, precum și din Kazahstan.

în comparație cu 1953 s-a recoltat mai mult bumbac brut, fibre de in, semințe 
de in, cartofi și legume, precum și alte produse agricole.

S-a colectat de către stat cu 331.000 tone mai mult bumbac brut decît în 1953. 
S-au colectat și achiziționat de către stat cu 1.230.000 tone mai mulți cartofi, cu 
445.000 tone-mai multe legume, totodată au sporit colectările ș; achizițiile de alte 
produse agricole.
5 în conformitate cu Hotărîrea Plenarei din februarie a C.C. al P.C.U.S. „Cu pri
vire la sporirea continuă a producției de cereale în țară și la valorificarea pămîn- 
turilor virgine și înțelenite"', în colhozurile și sovhozurile din Kazahstan, Siberia, 
Ural, regiunea Volgăi și Caucazul de nord au fost arate în anul care a trecut, pen
tru recoltele d n 1954 și 1955, pămînturi virgine și înțelenite în suprafață de 
17.600.000 hectare față de 13.000.000 hectare cît prevede sarcina de plan.

în colhozuri și sovhozuri a fost însămințată cu culturi de toamnă în vederea 
recoltei din 1955, o suprafață de 40,9 milioane hectare, adică cu 1,2 milioane ha. mai 
mare deoît cea însămințată în vederea recoltei din 1954. Planul însămînțărilar cultu
rilor de toamnă în colhozuri și sovhozuri a Rst depășit.

în toamna anului 1954 în colhozuri și sovhozuri au fost efectuate cu mult mal 
multe arături pentru ogoarele de toamnă și ogoare negre decît au fost efectuate în 
toamna anului 1953.

în 1954 s-a întărit și mai mult baza tehnico-materială a agriculturii. Agricultura 
a primit în anul care a trecut 137.000 tractoare de uz general (socotite în tractoare 
de cîte 15 cai putere), 46.000 tractoare de prășit, 37.000 combine cerealiere dintre 
care 17.000 autopropulsate, 15.000 combine pentru recoltarea cartofilor și 5.000 com
bine pentru recoltarea culturilor tehnice, 116.000 autocamioane, 100.000 pluguri de 
tractor, 94.000 semănători de tractor, 94.000 cultivatoare de tractor, aproximativ 
200.000 mașini pentru strînsul finului autopropulsate și de tractor și numeroase alte 
mașini pentru lucrarea solului, semănăturilor și strângerea recoltei, precum și mașini 
și utilaje pentru fermele de creștere a animalelor.

în cursul anului trecut au fost aduse în regiunile de valorificare a pămînturilor 
virgine și înțelenite 115.000 tractoare (socotite în tractoare de cîte 15 cai putere), 
18.000 combine cerealiere și numărul corespunzător de unelte și mașini-remorci pen
tru tractor șj de alte mașini agricole.

Creșterea utilării tehnice a agriculturii a permis să se mecanizeze într-o și mai 
mare măsură lucrările agricole din colhozuri și sovhozuri. Stațiunile de mașini și 
tractoare au efectuat în 1954 munci agricole pe, o suprafață cu 75.000.000 hectare mai 
mare decît în 1953 și au îndeplinit 82% din principalele lucrări agricole din colho
zuri. Au fost mecanizate aproape în întregime arăturile pentru ogoare negre și 
ogoare de toamnă .în colhozuri, semănatul culturilor de toamnă a fost mecanizat în 
proporție d£95%, semănatul culturilor de primăvară în proporție de 88%. Stațiunile 
de mașini și tractoare au sădit cartofi pe o suprafață reprezentînd peste 40% din su
prafața cultivată cu cartofi în colhozuri. Au fost considerabil extinse semănătur le 
de cartofi, legume, floarea soarelu; și porumb prin metoda cuiburilor așezate în pă
trat. Au fost strînse cu combinele 82% din totalul culturilor cerealiere și 93% din 
recolta de floarea soarelui. Au rămas în urmă mecanizarea lucrărilor de însămîn- 
țare și recoltare a inului cu fibre lungi, recoltarea cartofilor și legumelor, recoltarea 
sfeclei de zahăr și a bumbacului, cositul finului și însilozarea furajelor.

Efectivul de vite — proprietate obștească a colhozurilor a crescut la 1 octombrie 
1954 în comparație cu 1 octombrie 1953 : vaci —■ cu 12% și porci — cu 5% ; efectivul 
de oi, în urma întreținerii nesatisfăcătoare a oilor pe pășuni permanente în iarna 
anului 1953/1954, a scăzut cu 2%. Efectivul de vite din sovhozurile Ministerului Sov
hozurilor al U.R.S.S. a sporit între 1 octombrie 1953 — 1 octombrie 1954 : vaci — cu 
12%, porci — cu 5%, oi — cu 3%.

A sporit efectivul de vite — proprietate personală a colhoznicilor muncitorilor 
și funcționarilor.

Efectivul total de vite în toate categoriile de gospodării — în colhozuri, sov
hozuri, în proprietatea colhoznicilor, muncitorilor și funcționarilor a fost, potrivit 
datelor recensământului animalelor la 1 octombrie 1954, în comparație cu 1 octom
brie 1953 (în milioane de capete):

La 1.X.1953 La l.X. 1954
Vaci 26 27,5
Total vite cornute mari 63 64,9
Porci 47,6 51,0
Oi 114,9 117,5

Astfel, efectivul de vaci a sporit în țară în decurs de un an cu 1,5 milioane 
capete, totalul vitelor comute mari — cu 1,9 milioane capete, efectivul de porci — 
cu 3,4 milioane capete și de oi — Cu 2,6 milioane capete.

V. CREȘTEREA TRANSPORTURILOR FEROVIARE, PE APA ȘI AUTO

In 1954 a fost depășit planul anual al traficului de mărfuri pe căile ferate. In 
comparație cu 1950, traficul de mărfuri a sporit cu 42%. Aceasta înseamnă că sar
cina prevăzută de cel de al 5-lea plan cincinal potrivit căreia traficul de mărfuri 
pe căile ferate urmează să crească în 1955 cu 35—40% în comparație cu 1950, a fost 
îndeplinită înainte de termen, în patru ani.

In 1954 planul general de încărcări medii zilnice a fost îndeplinit la toate în
cărcăturile în proporție de 102%.

A fost îndeplinit și depășit planul de transporturi la cărbune de pămînt, cocs, 
petrol și produse petrolifere, turbă, minereu, fondanți, metale feroase, metale nefe
roase, ciment, cereale, sare, fructe și legume, cartofi, ulei vegetal, pește. N-a fost 
îndeplinit planul la transportul de lemne, fier vechi, materiale lemnoase, materiale 
refractare, materiale de construcții, îngrășăminte chimice ș; minerale, încărcături 
de bumbac și la unele mărfuri industriale de consum popular.

In anul 1954, timpii morți la operațiunile de încărcare a vagoanelor au scăzut 
întrucâtva în comparație cu anul 1953. Față de anul 1953, tonajul trenurilor a cres
cut cu 5%, iar consumul de combustibil pe tonă-kilometru a scăzut. In anul 1954 
sarcina de accelerare a rulajului vagoanelor de mărfuri a rămas într-o oarecare 
măsură neîndepLimită. De asemenea sarcina pe 1954 la viteza comercială a circulației 
trenurilor de marfă nu a fost îndeplinită.

Planul anual la traficul de mărfuri a fost îndeplinit de către transportul mari
tim cu 109%, iar la transportul de încărcături — în proporție de 103%. In 1954, 
traficul de mărfuri al transportului maritim a sporit cu 18% în comparație cu 
1953, iar transportul de încărcături a sporit Cu 6%.

Planul anual a fost îndeplinit de către transportul fluvial la traficul de măr
furi în proporție de 100,8%, iar la transporturile de încărcături — în proporție de 
104%. In comparație cu 1953, traficul de mărfuri în transportul fluvial a crescut 
cu 6% și transporturile de încărcături — cu 11%. A fost depășit planul la transpor
turile de petrol și produse petrolifere, material lemnos sub formă' de plute, cărbune 
de pămînt, materiale minerale de construcții, sare și bumbac. N-a fost îndeplinit 
planul la transporturile de minereu, metale, ciment, grîne, fructe și legume, pește 
și produse de pește.

Prevederile planului privind folosirea flotei de către transportul fluvial au rămas 
lîntr-o oarecare măsură neîndeplinite.

Planul privind traficul de mărfuri și transporturile de încărcături de către 
transporturile auto de uz obștesc ale Ministerului Transportului Auto și al Șose
lelor al U.R.S.S. a fost îndeplinit în 1954 in proporție de 98%. In 1954 traficul de 
mărfuri în transportul auto de uz obștesc a sporit cu 66% în comparație cu 1953, iar 
transporturile de încărcături — cu 75%.

VI. CREȘTEREA CONSTRUCȚIILOR CAPITALE

In anul 1954, volumul investițiilor capitale de stat a reprezentat 115% față de 
1953. In 1953, volumul investițiilor capitale a reprezentat 104% față de 1952.

In comparație cu 1953 au sporit investițiile capitale în industria grea , în indus
tria ușoară și alimentară, agricultură, transporturi și comerț. Volumul investițiilor 
capitale în construcția cultural-socială a crescut în 1954 cu 30% față de 195€.

în 1954 au fost puse în funcțiune considerabile capacități de producție în toate 
ramurile economiei naționale. Au fost construite și au fost puse ân funcțiune peste 
600 marj întreprinderi industriale. Ministerul Centralelor Electrice al U.R.S S. a în
deplinit planul stabilit în ce privește punerea în funcțiune a centralelor electrice.

Deși construcțiile capitale au crescut, planul de investiții capitale ș, de punere 
în funcțiune a capacităților de producție în cadrul economiei naționale n-a fost 
totușj îndeplinit în 1954. în cea mai mare măsură n-au îndeplinit planul Ministerul 
Siderurgiei al U.R.S S. Ministerul Metalurgiei Neferoase al U.R.S.S., Ministerul 
Industriei Ch mice, Ministerul Construcțiilor de mașini de construcție și rutiere, 
Ministerul Industriei Hîrtiei și de Prelucrare a Lemnului, Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții al U.R.S.S. și Ministerul Colectărilor.

In 1954, Ministerul Construcțiilor al U.R.S.S. a executat în antrepriză lucrări de 
construcții și de montaj cu 20% mal mult decît .în 1953, ia.r Ministerul Construc
ției de întreprinderi ale Industriei Metalurgice și Chim ce al U.R.S.S. — cu 9% 
mai mult; totuși, aceste ministere n-au îndeplinit întru totul planul anual.

în 1954 a continuat să crească parcul de mașini și mecanisme de construcții. 
Parcul existent de excavatoare a sporit cu 20% în comparație cu 1953, de screpere 
și buldozere — cu 26% și de macarale mobile — cu 25%. Totuși, pe micite șantiere 
de construcție mașinile și mecanismele sint folos te incomplet, mecanizarea proce
selor grele și care necesită un mare volum de muncă se realizează insuficient.

în 1954 s-a realizat o oarecare reducere a costului construcțiilor în comparaț’e 
cu 1953. Totuși, pe un mare număr de șantiere de construcție s-au înreg strat chel
tuieli de manipulare supranormative și pierderi și cheltuieli neproductive, n-a fost 
asigurată îndeplinirea sarc nilor pe 1954 în ce privește productivitatea muncii și re
ducerea prețului de cost al construcțiilor. S-a înregistrat o fărâmițare a investi
țiilor capitale pe numeroase șantiere de construcție, ceea ce a dus la întârzierea 
punerii în funcț une a unor întreprinderi industriale, case de locuit și a altor obiec
tive in curs de construcție.

Mari lipsuri există și în munca de proiectare. Se constată cheltuieli excesive 
în lucrările de f nisare arhitecturală a construcțiilor și clădirilor industriale, a ca
selor de locuit și a clădirilor cultural-sociale. Documentația privind pro eciele și 
devizele nu ajunge întotdeauna la timp la șantierele de construcție ; au loc dese 
modificări ale proiectelor ca urmare a calității lor infer'oare, ceea ce duce la scum
pirea considerabilă a lucrărilor de construcție. Organizațiile de proiectări continuă 
încă să nu acorde atenț a cuvenită elaborării proiectelor tip ; planul privind proiec
tarea tip pe 1954 a rămas într-o măsură considerabilă neîndeplinit.

VIL DEZVOLTAREA COMERȚULUI INTERIOR ȘI EXTERIOR

în anul 1954 comerțul sovietic a continuat să se dezvolte.
Planul de circulaț'e a mărfurilor cu amănuntul stabilit pe 1954 a fost depășit.
Pe baza noilor succese obținute în dezvoltarea producției, a creșterii producti

vității muncii și reducerii prețului de cost al producției, guvernul a efectuat la 1 
aprilie 1954 o nouă reducere a prețurilor de stat cu amănuntul la mărfurile de con
sum popular — a șaptea de la desfrnțarea sistemului cartelelor. Noua reducere a 
prețurilor a contribuit la continua întărire a rublei sovietice și la ridicarea nivelu
lui de trai al populației din țara noastră. în cursul anului 1954, au fost vîndute 
populației prin comerțul de stat și cooperatist, în prețuri comparate, cu 18% mai 
multe mărfuri decît în 1953. Totodată, vînzarea de mărfuri prin rețeaua cooperației 
de consum, care desfășoară comerțul la sate, a crescut în 1954 cu 29% în compa
rație cu 1953.

în comparație cu 1950, în 1954 circulația mărfurilor cu amănuntul a crescut, în 
prețuri comparate, cu 80%. Aceasta înseamnă că sarcina celui de al cincilea plan 
cincinal, prevăzând creșterea circulației mărfurilor cu amănumtiul în comerțul de stat 
și cooperatist în 1955 cu aproximativ 70% în comparație cu 1950, a fost îndeplinită 
înainte de termen, în patru ani.

în anul 1954 vînzarea unor mărfuri alimentare a crescut în comparație cu 1953 
după cum urmează: carne și preparate de came — cu 16%. pește și produse de 
pește — cu 18%, unt — cu 7%, ulei vegetal și alte grăsimi comestibile — cu 22%, 
brînzeturi cu 13%, lapte și produse lactate — cu 10%, ouă — cu 6%, zahăr — cu 
10%. produse zaharoase — cu 11%, ceai — cu 20%, legume și zarzavaturi — 
cu 15%.

In 1954, în comparație cu 1953 a crescut considerabil vînzarea următoarelor 
mărfuri industriale: țesături de bumbac — cu 18%, țesături de lînă — cu 25%, țe
sături1 de mătase — cu 28%, îmbrăcăminte — cu 22%, articole de tricotaje — cu 
23%, ciorapi și șosete — cu 24%, încălțăminte de piele — cu 16%. A crescut con
siderabil vînzarea mărfurilor cu destinație cultural-socială : aparate de radio — cu 
76%, aparate de televiziune — de peste două ori, ceasornice — cu 24%, aparate fo
tografice — cu 57%, patefoane — cu 26%, mobilă — cu 25.%, mașini de cusut — 
cu 25%, mașini de spălat — de zece ori, aspiratoare de praf de 2,7 ori, frigorifere — 
cu 80%, biciclete — cu 23%, motociclete — cu 36 %, autoturisme — cu 38%. Vîn
zarea mărfurilor cu destinație industrială a crescut în 1954 în comparație cu 1953 
după cum urmează: furnir — cu 7%, tablă pentru acoperișuri — cu 14%, ciment 
— cu 26%, ardezie — cu 5%, cuie — cu 36%, sticlă pentru geamuri — cu 37%, auto
camioane vîndute colhozurilor — cu 44%.

Deși producția și vînzarea mărfurilor industriale și alimentare a crescut consi
derabil, totuși cererea crescândă a populației pentru o serie de mărfuri importante 
de larg consum încă nu este pe deplin satisfăcută. Totodată unele organizații comer
ciale nu repartizează în mod just mărfurile pe raioane și admit livrarea de mărfuri 
în unele raioane fără a ține seama de cererea populației. în numeroase cazuri orga
nizațiile comerciale nu manifestă exigența necesară față de industrie în ce privește 
calitatea mărfurilor livrate spre a fi vîndute populației. Sînt atrase într-o măsură 
insuficientă în circulația mărfurilor resursele de mărfuri suplimentare printr-o mai 
largă dezvoltare a producției de mărfuri din materiile prime locale.

In domeniul comerțului exterior Uniunea Sovietică a continuat în 1954 să lăr
gească legăturile economice cu țările străine. In cursul anului trecut Uniunea Sovie
tică a făcut comerț ou 56 de state sitrăine.

VIII. CREȘTEREA NUMĂRULUI MUNCITORILOR
ȘI FUNCȚIONARILOR ȘI CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

La sfîrșitul anului 1954 numărul muncitorilor șl funcționarilor din eccvomia 
națională a U.R.S.S. a totalizat aproximativ 47.000.000 de oameni și a fost cu 
2.000.000 de oameni mai mare decît la sfîrșitul anului 1953. în industrie, agricultură, 
construcții și transporturi, numărul muncitorilor și funcționarilor a crescut cu 
L700.000 de oameni. A crescut numărul lucrătorilor din instituțiile de învățămînt, 
de cercetări științifice și medico-sanitare, din comerț, alimentația publică și din gos
podăria de locuințe și comunală. S-a micșorat numărul lucrătorilor din instituții în 
urma transferării unei părți a personalului administrativ direct în producție.

în 1954, ca și în anii precedenți, în țară n-a existat șomaj.
Anul trecut au absolvit școlile de pe lîngă fabrici și uzine și școlile miniere, 

de meserii, școlile medii feroviare, miniere, speciale de meserii, școlile medii de me
serii pentru mecanizarea agriculturii și școlile medii pentru mecanizarea agricul
turii și au fost trimiși să lucreze în industrie, construcții, transporturi și agricul
tură peste 700.000 de tineri muncitori calificați dintre care peste 340.000 de meca
nizatori în agricultură.

în cursul anulu; 1954, în cadrul învățămîntului individual, în brigăzi și la 
cursuri au fost instruiți și și-au ridicat calificarea 7.700.000 de muncitori și func
ționari. ,

In 1954 ca urmare a creșterii înzestrării tehnice a muncii și ridicării calificării 
muncitorilor, în industrie, productivitatea muncii a crescut cu 7 % în comparație cu 
1953, iar în construcții — țu 8%. Nu au îndeplinit în întregime planul de ridicare a 
productivității muncii stabilit pentru 1954, Ministerul industriei peștelui al U.R.S S., 
Ministerul industriei produselor de carne și lactate al U.R.S.S, — în industrie, și 
Ministerul construcției de întreprinderi ale industriei metalurgice și chimice — în 
construcții. In cadrul Min sterelor care au îndeplinit planul în ce privește produc
tivitatea muncii în ansamblu numeroase întreprinderi și șantiere de construcții n-au 
îndeplinit sarcinile trasate în ce privește creșterea productivității muncii.

IX. CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL ȘI RIDICAREA NIVELULUI 
MATERIAL ȘI CULTURAL AL VIEȚII POPORULUI

In 1954 a continuat să crească buna stare materială și nivelul cultural al po
porului.

In 1954 venitul național al U.R.S.S. a crescut cu 11 % în comparație cu 1953.
Reducerea prețurilor de stat cu amănuntul la mărfurile de consum popular 

efectuată în 1954, a dat populației un cîștig direct de 20 miliarde ruble anual.
Creșterea venitului național, reducerea prețurilor de stat cu amănuntul, precum 

și măsurile înfăptuite de Partid și Guvern în domeniul agriculturii, au asigurat o 
continuă creștere a veniturilor muncitorilor, funcționarilor și țăranilor.

Salariul real al muncitorilor și funcționarilor a crescut în decurs de un an cu 
5% ca urmare a creșterii salariului nominal și a reducerii prețurilor.

Ca urmare a măsurilor privind colectările și achizițiile de stat la produse agricole 
și înlesnirile fiscale, în cel de al doilea semestru al anului 1953 și în anul 1954 au 
crescut considerabil veniturile colhozurilor și colhoznicilor. S-a consolidat situația 
financ ară a colhozurilor. Mijloacele bănești ale colhozurilor depuse la Banca Agri
colă pe conturile fondurilor indivizibile au crescut în anul 1954 cu 35%, iar cele pe 
conturile curente de la Banca de stat — cu 78%.

Ca și în anii precedenți, în cursul anului trecut populația a primit din fondurile 
statului indemnizații și ajutoare prin asigurările sociale ale muncitorilor și funcțio
narilor, pensii prin prevederile sociale, ajutoare pentru mamele cu mulți copii și 
pentru mamele singure, burse pentru elevi și studenți, asistență medicală gratuită, 
locuri gratuite și la prețuri avantajoase la sanatorii ș, case de odihnă, învățământ 
gratuit și ridicarea calificării, precum și o serie de alte ajutoare și înlesniri. în afară 
de aceasta, toți muncitorii și funcționarii au primit concedii plătite pe o durată de 
cel puțin două săptămîni, iar lucrătorii dintr-o serie de profesii — concedii mai 
lungi. In 1954, totalul ajutoarelor și înlesnirilor mai sus menționate primite de 
populație a reprezentat suma de 146 miliarde ruble.

In total, ca urmare a creșterii salariului nominal, a reducerii prețurilor la măr
furile de consum popular, a sporirii veniturilor bănești și în natură ale țăranilor, 
a creșterii ajutoarelor și înlesnirilor din fondurile statului, suma totală a veniturilor 
muncitorilor, funcționarilor și țăranilor a crescut în 1954 în prețuri comparate cu 
11% față de 1953.

Ca urmare a creșterii veniturilor bănești ale muncitorilor, funcționarilor și ță
ranilor, depunerile populației la casele de economii au crescut în decurs de un an 
cu aproape 10 miliarde ruble.

în 1954 au continuat să se înregistreze succese în toate domeniile culturii so
cialiste.

In legătură cu dezvoltarea învățământului mediu, numărul elevilor din_ clasele 
VIII-X ale școlilor medii a crescut cu 756.000 în comparație cu anul 1953 iar în com
parație cu anul 1950 — cu 4.111.000 ; în localitățile rurale numărul elevilor din cla
sele VIII-X a crescut cu 339.000 în comparație cu anul 1953 iar în comparație cu 
anul 1950 — cu 1.644.000; în conformitate ou sarcina trasată de a se trece de la învă
țămîntul de șapte ani la învățămîntul mediu general în capitalele republicilor, în 
orașele de subordonare republicană, în centrele regionale, de ținut și în cele mai 
importante centre industriale — numărul elevilor din clasele VIII-X ale școlilor 
medii din aceste orașe a crescut cu 12%. Numărul absolvenților școlilor medii de 
10 ani a crescut cu 76% în comparație cu 1953. în institutele de învățămînt superior 
(inclusiv în institutele de învățămînt prin corespondență) au studiat 1.732.000 de stu
denți, ad că cu 170.000 mai mult decît în 1953. în școlile medii tehnice și în cele
lalte școli medii speciale (inclusiv în cele prin corespondență) au studiat aproxima
tiv 1.790.000 de persoane, adică cu 144.000 mai mult decît în anul 1953. în anul 1954, 
institutele de învățămînt superior și cele speciale au fost absolvite de peste 560.000 
de tineri spec aliști. A crescut numărul aspiranților pregătiți în institutele de în- 
vățămînt superior și în institutele științifice. Numărul studenților și elevilor din 
școlile superioare și medii speciale, serale și prin corespondență și din școlile teore
tice pentru tineretul muncitoresc și sătesc a fost în 1954 de 3.000.000, fiind cu 8% mai 
mare decît în 1953.

Numărul total al specialiștilor din economia națională care au studii superioare 
complete sau au absolvit învățămîntul mediu tehnic, a fost în 1954 cu 9% mai mare 
decît în 1953.

A crescut rețeaua de biblioteci și cluburi. în 1954 în țară existau aproximativ 
390.000 de biblioteci de toate tipurile cu un fond de cărți de 1,2 miliarde exemplare. 
Numărul instalațiilor cinematografice s-a ridicat la 54.000, crescînd în comparație cu 
anul 1953 cu peste 2.000 și depășind nivelul stabilit de planul cincinal pentru anul 1955.

In anul 1954, peste 5.500.000 de copij și adolescenți s-au odihnit în taberele de 
pionier:, în sanatorii pentru copii și la bazele de excursii și turism sau au plecat 
în mod organizat în timpul verii în localitățile balneo-climaterice în cadrul grădini
țelor de copii, căminelor de copii și creșelor.

In 1954 s-a extins rețeaua de spitale, case de naștere, dispensare și alte institu
ții sanitare precum și de sanatorii și case de odihnă. Numărul paturilor din spitale 
a crescut în 1954 cu peste 20% în comparație cu 1950 ; aceasta înseamnă că sarcina 
prevăzută de cel de al cincilea plan cincinal în ceea ce privește creșterea numărului 
de paturi în spitale a fost îndeplinită înainte de termen, în patru ani. Numărul 
locurilor în sanatorii și case de odihnă a crescut în 1954 cu aproape 8.000 în com
parație cu 1953. A fost lărgită de asemenea rețeaua de creșe și grădinițe de copii, 
în comparație cu 1953, numărul medicilor a crescut cu peste 10.000. Producț a de 
medicamente, utilaj medical și instrumente a crescut în 1954 cu 19% în comparație 
cu 1953.

în 1954 au continuat lucrările edilitare din orașe, sate, centre raionale sătești, 
de construire a întreprinderilor comunale — conducte de apă, canalizare, băi co
munale, spălătorii, hoteluri, case ale colhoznicului, lărgirea rețelei de tramvaie, 
troleibuze și autobuze, de gazificare și termificare a locuințelor.

Investițiile pentru construcția de stat și de locuințe au crescut în 1954 cu 19% 
■în comparație cu 1953. întreprinderile de stat, instituțiile, Sovietele locale și popu
lația din orașe și așezări muncitorești au construit în 1954, cu ajutorul creditelor de 
stat, case de locuit cu o suprafață totală de peste 32 milioane m. p. în afară de acea
sta, în localitățile rurale au fost construite 470.000 de noi case de locu’a.

★
Rezultatele îndeplinirii planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a 

U.R.S.S. în 1954 dovedesc creșterea necontenită a economiei socialiste și arată că 
planul cine nai de dezvoltare a U.R.S S. pe anii 1951—1955 se îndeplinește cu succes 
iar într-o serie de ramuri de cea mai mare importanță ale economiei naționale se 
depășește.

Direcția Centrala de Statistică 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.

Programul muzeelor și expozițiilor permanente 
din Capitală

Muzeul de Artă al R.P.R. Calea Vic
toriei nr. 53, Palatul Republicii. Expo
ziția de artă chineză, pictură, sculptu
ră, grafică, artă decorativă. Deschis zil
nic de la 11—18. Duminica de la 11—20. 
Luni închis.

Muzeul de Artă Populară al R.P.R. 
Calea Victoriei nr. 107. Deschis zilnic 
intre orele 10—18. Duminica de la 10 
—12. Luni și marți închis.

Muzeul romîno-rus — str. Fundației 
nr. 4, telefon 4.56.78. Deschis zilnic 
intre orele 19—21. Luni închis.

Muzeul Național de Antichități, str. 
I. C. Frimu nr. 11, telefon 1.87.32. Des
chis zilnic între orele 10—18.

Muzeul Simu, B-dul G-ral Magheru 
nr. 9, telefon 4.31.64. Deschis zilnic 10— 
13 și 16—19. Luni închis.

Muzeul Th. Aman, str. C. A. Rosetti 8, 
telefon 4.58.12. Deschis între orele 10— 
13 și 16—19. Luni închis.

Muzeul Zambaccian, str. Muzeul Zam- 
baccian nr. 21, telefon 1.23.66. Deschis 
zilnic 10—13 și 16—19. Luni închis.

Muzeul de Artă Feudală al Academiei 
R.P.R., „Dr. Minovici", str. Dr. Mino- 
vici nr. 3, telefon 7.37.27. Deschis zil
nic între orele 10—13 și 16—19. Luni 
închis.

Muzeul Memorial „Pictor Tattarescu" 
str. Domnița Anastasia nr. 7 telefon 
4.10.06. Deschis marțea, vinerea și du
minica. Orele 10—13 și 16—19.

Muzeul de Artă Populară Dr. Mino
vici str. „Dr. Minovici" nr. 3. telefon 
7.16.67. Deschis zilnic : 9—13 și 16—19. 
Luni închis.

Muzeul Storck, str. V. Alecsandri nr. 
16, telefon 2.03.53. Deschis marți, joi și 
duminică, orele 10—13 și 16—19.

Muzeul Științelor Experimentale (ob
servatorul Astronomic popular, stația 
de meteorologie și laborator de fizică). 
B-dul Ana Ipătescu nr. 21, telefon 
2.93.89. Deschis zilnic între orele 17-21. 
Luni închis.

Muzeul de Istorie Naturală „Gr. An- 
tipa", șos. Kiseleff nr. 1, telefon 3.89.19. 
Deschis marți și joi orele 10—13 și 16 
—19. Duminică 10—1.

Muzeul Satului, Șos. Kiseleff nr. 20, 
muzeu etnografic alcătuit din gospodă
rii autentice din diferite regiuni ale 
țării. Este dotat cu tot inventarul lor 
de unelte și obiecte de artă populară. 
Deschis zilnic de la orele 10—18. Luni 
și marți închis.

Muzeul Memorial Dr. Gh. Marinescu, 
str. Iuliu Fucik nr. 27, telefon 2.91.90. 
Deschis zilnic orele 10—13 și 16—19. 
Luni și joi închis.

Centrul de Documentare Tehnic al 
Ministerului Energiei Electrice din Par
cul Libertății telefon 3.90.15. Deschis 
miercuri , vineri și sîmbătă orele 7— 
15,30. Joi 9,30-—18. Duminică 9—21.

Muzeul Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale”, Pasajul Comedia, Calea Vic
toriei. Deschis în fiecare zi între orele 
10—12 și 19—20. Luni dimineața închis.

Colecția Dr. Dona, str. General Dona 
nr. 12, telefon 3.76.54. Deschis marți, 
joi și duminică, orele 10—13 și 16—19.

Colecția Slătineanu, str. Obedenaiu 
nr. 3, telefon 3.37.63. Deschis marți, joi 
și duminică, orele 10—13 și 16—19.

Expoziția Permanentă „Bucureștii în 
Arta Plastică”, B-dul General Magheru 
nr. 9, telefon 4.31.64. Deschis zilnic între 
orele 10—13 și 16—19. Luni închis.

Expoziția Permanentă „Origina și 
Evoluția omului” organizată de I.R.S.C. 
în Parcul Libertății. Deschis zilnic între 
orele 9—14 și 16—21. Luni închis.

Expoziția „Relațiile militare romîno- 
ruse de-a lungul veacurilor”. Sălile 
C.C.A. B-dul 6 Martie 2. Deschis zilnic 
între orele 10—13 și 17—20. Luni închis.

Expoziția Prieteniei Romîno-Sovietice 
de Artă Populară din R.P.R., Piața 
Operei 3. Deschis zilnic 9—21.
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SPECTACOLE
DUMINICĂ 23 IANUARIE 1955

CINEMATOGRAFE ; Patria, I. C. Frimu, Gh. 
Doja: Jucătorul de rezervă ; Republica, București: 
Desfășurarea, Și Ilie face sport; Lumina: Fetele 
din piața Spaniei ; Victoria : Profesorul Fabre ; 
Alex. Popov, Cultural : De doi bani speranță ; 
înfrățirea între popoare, Elena Pavel : Septem- 
briștii; Maxim Gorki: Apărarea înaripată; 8 Mar
tie: Mai tare ca noaptea; Vasile Roaită : Fanfan 
la Tulipe ; Unirea : Zilele mîniei ; Tineretului : 
Beethoven; Aurel Vlaicu: Epava din largul mării; 
Munca: Povestea micului cocoșat; Arta: Ordinul 
Anna; Popular: Caut o nevastă; M. Eminescu :

Circul Slavia ; Miorița : Stele vesele ; Moșilor : 
Scanderbeg; 23 August: Chibritul suedez, Turnul 
fecioarei; Donca Simo : Asaltul fortului din munți ; 
8 Mai: Școala curajului; Volga: Hamlet; 1 Mai : 
Alari .ă la circ ; Libertății : Copiii partizanului ; 
N. Bălcescu : Misterul lacului din munți; Ilie Pin- 
tilie: Omul cu 1000 de fețe; G. Coșbuc: Cîntec des
pre om; Rahova: Campionatul mondial de fotbal; 
Olga Bancic: Poemul dragostei; Constantin David: 
Un caz în taiga; Alex. Sahia: Mascarada; Flacăra: 
Cei trei mușchetari; T. Vladimirescu: Cafeneaua de 
pe bulevard; Boleslaw Bierut: Nicholas Nickleby.
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