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COMUNICATUL
Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lingă 

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine 
cu privire la Îndeplinirea planului de stat pe anul 1954

în anul 1954 dezvoltarea industriei, 
agriculturii, transporturilor, lucrărilor ca
pitale, comerțului interior și exterior, 

-creșterea numărului muncitorilor și func

ționarilor și a productivității muncii și 
ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii, sînt carac
terizate prin următoarele date :

I. îndeplinirea planului și creșterea producției 
industriale

Planul anual al producției globale pe Pe ministere și ■ organizații economice 
anul 1954 a fost îndeplinit pe întreaga centrale, planul anual al producției glo- 
industrie socialistă în proporție de 100,2%. bale a fost îndeplinit după cum urmează:

Procentul în
deplinirii pla- 

nului pe 1954:

Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini 96,4
Ministerul Industriei Petrolului 99,6
Ministerul Industriei Cărbunelui 102,4

.Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice 99,5
Ministerul Industriei Chimice 102,3
Ministerul Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei 102,6
Ministerul Industriei Materialelor de construcții 87,3
Ministerul Industriei Ușoare 99,4
Ministerul Industriei Alimentare 100,7
întreprinderile Industriei Locale și Gospodăriei Comunale 100,9
întreprinderile Industriale ale Ministerului Căilor Ferate 111,7
întreprinderile Industriale ale Ministerului Transporturilor Navale 

și Aeriene 103,1
întreprinderile Industriale ale Ministerului Construcțiilor 97,5
întreprinderile Industriale ale Ministerului Culturii 106,0
Uniunea centrală a cooperativelor meșteșugărești 110,8

Ca urmare a sarcinilor trasate de Ho- 
tărîrea plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din 19—20 august 1953, oamenii muncii 
și-au intensificat eforturile, reușind să 
producă tot mai multe mijloace de pro
ducție și bunuri de larg consum.

în industria grea, plănui de stat anual 
a fost depășit la construcții metalice, in
stalații de foraj, motoare Diesel, armături 
și fitinguri, energie electrică, motoare, ge
neratori și transformatori electrici, apa
rate de măsură și control, aparate de pro
iecție, buldozere, vagoneți. frămîntătoare 
pentru fabrici de pîine, unele sortimente 
de benzină, petrol și motorină, gaze li
chefiate. De asemenea, s-au produs peste 
plan utilaje agricole cu tracțiune meca
nică cum sînt: pluguri, cultivatoare, gra
pe, semănători de cereale, precum și grape 
cu tracțiune animală, secerători-legători, 
trioare cilindrice, uruitoare manuale, 
greble, piese de schimb pentru mașini 
agricole, îngrășăminte chimice pentru 
agricultură, Insecticide horticole lacuri 
și vopsele, anvelope auto-moto, geamuri 
trase, hîrtie și alte produse.

La unele produse și sortimente, planul 
n-a fost însă îndeplinit. Ministerul In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini n-a îndeplinit în întregime pla
nul la unele produse siderurgice, la unele 
tipuri de material rulant și de mașini agri
cole ; Ministerul Industriei Cărbunelui la 
extracția de cărbune brut; Ministerul 
Energiei Electrice și Industriei Elec
trotehnice la vagoane de tramvaie și 
aparate electro-medicale; Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcție la 
producția de țigle, ciment, var gras, cără
mizi ; Ministerul Industriei Lemnului, 
Hîrtiei și Celulozei la cherestea, furnire, 
placaje; Ministerul Industriei Chimice la 
produse sodice și acid sulfuric.

Nerealizarea integrală a planului la 
fontă și oțel se datorește, în mare măsură, 
prelungirii reparațiilor unor furnale și 
cuptoare de oțel peste termenul planificat, 
precum și nerealizării depline a planului 
de colectare a fierului vechi.

Oamenii muncii din întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de larg consum au 
depășit prevederile planului anual la pîine, 
paste făinoase, uleiuri comestibile, slăni

nă, preparate și conserve de came și peș
te, produse zaharoase, biscuiți, marmela
dă, bere, băuturi din spirt rafinat, țigări 
și tutun, fire de bumbac, tricotaje de 
bumbac, de lînă și mătase, ciorapi ka
pron, confecții, încălțăminte din cauciuc, 
sobe de încălzit și mașini de gătit, butelii 
și plite de gătit pentru gaze de petrol li
chefiate, aparate de radio la baterie, me
dicamente și alte bunuri de consum ce
rute de populație.

Au fost îndeplinite sarcinile cantitative 
la producția de țesături de bumbac și țe
sături de lînă, precum și la unele produse 
alimentare. S-a continuat .îmbunătățirea 
calității produselor și s-au fabricat multe 
sortimente noi de produse alimentare ca: 
lapte praf, conserve de carne, de pește, 
de legume și fructe, produse de panifica
ție, produse zaharoase, sucuri de fructe 
și altele. De asemenea, s-au produs noi 
sorturi și modele de țesături imprimate, 
de încălțăminte, de aparate electrocasniee 
și articole de menaj și de alte produse.

Cu toate aceste realizări, unele minis
tere producătoare de bunuri de consum 
n-au îndeplinit planul de producție ia o 
serie de produse și sortimente. Astfel, 
Ministerul Industriei Ușoare n-a înde
plinit planul la unele sortimente de țesă
turi de bumbac și de mătase, la încăl
țăminte din piele ; Ministerul Industriei 
Alimentare la pește și zahăr ; întreprin
derile industriale ale Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum la produse 
lactate.

în ceea ce privește îmbunătățirea cali
tății, înfrumusețarea coloritului, îmbogă
țirea modelelor și desenelor, mai sînt 
unele întreprinderi ale Ministerului In
dustriei Ușoare care au livrat produse 
necorespunzătoare ca: întreprinderea „8 
Martie” din București — țesături de mă
tase, întreprinderea „Industria Linii” din 
Timișoara — țesături de lînă, întreprin
derea „Ocsko Terezia” din Timișoara — 
ciorapi de bumbac, întreprinderile „Fla
căra Roșie” din București și „8 Mai” din 
Mediaș — încălțăminte de piele, între
prinderea „1 Mai” din Oradea —articole 
de blănărie.

Unele întreprinderi ale Ministerului In
dustriei Alimentare n-au acordat sufi
cientă atenție calității producției : trus
turile de panificație din Orașul Stalin și 
Oradea, fabrica de pîine „Avram Iancu”- 
București, întreprinderea de paste făi
noase „Steaua Roșie”-Sla.tina ; întreprin
derea ,,Victoria”-Orașul Stalin la prepa
rate de carne; întreprinderile piscicole 
„Constanța” și „Sulina” la pește sărat; 
întreprinderea „Flacăra” la conserve de 
legume.

De asemenea, unele unități ale coopera
ției meșteșugărești și industriei locale au 
fabricat produse de calitate necorespun
zătoare.

Unele .întreprinderi ale industriei lo
cale din Capitală, din regiunile Stalin, 
Baia Mare, Regiunea Autonomă Maghiară, 
printr-o mai bună utilizare a resurselor 
locale, au sporit producția și au lărgit 
sortimentele bunurilor de larg consum, 
spre deosebire de alte întreprinderi din 
regiunile: Ploești, Hunedoara, Craiova, 
Bîrlad, Pitești, unde comitetele executive 
ale sfaturilor populare n-au acordat toată 
atenția folosirii resurselor locale, în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de producție.

în ceea ce privește aprovizionarea în
treprinderilor cu materii prime, mate
riale și combustibil, cu toate îmbunătăți
rile obținute în semestrul II, n-au pu
tut fi recuperate toate rămînerile în urmă 
cauzate de condițiile atmosferice nefa
vorabile din trimestrul I 1954, care au 
împiedicat o desfășurare normală a apro
vizionării.

în unele întreprinderi, livrările nu s-au 
efectuat la termenele și în cantitățile 
contractate; încheierea contractelor între 
unii producători și consumatori s-a fă
cut cu întîrziere, iar unele ministere 
producătoare s-au autoaprovizionat în 
dauna consumatorilor contractanți, cre- 
îndu-se greutăți în buna desfășurare a 
procesului de producție.

Procesul de aprovizionare a mai fost 
stingherit și de faptul că unele întreprin
deri ale Ministerului Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de Mașini, Ministe
rului Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celu
lozei, Ministerului Căilor Ferate și-au 
creat stocuri supranormative, lipsind în fe
lul acesta alte întreprinderi de unele ma
terii prime și materiale necesare.

Pe lîngă greutățile cauzate de neres- 
pectarea planului de livrări și a termene
lor contractuale de către unii furnizori, 
unele întreprinderi ale Ministerelor In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini, Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice, Industriei Chimice, Indus 
triei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei și ale 
altor ministere, ca urmare a lipsurilor în 
organizarea procesului de producție, au lu
crat neri.tmic, la un nivel mult scăzut în 
decada I față de decadele a Il-a și a III-a.

în cursul anului 1954, cooperarea între 
întreprinderi a decurs în condițiuni mai 
bune contribuind la folosirea mai justă a 
capacității mașinilor și utilajelor speciale. 
Au existat totuși deficiențe în respectarea 
planului de cooperare, creîndu-se greutăți 
întreprinderilor în realizarea producției. 
Astfel, întreprinderea „Tudor Vladimi- 
rescu” a primit cu întîrziere piesele de la 
întreprinderile „Mao Țze-dun" și „Ar
mătura” ; fabrica de rulmenți din Mol
dova, inelele forjate de la uzina nr. 3 ; 
întreprinderea „Electrotehnica1', garnitu
rile de fontă de la întreprinderea 
„Neptun”.

Comparativ cu anul 1953, producția glo
bală din anul 1954 a întregii industrii a

(Continuare în pag. 2-a)

La Complexul C. F. R. — Grivița Roșie

A început strîngerea de semnături pe Apelul de la Viena
Sînt mari succesele muncitorilor, tine

rilor ceferiști în munca neobosită pen- 
■tru îndeplinirea planului pe anul 1955.

Amintim, printre altele, faptul că bri
gada U.T.M. de la secția a III-a cazange- 
rie, își depășește lunar sarcinile de plan 
cu 80 la sută. De asemenea frumoase sînt 
succesele brigăzii utemiste de la tîmplă- 
'.rie-clase, care a depășit norma cu 85 la 
sută. Membrii acestei brigăzi, sub condu
cerea tovarășului Grigore Dumitru au 
’făcut reparația periodică a unui vagon cu 
materiale din economii.

Ieri, în sala de festivități a complexului 
„Grivița Roșie” a avut loc mitingul pen
tru deschiderea campaniei de strîngere a 
semnăturilor pe Apelul Păcii de la Viena.

Zgomotul amuțește. în marea sală se 
■așterne liniștea. Tovarășul Ionescu Ilie, 
președintele comitetului de luptă pentru 
©ace din întreprindere, a deschis mitin
gul și a dat cuvîntul scriitorului Cice
rone Teodorescu.

Printre altele, tovarășul Cicerone Teo
dorescu a arătat că „despre pace vor
besc azi toți oamenii cinstiți de pretu- 
: n.deni care vor ca energia nucleară să 
slujească progresului și umanității".

Mai departe tovarășul Cicerone Teodo
rescu a vorbit despre lupta oamenilor din 
țările capitaliste împotriva folosirii ar
melor atomice, despre Joliot-Curie, ma- 
■ele om de știință al Franței, despre poe- 
ul Pablo Neruda și despre milioanele de 
bameni cinstiți din Franța. Anglia și 
\merica, care vor să trăiască în înțele- 
fere cu toate popoarele lumii.

Au luat apoi cuvîntul muncitori și teh
nicieni, tineri și vîrstnici care și-au ară- 
!at hotărîrea lor de a apăra pacea, de a 
upta din toate puterile pentru un vii- 
or luminos.
în cuvîntarea sa, utemista Bgrabulea 

liculina de la secția a IV-a mecanică, a 
pus: „în numele vieții, semnez Apelul 
Păcii de la Viena". Ea și-a luat angaja
mentul să depășească planul de producție

pe luna februarie eu 25 la sută, întărin- 
du-și în felul acesta semnătura pe Apel. 
Asemenea tovarășei Barabulea, au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Dumitru, ing. 
David Ion și alții, care și-au mani
festat hotărîrea de a lupta pentru cauza 
nobilă a păcii.

Tovarășul Bișu Flore a, președintele co
mitetului de întreprindere, dă citire che
mării Comitetului Permanent pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R., după care to
varășul Ionescu Ilie declară deschisă cam

pania pentru strîngerea de semnături pe 
Apelul de la Viena.

Mitingul s-a terminat'. în jurul mese
lor, munciftirii ceferiști semnează Apelul 
Păcii de la Viena. Printre cei care au 
semnat primii Apelul Păcii se numără și 
tînărul inginer Croicu Dumitru de la 
secția a III-a cazangerie și utemistul 
Dedu Dumitru de la centru II vagoane.

Campania de strîngere a semnăturilor 
pe Apelul Păcii a început. Poporul nos
tru își va arăta astfel din nou, hotărî- 
rît voința sa de pace.

La Complexul C.F.R. Grivița Roșie s-au pus primele semnături pe Apel

Interviul acordat de V, M. Molotov
ziariștilor

W. R. Hearst și
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite Interviul acor

dat la 29 ianuarie 1H55 de V. M. Molotov ziariștilor americani 
W. R. Hearst și Kingsbury Smith.

Hearst a spus că se află pentru prima dată în Uniunea So
vietică, că este foarte mulțumit că are posibilitatea de a face 
această călătorie șl de a cunoaște astfel țara și că pentru el a 
constituit o surpriză plăcută amabilitatea cu care oamenii so
vietici îl întîmpină peste tot, pe el șl persoanele care-1 însoțesc. 
Aceasta îl face să spere că relațiile dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică se pot îmbunătăți considerabil șl pot conti
nua să se îmbunătățească ceea ce ar fi atît în interesul celor 
două țări, cit și în interesul lumii întregi.

Molotov a făcut remarca că relațiile actuale sovieto-amerl- 
cane sînt de așa natură încît nu se poate să nu se dorească îm
bunătățirea lor. In ce privește atitudinea oamenilor sovietici 
față de americani, ea a fost întotdeauna amicală.

Hearst a arătat că s-a convins de acest lucru.
Hearst l-a rugat apoi pe V. M. Molotov să-i permită să pună 

unele întrebări privind situația internațională actuală.
Molotov a acceptat.
Hearst a spus că situația care s-a creat în ultimul timp în 

Extremul Orient pare a fi cea mai importantă dintre problemele 
internaționale actuale și a întrebat dacă Molotov este de părere 
că situația în regiunea Formozei reprezintă o primejdie serioa
să pentru pacea mondială.

Molotov a răspuns că situația în regiunea insulei Taivan (de
numirea chineză a Formozei, folosită în Uniunea Sovietică), re
ține, bineînțeles, și trebuie să rețină atenția deoarece ea creează 
o încordare în Extremul Orient' și are repercusiuni negative 
asupra întregii situații internaționale, constituind o primejdie 
de încălcare a păcii, o primejdie de război. La aceasta, el, Mo
lotov, nu poate să nu adauge că după părerea sa răspunderea 
pentru aceasia revine Statelor Unite ca urmare a faptului că ele 
se amestecă în treburile interne ale Chinei.

Noi, a spus Molotov, considerăm Taivanul ca parte integran
tă a Chinei.

Kingsbury Smith a spus că în această ordine de idei el ar 
voi să-i amintească lui Molotov recenta declarație făcută de 
Eden care a spus că China, ca atare, nu mai controlează de 
muiți ani Formoza.

„Pare-se. de aproximativ 100 de ani", — a adăugat Hearst.
Molotov a răspuns că există declarația de la Cairo, semnaîă 

de S.U.A. și Anglia, că există și declarația de la Potsdam, sem
nată de asemenea de S.U.A. și Anglia. In afară de aceasta, 
există acordul cu privire la capitularea Japoniei, semnat de 
S.U.A., Anglia și U.R.S.S. Po.rivit tuturor acestor documente 
internaționale fundamentale, Taivanul este un teritoriu chinez 
și urmează a fi transferat Chinei. Aceasta și-a găsit rie aseme
nea confirmarea în declarația președintelui S.U.A. făcută ulte
rior, în 1950. Reiese astfel, a continuat Molotov, — că în tre
cut această Insulă a fost acaparată de Japonia, iar în prezent 
de cine? — de S.U.A. In felul acesta, la început o țară a ră
pit Chinei un teritoriu național al ei. iar acum acest lucru l-a 
făcut o altă țară.

In ce privește declarația lui Eden, a spus Molotov, ea poate 
forma obiectul unei discuții speciale.

Kingsbury Smith a arătat că Molotov este cunoscut ca unul 
din cei mai mari realiști ai timpului nostru. El înțelege desigur 
că în condițiile existente este puțin probabil ca S.U.A. să re
nunțe la apărarea Formozei, atît timp cit ele nu vor considera 
că pacea in Extremul Orient este asigurată. De aceea, apare ca 
posibil să se găsească o soluție pentru problema amemnțăr.i 
păcii, ca să spunem așa, în limitele realității. In această ordine 
de idei, a spus Kingsbury Smith, Hearst ar vrea să mai pună o 
întrebare.

Hearst a arătat că la conferința de la Geneva guvernul so
vietic a depus eforturi încununate de succes pentru a preîntîm- 
pina extinderea conflictului din Indochina. Se pune întrebarea 
dacă guvernul sovietic va fi gata să procedeze la fel în ce pri
vește Formoza.

Răspunzînd, Molotov a arătat că între problemele Indochlnel 
șl Chinei există bineînțeles o mare deosebire. Intr-o singură 
privință atitudinea Uniunii Sovietice este identică atît în ce 
privește Indochina cît și în ce privește China și oricare altă re
giune și anume în aceea că Uniunea Sovietică este interesată 
în micșorarea încordării internaționale. Uniunea Sovietică este 
gata să sprijine tot ce contribuie Ia micșorarea încordări] in
ternaționale, tot ce contribuie efectiv la atingerea acestui 
scop. Dar este necesar ca măsurile propuse să fie într-adevăr 
îndreptate spre micșorarea încordării internaționale. Or, ames
tecul unul stat în treburile altui stat nu poate contribui la atin
gerea acestui țel.

In legătură cu remarca referitoare la realism, el, Molotov, 
ar voi să adauge că, din punctul său de vedere, atitudinea rea
listă față de China de astăzi trebuie să fie alta decît aceea pe 
care erau obișnuite să o adopte în trecut unele state străine. 
In prezent în China, întregul teritoriu chinez a fost unit sub 
conducerea guvernului central al Chinei, lucru care pînă mai 
ieri nu a existat.

Poporul chinez își dă seama că el a izbutit să facă aceasta 
numai cu mari greutăți șl privește acest lucru ca o mare vic
torie națională a sa. Smulgerea unei părți sau a alteia din teri
toriul Chinei este în așa măsură contrară sentimentelor națio
nale ale poporului chinez, încît stîrnește din partea sa cel mai 
hotărît protest și indignare. De aceea, dacă privim situația din 
punct de vedere realist, trebuie să spunem că China modernă 
este un stat care cere mai mult ca oricînd respectarea dreptu
rilor și intereselor sale naționale. Numai datorită unei aseme
nea atitudini și unei asemenea înțelegeri a lucrurilor, relațiile 
cu China se vor dezvolta spre folosul ambelor părți. în ce pri
vește Uniunea Sovietică ea își dezvoltă relațiile cu China 
pe baza egalității în drepturi, a prieteniei și a luării în consi
derare a intereselor reciproce, ceea ce dă rezultate pozitive.

Kingsbury a spus că atît el cît și Hearst înțeleg poziția so
vietică în această chestiune. Totuși, se pare că cea mai acută 
problemă este aceea de a se găsi o soluție oarecare, fie ea și 
vremelnică, de natură să împiedice ca primejdia să se extindă 
și să se transforme într-o conflagrație ce poate pune în primej
die pacea mondială.

Molotov a răspuns că China nu amenință pe nimeni și că ar 
fi bine dacă nimeni nu ar amenința-o nici pe ea. Acesta este 
lucrul cel mai necesar pentru întărirea păcii și stabilirea unor 
relații normale în regiunea Taivanului.

Hearst a întrebat: Dacă guvernul american va folosi bunele 
sale oficii pentru a sfătui pe prietenii săi chinezi, adică pe 
Clan Kai-și, să caute o reglementare pașnică, va fi oare guver
nul sovietic dispus să procedeze la fel față de aliații săi chinezi, 
în scopul de a preîntîmpina o extindere a conflagrației?

Molotov a răspuns că Hearst ar trebui să înțeleagă faptul 
că guvernul R. P. Chineze și așa-numitul guvern al lui Cian 
Kai-și nu sînt părți egale. Guvernul R. P. Chineze are tot te
meiul să ceară restabilirea drepturilor sale legitime în privința 
Taivanului. Iar „guvernul" lui Cian Kai-și, respins de poporul 
chinez, trebuie să se care în altă parte și să nu strice relațiile 
între state, așa cum o face în prezent, rămînînd cu ajutorul 
S.U.A. acolo unde nu ar trebui să fie. Tot ce contribuie la re
zolvarea acestei probleme va găsi sprijin din partea guvernului 
sovietic.

Noi credem, a continuat Molotov, că ar fi în interesul S.U.A. 
însele să contribuie la restabilirea unei situații normale în re
giunea Taivanului și a Extremului Orient în ansamblu, finind 
seam© de situația reală a lucrurilor șl de schimbările ktorice 
care au survenit în dezvoltarea Chinei și a Extremului Orient 
în întregul său.

Kingsbury Smith a întrebat care va fi atitudinea guvernului 
sovietic față de posibilitatea obținerii unei încetări temporare 
a focului, de exemplu pe timp de o lună, pentru a face cu pu
tință retragerea trupelor lui Cian Kai-și din unele insule așe
zate lingă litoralul Chinei (Dacen) și pentru a evita pierderi 
grele, posibde de ambele părți în cazul cînd s-ar face încerca
rea de a se lua toate aceste insule cu forța.

Acest lucru poate contribui de asemenea la preîntîmpinarea 
primejdiei de extindere a conflictului, posibilă in condițiile

americăni
Kingsbury Smith
actuale. Kingsbury Smith a adăugat că aceasta ar trebui con
siderat ca o măsură temporară șl poate ca primul pas spre o 
eventuală reglementare a întregii probleme în cazul cînd nu 
ar fl posibil să se obțină în prezent o încetare permanentă a 
focului între forțele armate ale celor două părți.

Molotov a arătat că poate răspunde la aceasta pe scurt: Dacă 
Cian Kai-și va voi să-și retragă trupele de pe oricare din insu
le este puțin probabil că cineva îl va împiedica să facă aceasta.

Kingsbury Smith a întrebat dacă aceasta înseamnă că în ca
zul cînd Cian Kai-și va hotărî să-și retragă trupele, trupele chi
neze de pe continent nu-1 vor ataca în decursul operației de 
retragere a trupelor, și nu vor ataca nici vasele care ar putea 
fi folosite pentru a înlesni această operație de retragere.

Molotov a răspuns că nu este împuternicit să vorbească în 
numele guvernului Republicii Populare Chineze și că această 
întrebare trebuie adresată guvernului chinez.

Kingsbury Smith a întrebat dacă guvernul sovietic va fi dis
pus să adreseze această întrebare guvernului R. P. Chineze în 
numele S.U.A.

Molotov, Ia rîndul său, a întrebat: „Ne roagă oare guvernul 
S.U.A. să facem acest lucru?"

Hearst a spus că în legătură cu remarca lui Molotov că nu 
este împuternicit să vorbească în numele guvernului chinez de 
pe continent, el, Hearst, ar voi să arate că nici el și nici Kings
bury Smith nu acționează șl nu fac propuneri în numele lui 
Cian Kal-și sau în numele guvernului S.U.A.

In continuare, Hearst a arătat că el și Kingsbury au pus toate 
întrebările care îi interesează în legătură cu Extremul Orient 
și îi mulțumesc lui Molotov pentru răspunsurile sale. Hearst 
l-a rugat apoi pe Molotov să-i permită să pună unele întrebări 
referitoare la probleme europene.

Molotov a acceptat.
Hearst a arătat că în mesajul de Anul Nou adresat poporului 

american și transmis prin agenția americană de televiziune, 
primul ministru G. M. Malenkov a spus că principala cauză a 
încordării în relațiile dintre S.U.A. și U.R.S.S. o constituie 
crearea unei rețele de baze militare americane în jurul Uniu
nii Sovietice și a statelor legate de ea. In scopul realizării unor 
progrese pe calea spre dezarmare prin reducerea treptată a 
forțelor armate, precum și în scopul creării unei situații favo
rabile în vederea coexistenței, va fi oare guvernul sovietic dis
pus ca încă înainte de încheierea tratatului de pace cu Austria 
să lichideze bazele sale militare și aeriene în zona sa de ocupa
ție din Austria, cu condiția ca puterile occidentale să procedeze 
la fel în zonele lor?

Hearst a rugat să se țină seama că pune și această între
bare ca ziarist.

Molotov a răspuns că aci este vorba de două întrebări. Prima 
se referă la Austria, iar a doua se referă la bazele militare 
americane create în jurul Uniunii Sovietice.

In ce privește problema austriacă, el, Molotov, crede că 
punctul de vedere al Uniunii Sovietice este destul de bine cu
noscut lui Hearst.

In ce privește însă problema bazelor militare americane din 
jurul Uniunii Sovietice și al țărilor de democrație populară, 
aceasta este într-adevăr o problemă care aduce complicații în 
întreaga situație internațională, deoarece aceste baze dovedesc 
că una din părți și anume S.U.A. se situează pe o poziție nea
micală față de Uniunea Sovie.ică și, creînd aceste baze în apro
pierea granițelor Uniunii Sovietice, amenință Uniunea Sovie
tică.

Această situație nu poate contribui nici la micșorarea în
cordării în relațiile internaționale și nici la înlesnirea rezolvă
rii problemei reducerii armamentelor, lucru în care sînt inte
resata cercurile largi din toate țările. Se înțelege că problema 
bazelor militare americane din apropierea granițelor Uniunii 
Sovietice este una din acele probleme care împiedică reglemen
tarea a numeroase alte probleme și nu numai a problemei aus- 
triace, deoarece crearea acestor baze dovedește că în timp ce 
Uniunea Sovietică tinde spre îmbunătățirea relațiilor cu S.U.A., 
din partea S.U.A. se observă o tendință contrarie.

Kingsbury Smith a spus că el șl Hearst nu pot, bineînțeles; 
să fie de acord cu afirmația că acțiunile S.U.A. în problema 
bazelor ar constitui un act inamical. Aceste acțiuni se explică 
prin considerente de securitate și prin dorința de a asigura 
pacea. Totuși, el, Kingsbury Smith, crede că dacă s-ar începe 
cu lichidarea bazelor din Austria care este situată în apropie
rea Uniunii Sovietice, cu timpul s-ar putea extinde și asupra 
altor regiuni.

Hearst a făcut remarca că începutul trebuie făcut undeva. 
Molotov a întrebat pe Hearst care este părerea sa în legătură 
cu posibilitatea de a se începe cu o singură regiune șl de a se 
extinde apoi și mai departe lichidarea bazelor militare. Cum își 
închipuie el posibilitatea de a se începe cu Austria și de a se 
continua lichidarea bazelor în alte regiuni?

Kingsbury Smith a spus că aceasta ar putea avea un efect 
molipsitor.

Molotov, la rîndul său, a spus că dacă s-ar porni numai de 
la această speranță este puțin probabil ca aceasta să fie su
ficient.

Hearst a arătat că dacă americanii șl oamenii sovietici s-ar 
cunoaște mal bine reciproc, aceasta ar fi de mare folos. In 
orice caz, Statele Unite nu au întreprins niciodată, în întrea
ga lor istorie, nici un fel de războaie ofensive.

Hearst a repetat din nou că începutul trebuie totuși făcut undeva.
Molotov a răspuns că în apropierea S.U.A. nu există nici 

baze militare sovietice, nici alte baze sovietice. In ce privește 
însă S.U.A., reiese că pentru securitatea lor ele trebuie să aibă 
baze, de exemplu în Norvegia, situată la granița cu Uniunea 
Sovietică, în Turcia, care și ea se învecinează cu U.R.S.S. și 
chiar în Pakistan, fără a mai vorbi de alte regiuni ale Europei 

• și Asiei. Rezultă de asemenea că și Taivanul este necesar pen
tru as gurarea securității S.U.A. Dacă ar fi să înțelegem in
tr-un sens atît de larg securitalea S.U.A.. s-ar putea merge 
pînă la a susține că pentru securitatea lor S. U. A., au 
nevoie de baze în toate statele. Este puțin probabil ca aseme
nea planuri să se bucure de simpatia și înțelegerea altor po
poare care știu ce înseamnă suveranitatea, independența, drep
turile și interesele naționale.

Molotov a adăugat că în Uniunea Sovietică există ferma con
vingere că prin toate aceste baze. S.U.A. nu pot obține nimic 
bun nici din punctul de vedere al propriilor lor interese și nici 
din punctul de vedere al intereselor păcii. Dar care om nepăr
tinitor ar putea să fie de acord că crearea de baze militare în 
numeroase țări și tocmai în apropierea granițelor unui alt stat, 
ar fi în interesul securității S.U.A.? El, Molotov, crede că ase
menea oameni naivi nu există. Toate acestea nu se pot explica 
prin interesele securității S.U.A., deoarece nimeni nu amenință 
securitatea lor, iar în ce privește Uniunea Sovietică, ea nu 
amenință în genere pe nimeni, nici o țară. Uniunea Sovietică 
este destul de ocupată cu propriile sale probleme interne, și 
este bineînțeles interesată în asigurarea păcii așa cum sint și 
alte popoare.

în ce privește însă afirmația că crearea de baze militare 
americane nu ar dovedi o atitudine neamicală față de U.R.S.S., 
la aceasta se pot spune următoarele: la îmbunătățirea relațiilor 
între țările noastre ar putea contribui în mare măsură lichida
rea acestor baze și trecerea la situația care există în mod obiș
nuit între state ce întrețin între ele relații normale.

Kingsbury Smith a spus că el și Hearst ar putea da ample 
explicații motivelor pentru care guvernul și poporul S.U.A. 
consideră că crearea de baze militare americane corespunde in
tereselor securității lor și cauzei păcii mondiale. Dar atît el cît 
și Hearst se tem că dacă vor porni pe această cale, se vor po
meni antrenați într-o dispută dialectică cu Molotov în care sînt 
siguri că nu i-ar putea face față. In afară 'de aceasta, întrucît 
ei au răpit pînă acum mai mult decît suficient din timpul lui 
Molotov, îi cer scuze și îl roagă să primească mulțumirile lor 
pentru timpul și atenția acordată.

In încheiere, Hearst a mulțumit lui Molotov pentru primire 
și pentru fapiul că Molotov a dăruit atît de mult din timpul său 
pentru a răspunde ia întrebările sale.
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crescut cu 6,6% din care producția mij
loacelor de producție cu 3,9% și producția 
de bunuri de consum cu 10,5%.

La principalele produse s-a atins urmă
torul nivel:

1954 In % 
față de 1953 :

Energie electrică 108,2
Cărbune brut 101,0
Țiței extras 107,5
Gaz metan 104,4
Petrol lampant 108,1
Gaze lichefiate 123,4
Minereuri de mangan 151,6
Minereuri cuprifere 123,9
Fontă 94,8
Oțel 87,5
Cazane cu aburi industriale 

tip locomobilă 124,3
Locomotive cu aburi pentru 

ecartament normal 162,5
Strunguri 102,2
Rulmenți 132,7
Hîrtie 103,9
Îngrășăminte chmice pentru 

agricultură 299,2
Coloranți organici 110,1
Anvelope auto-moto 126,1
Geamuri trase 116,9
Carne 115,3
Uleiuri comestibile 135,1
Slănină crudă 140,7
Preparate de carne 138,8
Conserve de carne 150,9
Pește 111,6
Conserve de pește 133,3
Paste făinoase 105,7
Biscuiți 114,5
Lapte de consum 127,4
Unt 104,7
Produse zaharoase 121,0
Conserve de legume 120,9
Bere 109,4
Țuică și rachiuri naturale 122,3 
Vinuri 107,1
Țigări, țigarete, tutun 115,4
Săpun 110,8
Țesături de bumbac 106,9
Țesături de lină 103,7
Țesături de mătase 110,6
Tricotaje și ciorapi de bum

bac 103,2
Tricotaje de mătase 102,2
încălțăminte de cauciuc 114 4
Tucerie comerc ală 121,6
Mașini de gătit cu 2, 3 și 4 

ochiuri pentru combustibil 
gazos 160.1

Articole de menaj din tablă 
zincată 182,7

Articole de menaj din sticlă 119,8 
Mașini și aparate electro- 

casnice 207,6
Aparate radiorecepție 211,8
Mobilă .129,6

Producția de tractoare, mașini și unelte 
agricole, în comparație cu anul 1953, a 
atins următorul nivel:

Tractoare pe șenile cu motor
Diesel de 35 CP. 103,7

Pluguri cu tracțiune mecanică 388,1 
Pluguri universale și reversi

bile cu tracțiune animală 291,8
Pluguri de vie cu tracțiune 

animală 93,6
Cultivatoare cu tracțiune me

canică 247,0
Grape cu colț} cu tracțiune 

mecanică cu 2 și 3 cîmpuri 282,4
Semănători de cereale cu 

tracțiune mecanică 103,7
Secerători-legători 105.5
Greble mecanice cu tracțiune

animală 437,7
Batoze de cereale 97,6
Aparate portabile de stro

pit via 183,8
Tocătoare de nutreț acționate 

manual 265,0
Casmale și lopeți forjate 99,1
Greble 149,1
Piese de schimb pentru ma

șini agricole cu tracțiune 
mecanică 449,7

Piese de schimb pentru trac
toare agricole 234,9

Piese de schimb pentru plu
guri cu tracțiune animală 334,8

Creșterile importante obținute în anul 
1954 față de anul 1953 la producția de ma
șini și utilaje agricole și piese de schimb 
arată atenția deosebită acordată întăririi 
și dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii.

Ca urmare a măsurilor luate de guvern, 
producția bunurilor de consum a crescut 
în semestrul 11.1954, comparativ cu se
mestrul 11.1953, astfel: la carne cu 62,1%, 
slănină cu 108,7%, preparate și conserve 
de carne cu 78,5%, pește cu 12,3%, 
lapte de consum cu 35,4%, unt cu 
18,5%, brînzeturi cu 16,7%, săpun cu 
26,3%, țesături de bumbac cu 19,5%, țesă
turi de lînă cu 7,0%, țesături de mătase 
cu 19,3%, tricotaje de bumbac cu 7,3%, 
ciorapi de bumbac cu 8,8%, confecții de 
bumbac pentru copii cu 89,6%, confecții 
de lină pentru copii cu 56,2%, articole de 
menaj din sticlă cu 38,7%, porțelan de 
menaj cu 12,9%, aparate radiorecepție cu 
214,0%, aparate electrocasnice cu 190,5%,

II. Dezvoltarea agriculturii
Potrivit Hotărîrii plenarei lărgite a Co

mitetului Central al P.M.R. din 19—20 au
gust 1953, în anul 1954 s-a realizat un pro
gres însemnat în dezvoltarea producției 
agricole, în vederea ridicării neîncetate a 
nivelului de trai al oamenilor muncii din 
țara noastră. Au fost luate o serie de mă
suri importante în vederea sporirii pro
ducției agricole, prin consolidarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, prin 
întărirea organizatorică a unităților agri
cole socialiste, precum și prin cointeresa
rea materială a țărănimii muncitoare.

în cursul anului 1954, stațiunile de ma
șini și tractoare și gospodăriile agricole de 
stat au fost înzestrate cu 5600 tractoare 
(socotite în tractoare de 15 C.P.), cu peste 
3100 pluguri de tractor, 460 combine auto
propulsate, 900 batoze, 1310 secerători-le
gători, 1930 cultivatoare, cu peste 2000 se
mănători, precum și cu alte mașini și 
unelte agricole.

Numărul cadrelor tehnice din agricul
tură a crescut față de anul 1953 cu 460 
ingineri agronomi, 200 ingineri zootehniști 
și medici veterinari, 2 930 tractoriști și 150 
ingineri silvici. Totodată au fost îndru
mate spre agricultură peste 4500 de noi 
cadre tehnice cu pregătire medie. Un aju
tor important a fost dat sectorului socia
list al agriculturii de către cei 1-000 teh
nicieni din alte ramuri ale economiei na
ționale care au plecat să lucreze în agri
cultură. De asemenea, un număr de peste

unicatul Direcțiunii Centrale de Statistică
lingă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine

mobilă cu 40,3%, precum șl la alte bunuri 
de consum.

S-a acordat o atenție deosebită produc
ției de sortimente corespunzătoare cereri
lor sporite ale populației. Astfel, în cursul 
anului 1954, la o creștere e producției de 
țesături de lină de 3,7%, stofele pentru 
lodene au crescut cu 40,4% ; la o creș
tere a țesăturilor de bumbac de 6,9% pro
ducția de sibir ă crescut cu 27,9%. de ca
tifea cord cu 54,5%, de poplinuri pen
tru cămăși cu 67,2% ; la o creștere a țe
săturilor de mătase de 10,6%, producția 
de țesături imprimate a crescut cu 37,3%. 
în industria alimentară, la o creștere a 
producției de pîine de 0,6 %, producția 
de pîine albă și specialități a crescut cu 
18,0% ; la o creștere a producției de pre
parate de carne de 38,8%, producția de 
crenvurști și debrețini a crescut cu 83,0%; 
Ia o creștere a producției de produse za
haroase de 16,9% la Ministerul Industriei 
Alimentare, produsele de cofetărie cresc 
cu 28,3%,

De asemenea, s-a fabricat pentru prima 
dată în țară „vinilinul", înlocuitor de piele, 
din care se confecționează diferite obiecte 
de consum.

în cursul anului 1954 s-a îmbunătățit 
folosirea utilajului în industrie față de 
anul 1953. Astfel, în industria petrolului 
a crescut viteza medie de foraj la exploa
tare ; în industria siderurgică a crescut 
indicele de utilizare a laminoarelor; în 
industria textilă s-a îmbunătățit folosirea 
mașinilor de filat și a războaielor de țe
sut bumbac ; în industria alimentară a 
fost mai bine foloșită capacitatea de pro
ducție a unor utilaje importante din fa
bricile de zahăr și a valțurilor pentru mă
cinatul griului.

Mai sînt capacități de producție încă 
slab folosite, care constituie însemnate re
zerve pentru lărgirea producției indus
triale.

în cadrul Ministerului Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Mașini nu s-au 
folosit în mod satisfăcător furnalele, cup
toarele de oțel Martin ; la Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcții nu s-a 
folosit întreaga capacitate de producție a 
cuptoarelor de klinker,

S-a continuat extinderea mecanizării la 
procesele grele și a celor care necesită un 
volum mare de muncă. Astfel, în exploa
tările carbonifere ale Ministerului Indus
triei Cărbunelui indicele de mecanizare la 
transportul în subteran a crescut de la 
79,1% în 1953, la 88,1% în 1954, iar la tăie
rea în abataj de la 77,2% la 83,2%; de ase. 
menea, a crescut mecanizarea lucrărilor în 
exploatările forestiere ale Ministerului In
dustriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei.

Unele ministere și organizații economice 
centrale n-au îndeplinit planul meca
nizării proceselor grele de producție și 
cu un volum mare de muncă, iar mica 
mecanizare s-a aplicat într-un mod nesa- 
țisfăcător față de posibilitățile tehnice ale 
întreprinderilor. Astfel, unele exploatări 
carbonifere ale Ministerului Industriei 
Cărbunelui, deși au fost dotate cu utilaje 
și mecanisme noi, n-au luat măsuri pen
tru introducerea și folosirea lor complectă.

Ca urmare a faptului că unele între
prinderi n-au folosit complect capaci
tățile de producție de care dispuneau, n-au 
respectat normele de consum la ma
terii prime, materiale, combustibil, au 
desfășurat un proces de producție nerit
mic, cu rebuturi și cheltuieli suplimen
tare inutile, planul de reducere a pre
țului de cost în industrie n-a fost în
deplinit în întregime.

Ministerele și organizațiile economice 
centrale care n-au îndeplinit planul de 
reducere a prețului de cost într-o mă
sură mai mare sînt: Ministerul Indus
triei Materialelor de Construcții, Ministe
rul Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celu
lozei, Ministerul Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul In
dustriei Ușoare.

In anul 1954 s-a continuat înzestrarea 
ramurilor industriei și ale economiei na
ționale cu tehnica nouă. S-au predus noi 
tipuri de utilaje electrotehnice necesare 
industriei. Prima serie de autocamioane 
produse și montate în țară au fost folo
site în industrie și transporturi cu rezul
tate satisfăcătoare. Pentru mecanizarea 
muncilor agricole, industria de construc
ții de mașini a produs noi tipuri de ma
șini și unelte agricole, cum sînt: grape 
netezitoare cu tracțiune mecanică, prăși- 
tori cu tracțiune animală, iar pentru in
dustria alimentară noi utilaje ca : mașini 
de tocat carne de mare capacitate, prese 
mecanice pentru vin, centrifugă pentru 
analiza laptelui și altele.

S-au pus la punct noi prototipuri de 
mașini și utilaje; motor cu combustie 
internă de 450 C.P., cu combustibil lichid, 
vagoane cisterne și de marfă de mare ca
pacitate, vagon de tramvai de viteză și 
de capacitate mare, transformator de mă
sură pentru tensiuni de 15/0,1 kV, cosi
toare cu tracțiune animală, trior centri
fugal, separator de lapte de mare capaci
tate și altele.

în anul 1954, oamenii muncii din țara 
noastră au făcut noi propuneri de ra
ționalizare și perfecționare a procesului de 
producție. S-au aplicat peste 26.000 rațio
nalizări, inovații și invenții, care însu
mează economii anuale antecalculate în 
valoare de peste 330 milioane lei.

2500 lucrători din agricultură au terminat 
în anul 1954 diferite cursuri de calificare.

In cursul anului 1954, țărănimea mun
citoare cu gospodării individuale a primit 
sprijin din partea statului în vederea spo
ririi produbției agricole, prin aproviziona
rea cu mai multe unelte agricole și mate
riale de construcție, prin folosirea mașini
lor din cele cea. 3800 centre și subcentre 
de închiriat mașini agricole ale coopera
tivelor de consum sătești, prin acordarea 
de semințe de soi. De asemenea, s-a dat 
un sprijin mai mare prin stațiunile de ma
șini și tractoare, care au efectuat, pentru 
gospodăriile țărănești individuale, cu 57% 
mai multe lucrări agricole ca in anul 1953.

Datorită muncii susținute a țăranilor 
muncitori, a oamenilor muncii din gospo
dării agricole de stat, gospodării agricole 
colective și întovărășiri, precum și a spri
jinului muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din stațiunile de mașini și trac
toare, campania de însămînțări din pri
măvara anului 1954 s-a încheiat cu suc
ces, însămînțîndu-se cu culturi de primă
vară cca. 6,4 mii. ha.

Porumbul, una din principalele culturi 
cerealiere, a fost însămînțat pe o supra
față de cca. 3,4 mii. ha, cu 500 mii ha. 
mai mult ca în anul 1953

S-au extins suprafețele cultivate cu fa
sole, cartofi, legume-păștăi, in-ulei și alte 
plante, precum și suprafața culturilor fu
rajere.

Pentru prima oară s-a însămînțat pe 

suprafețe mai întinse porumbul șj floarea- 
soarelui în cuiburi așezate în pătrat și s-a 
extins însămînțarea pufoaselor în rînduri 
încrucișate.

Deși în acest an s-a pus la dispoziția 
agriculturii o cantitate mai mare de în
grășăminte chimice decît în anul 1953, 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii n-a 
asigurat folosirea lor integrală.

Cu toate condițiunile climaterice nefa
vorabile în unele regiuni, producția totală 
de cereale și alte boabe a depășit produc
ția din anul 1953, realizîndu-se o canti
tate de peste 9 milioane tone, datorită în
deosebi recoltei bogate^ obținute la cultu
ra porumbului.

Prin folosirea rațională a mijloacelor 
mecanizate și printr-o mai bună organi
zare a muncii, unele gospodării agricole 
de stat au obținut rezultate superioare 
celor din 1953.

Astfel, gospodăria agricolă de stat din 
comuna Chirnogi, reg'unea București, a 
obținut la bumbac 1800 kg. la ha. pe o 
suprafață de 150 hectare, iar la mazăre 
I860 kg. la ha.

Gospodăria agricolă de stat din Odo- 
bești, regiunea Bîrlad, a obținut la stru
guri cca. 9500 kg. la ha. de pe o suprafață 
de 971 ha., la porumb pentru siloz 26.000 
kg. la ha., iar la sfecla furajeră 22.600 
kg. la ha.

Acele gospodării agricole de stat care 
n-au executat însă lucrările de însămîn- 
țâre și de întreținere a culturilor la timp 
și în bune condițiuni, care n-au folosit 
în întregime capacitatea de producție a 
mijloacelor mecanizate, au obținut recolte 
nesatisfăcătoare, mai cu seamă la culturile 
prășitoare.

Astfel, gospodăriile agricole de stat: 
Crăești, regiunea Bîrlad, Bîrzești, regiunea 
Iași, Casimcea. regiunea Constanța, și al, 
tel? au obținut, la majoritatea culturilor, 
recolte mai mici decît cele obținute în 
1953.

Gospodăriile agricole colective și înto
vărășirile au obținut în anul 1954 recolte 
mai mari decît în 1953.

Gospodăria agricolă colectivă „Victoria" 
din raionul Șînnicolaul Mare, regiunea 
Arad, a obținut la cultura porumbului 
cca. 7200 kg- la ha., pe o suprafață de 60 
ha. ; gospodăria agricolă colectivă „Fili- 
mon Sîrbu" din comuna Piscu Vechi, ve
g'unea Craiova, a obținut la floarea-soa- 
relui 2200 kg. Ia ha.

întovărășirea agricolă din comuna Flo- 
rești, regiunea Cluj, a obținut la porumb 
5900 kg. la ha. ; întovărășirea agricolă „8 
Martie" din comuna Dragomirești, regiu
nea Bacău, a obținut 3060 kg. ovăz la ha.

Recolte bogate au obținut și țăranii 
muncitori cu gospodării agricole indivi
dual?. Țăranul muncitor Geoadă Petru 
din comuna Voicești, regiunea Pitești, a 
obținut 4.200 kg. porumb la ha.; țăranul 
muncitor Ciorstea Nicolae din comuna 
Bolintin-Vale, regiunea București, a obți
nut peste 4000 kg. porumb la ha.; țăra
nul muncitor Horhocea Ion din comuna 
Cochirleanca, regiunea Ploești, a obținut 
de pe un ha. 2 000 kg. floarea-soarelui; 
țăranul muncitor Berariu Mihai din co
muna Scheia. regiunea Suceava, a obți
nut 4000 kg. orz la ha. ; țăranul muncitor 
Podocea Gheorghe din Oltenița a obținut 
1636 kg. bumbac la ha ; țăranul munci
tor Manele Cluceru din comuna Gher- 
ghița, regiunea Ploești, a obținut de pe 
un ha. 56.000 kg. sfeclă de zahăr ; țăra
nul muncitor Iordache Gheorghe din co
muna Ogrezeni, regiunea București, a ob
ținut 45.000 kg. roșii la ha.

Ca urmare a măsurilor luate în vede
rea cointeresării materiale a producăto
rilor pentru dezvoltarea viticulturii, în 
anul 1954 a crescut producția de struguri 
cu 12,4% față de cea din anul 1953.

în cursul anului 1954, sectorul socialist 
al agriculturii s-a întărit și s-a lărgit 
prin creșterea numărului gospodăriilor 
agricole colective și al întovărășirilor a- 
gricole.

Numărul gospodăriilor agricole colecti
ve și al întovărășirilor a ajuns la sfîrși- 
tul anului 1954 la aproape 5 000, cu o su
prafață arabilă de cca. 1,1 milioane ha.,

III. îndeplinirea planului 
ferate, pe apa și

Planul pe anul 1954 al transporturilor 
de mărfuri pe calea ferată a fost înde
plinit în proporție de 99,9% la tone-km. 
exploatare și de 90,8% la tone expediate.

Volumul transporturilor la tone-km. ex
ploatare pe calea ferată a fost în 1954 
aproximativ la același nivel ca și în 1953, 
ca urmare a descreșterii tonelor expediate 
și a creșterii distanței medii de transport.

Planul de încărcări medii zilnice a va
goanelor a fost îndeplinit în proporție de 
90,9 %, realizările din 1954 fiind sub cele 
din anul precedent.

Comparativ cu anul 1953 au crescut mai 
ales transporturile de produse petrolifere 
cu 16%, minereuri cu 19,1%. produsele 
industriei alimentare cu 45% și îngră
șăminte cu 42,8%.

Deși procesul- de transport a continuat 
să se îmbunătățească, volumul mărfurilor 
transportate în trenuri marșrutizate fiind 
de 39,7% din total, față de 38,5% cît era 
prevăzut în plan, totuși unele ministere 
și organizații centrale ca: Ministerul In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Construcțiilor, Ministe
rul Industriei Materialelor de Construcții, 
Comitetul de stat pentru colectarea pro
duselor agricole, Ministerul Căilor Ferate, 
Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul 
Industriei Alimentare, Centrocoop și Uniu. 
nea centrală a cooperativelor meșteșugă
rești n-au respectat întocmai disciplina de 
plan în transporturi, n-au folosit în mod 
oît mai uniform, în cursul anului, capaci
tatea de transport a căilor ferate, ceea ce 
a produs greutăți serioase în realizarea 
planului de transport, a cauzat transpor-

IV. îndeplinirea planului de lucrări capitale
în anul 1954 s-a întărit baza materială 

a industriei grele, prin darea în exploatare 
de noi capacități de producție, îndeosebi 
în acele ramuri pentru care există surse 
sigure de materii prime în țară.

In industria energetică s-au dat în ex
ploatare două termocentrale în Transilva
nia și Moldova, o hidrocentrală de interes 
regional, s-au instalat și dat în exploatare 
la diferite centrale electrice noi grupuri 
electrogene, mărindu-se puterea instalată 
în total cu 113.800 kW. S-a mărit rețeaua 
de transport de energie electrică cu peste 
370 km. 

cuprinzînd 318.000 familii de țărani co
lectiviști și întovărășiți.

De asemenea, în anul 1954, în rînduril? 
țăranilor muncitori a crescut interesul 
pentru constituirea de asociații simple, în 
vederea cultivării pe bază de contracte 
a plantelor tehnice. Un număr de aproape 
16,000 gospodării țărănești au constituit, 
în toamna anului 1954, peste 600 asociații 
simple pentru cultivarea sfeclei de za
hăr. a bumbacului, a plantelor oleagi
noase, medicinale și altele.

Pentru a obține producții mai mari, 
prin folosirea rațională a pășunilor și 
printr-o îngrijire sanitar-veterinară tot 
mai bună a animalelor, un număr însem
nat de țărani muncitori s-au organizat in 
cursul anului 1954 în peste 3100 stîne 
cooperatiste.

S-au obținut rezultate bune și în acti
vitatea multor stațiuni de mașini și trac
toare. Stațiunile de mașini și tractoare 
din Gottlob, Șînnicolaul Mare, regiunea 
Arad, Turnișor Sibiu, regiunea Stelin, 
Hagicni, regiunea Constanța și altele și-au 
depășit cu mult planul de producție.

Unele S.M.T -uri care n-au efectuat 
muncile de reparații la tractoare și ma
șini agricole și n-au asigurat combusti
bilul la timp, ca S.M.T. Comișani, regiu
nea Ploești, Cudalbi, regiunea Galați, 
Vlaici, regiunea Pitești, Sicula, regiunea 
Arad, Brînceni, regiunea București, și al
tele, au rămas mult în urmă în realiza
rea planului de producție.

In vederea obținerii unor recolte mari 
în anul 1955, în campania agricolă de 
toamnă, datorită mobilizării tuturor forțe
lor partidului și efortului oamenilor mun
cii din agricultură, s-a realizat un vo
lum mare de lucrări agricole. S-au arat 
peste 6 milioane ha. din care 3,4 milioane 
ha. au fost însămânțate cu cereale. Grîul și 
secara au fost însămânțate pe o suprafață 
de 3,2 milioane ha., cea mai mare supra
față care s-a însămînțat pînă acum cu 
aceste culturi.

Pentru mărirea suprafeței arabile, în 
toamna anului 1954 au fost desțelenite 
peste 120.000 ha.

în ultimii doi ani s-au obținut succese 
și în dezvoltarea creșterii animalelor. E- 
fectivul total de animale, potrivit datelor 
recensămîntului animalelor domestice de 
la 15 decembrie 1954, este în creștere față 
de cel înregistrat la recensământul de la 
1 ianuarie 1953. Creșteri mai importante 
s-au obținut la porcine și cabaline.

In gospodăriile agricole din sectorul so
cialist, pe lîngă o creștere a efectivului, 
s-a îmbunătățit și calitatea șeptelului, 
prin creșterea în mai mare măsură a nu
mărului animalelor de rasă.

îngrășătoriile de porcine au depășit în 
cursul anului 1954 planul de livrări la 
porci grași.

în semestrul II al anului 1954, față de 
aceeași perioadă a anului 1953, s-au ob
ținut rezultate superioare în domeniul 
colectărilor, achizițiilor și contractărilor. 
S-au realizat cu cca. 500.000 tone mai 
mult porumb, cu peste 100.000 tone mai 
mulți cartofi, cu peste 320.000 hl. mai 
mult lapte, cu peste 120.000 tone/viu mai 
multe animale.

Rezultatele obținute în cursul anului 
1954 în sporirea producției agricole au 
contribuit la o mai bună aprovizionare a 
populației cu produse agro-alimentare și 
a industriei producătoare de bunuri de 
consum cu materii prime.

în silvicultură, planul de împăduriri a 
fost realizat în proporție de 109,6%.

Planul lucrărilor de ameliorarea tere
nurilor degradate și corecția torenților a 
fost depășit, lucrîndu-se în special în ba
zinele centralelor hidroelectrice.

S-a intensificat acțiunea pentru protec
ția pădurilor prin lucrări de combaterea 
agenților vătămători fa arborete și pepi
niere, depășindu-se nivelul planificat cu 
59,5%.

în vederea îmbunătățirii aprovizionării 
țărănimii muncitoare cu materiale lem
noase, s-a creat fondul forestier comunal 
în suprafață de 550.000 hectare.

în transporturile pe caile 
cu autovehicule
turi încrucișat? și folosirea nerațională a 
materialului rulant.

Sarcina de reducere a rulajului vago
nului de marfă n-a fost realizată inte
gral.

Consumul specific de combustibil con
vențional la locomotivele de cale normală 
a crescut cu 3,6% față de plan și cu 4,1% 
față de consumul realizat în anul 1953, 
datorită atît cauzelor arătate mai sus, oît 
și insuficienței măsurilor tehnico-organiza. 
torice luate de Ministerul Căilor Ferate.

Planul de transport al călătorilor pe 
calea ferată a fost îndeplinit în proporție 
de 105,6% la călători-km.

Planul de transport cu mijloace auto 
al Direcției generale a transporturilor 
auto a fost îndeplinit în proporție de 
105,8% la tone-km. și 72,8% la tone ex
pediate, realizările crescând față de 1953 
cu 69,3% la tone-km. și cu 29,9% la tone 
expediate.

Planul transporturilor de mărfuri pe 
căile fluviale a fost îndeplinit în propor
ție de 104,2% la tone-km. și 70,9% la 
tone expediate. Comparativ cu 1953 rea
lizările au fost mai mari cu 12,2% la 
tone-km. și mai micț cu 16,8% la tone 
expediate, ca urmare a creșterii transpor. 
turilor în alte țări și a descreșterii celor 
Interne.

Planul transporturilor de mărfuri a fost 
îndeplinit de flota maritimă în proporție 
de 110,4% la tone-mile și 91,3% la tone 
expediate. în anul 1954 transporturile de 
mărfuri cu flota maritimă au sporit cu 
3,2% la tone-mile față de 1953.

Prin construcția unei linii de transport 
de energie electrică de înaltă tensiune s-a 
realizat interconexiunea a două importante 
sisteme energetice.

In industria petroliferă s-au dat în ex
ploatare : o instalație de mare capacitate 
pentru distilarea primară a țițeiului, o in
stalație de cracare termică, conducte de 
transport pentru gaze și țiței ; în industria 
extractivă a minereurilor neferoase, 2 
stații de flotare și o instalație de aglome
rare ; în industria siderurgică o fabrică de 
aglomerare a minereurilor de fier ; în in
dustria metalurgică o turnătorie de fontă ; 

în industria chimică o fabrică de îngrășă
minte azotoase. instalații de acid sulfuric, 
de sulfura de sodiu, de îngrășăminte fos- 
fatice.

în anul 1954 s-a dat *n funcțiune podul 
de poate Dunăre dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Bulga
ria, realizare a oamenilor muncii din țara 
noastră și din Republica Populară Bulga
ria, cu ajutorul Uniunii Sovietice și al ță
rilor de democrație pcmulară, creîndu-se 
astfel încă o verigă în întărirea relațiilor 
economice și culturale dintre cele două 
țări.

în cyrgul anului 1954 au fost încă lip
suri serioase la unele ministere în ceea ce 
privește îndeplinirea planului lucrărilor 
capitale și în special a planului de punere 
în funcțiune- Astfel, Ministerul Industriei 
Cărbunelui a îndeplinit planul lucrărilor 
eap'tale numai în proporție de 75,5%, Mi
nisterul Industriei Materialelor da Con
strucții 84,2%, Ministerul Căilor Ferate 
82,3%, Ministerul Transporturilor Navale 
și Aeriene 81,3%. De asemenea, aceste mi
nistere. precum și altele n-au îndeplinit 
complect sarcinile de plan de punere în 
funcțiune.

Volumul lucrărilor capitale, realizat în 
anul 1954, fa industria bunurilor de con
sum șl în agricultură, a crescut față de 
1953 după cum urmează ; la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii cu 43,7%, la 
Ministerul Industriei Alimentare cu 
67,3%, iar la Ministerul Industriei Ușoare 
cu 81,1%.

.în cursul anului 1954 au fost puse în 
funcțiune noi întreprinderi producătoare 
de bunuri de consum : 9 fabrici de pîine, 
o fabrică de conserve, o fabrică de unt, 
o fabrică de produse lactate, o fabrică de 
lapte praf, o fabrică de suc de fructe, sta
ția de îmbuteliere Borsec și altele în in
dustria alimentară ; o fabrică de garnituri 
de carde, o fabrică de egrenat bumbac, 6 
topitorii de in și cînepă în industria 
ușoară. De asemenea, s-a mărit capacita
tea de producție în unele fabrici existente 
din industria alimentară și industria 
ușoară. Ip agricultură s-au înzestrat sta
țiunile de mașini și tractoare și gospodă
riile agricole de stat cu utilaj nou, au in
trat în funcțiune noi ateliere mecanice și 
s-au dat în folosință noi remize pentru 
utilaj agricol, grajduri pentru animale și 
magazii de cereale.

Cu toate că au realizat un volum de lu
crări capitale mai mare decît :n anul 1953, 
aceste ministere nu și-au îndeplinit în în
tregime planul de lucrări capitale pe anul 
1954. Astfel: Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii n-a realizat planul decît în 
proporție de 81,3%, Ministerul Industriei

V. Dezvoltarea comerțului interior și exterior
In cursul anului 1954, volumul circula

ției mărfurilor cu amănuntul în comerțul 
socialist a atins suma de aproape 22 mi
liarde lei, depășind cu cca. 2,9 miliarde lei 
desfacerile din anul 1953.

Față de anul 1953 volumul desfacerilor 
prin comerțul socialist a crescut în anul 
1954 la mărfurile alimentare cu 17,7%, la 
mărfuri industriale cu 12,3% și în ali
mentația publică cu 20,8%.

In orașe și centre muncitorești, desface
rile diferitelor mărfuri alimențare au cres
cut în anul 1954, comparativ cu anul 1953, 
la pîine cu 5%, din care pîine albă și spe
cialități cu 19% ; la făină cu 60%; la ulei 
cu 42%; la preparate de carne cu 27%, la 
pește proaspăt, conserve și semi-conserve 
de pește cu 29% ’, la unt și margarină 
aproape de 2,5 ori; la marmeladă cu 18%; 
la conserve de legume cu 45 %; la cartofi 
cu 26%; la bere cu 6%; la băuturi spir
toase și rachiuri naturale cu 22 %; la pro
duse zaharoase și de cofetărie cu 17%.

De asemenea, au crescut desfacerile ur
mătoarelor mărfuri industriale : confecții 
cu 18%; tricotaje cu 3%; articole de ga
lanterie eu 17 % ; articole de uz casnic me
talice, din sticlă, porțelan, faianță cu 6%; 
artieole electrotehnice cu 60 %; mobilă cu 
60%; cărți ideologice, științifice și literare 
cu 16%; articole cultural-sportive cu 39%, 
precum și la unele materiale de construc
ție: cărămizi de pește 3 ori î ciment de 
peste 5 ori : carton asfaltat de peste 2 ori; 
var cu 88%; cherestea cu 59%.

în cursul anului 1954 s-au pus în vîn- 
zare noi sorturi de țesături de bumbac și 
mătase, artieole de uz casnic, aparate elec
trice de uz gospodăresc, aparate de radio, 
articole de marochinărie și galanterie, pre
cum și un sortiment mai variat de articole 
pentru copii.

Deși cererile populației de mărfuri ali
mentare și industriale în anul 1954 au foșt 
satisfăcute într-o măsură mai mare decît 
în 1953, în cursul anului 1954, realizările 
.în desfacerea unor mărfuri n-au fost la 
nivelul prevederilor planului. Unele mi
nistere n-au livrat comerțului socialist 
toate mărfurile contractate.

în cursul anului 1954 s-a intensificat 
schimbul de mărfuri dintre oraș și sat

VI. Creșterea numărului muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și funcționarilor și creșterea 

productivității muncii
în cursul anului 1954 numărul muncito

rilor, inginerilor, tehnicienilor și funcțio
narilor din sectorul socialist al economiei 
naționale a atins aproape 2.900.000 oa
meni.

Numărul muncitorilor pe ansamblul eco
nomiei naționale a crescut în 1954 față de 
1953 cu 3,3%, din care în industrie cu 
3,8%.

în cursul anului 1954 s-a continuat ac
țiunea de calificare și ridicarea califică
rii unui număr însemnat de muncitori 
prin instruire la locul de muncă, indivi
dual și în brigăzi, sau prin cursuri cu 
scoaterea din producție.

Un număr de peste 43.000 tineri munci
tori calificați, absolvenți ai școlilor pro
fesionale și ai școlilor de pe lîngă fabrici 
și uzine au fost trimiși să lucreze în in
dustrie, construcții, transporturi șj agri
cultură.

In anul 1954 productivitatea muncii în 
industrie a crescut cu 2,7% față de 1953.

Creșterea nesatisfăcătoare a productivi
tății muncii la ministerele : Industriei 
Lemnului, Hîrtiei Și Celulozei, Industriei 
Materialelor de Construcții, Industriei Me

VII. Creșterea nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii

In anul 1954 au continuat să se îmbu 
nătățească condițiile materiale de trai și 
să crească nivelul cultural al celor ce 
muncesc.

Fondul de salarii al muncitorilor și func

Alimentare 92,2%, iar Ministerul Indus
triei Ușoare 85.9%.

în sectorul social-cultural au fost date 
în folosință școli în diferite regiuni ale 
tării, noi teatre de vară, cinematografe, 
două studiouri regionale de radio, centre 
de radioficare cu peste 135.000 locuri de 
priză pentru difuzoare, noi stadioane spor,, 
tive, printre care și stadionul Constanța cu 
o capacitate de peste 30.000 locuri; s-au 
construit și amenajat și s-au dat în folo
sință cămine culturale, case de odihnă, 
creșe și grădinițe de copii, s-au extins mă
surile de ocrotirea sănătății prin construc
ții și amenajări de spitale, sanatorii și ma
ternități.

în cursul anului 1954 ș-a dat parțial în. 
funcțiune „Centrul de producție cinemato
grafică" Buftea.

în anul 1954, organizațiile de con- 
strucții-montaj au fost înzestrate cu 
noi utilaje în vederea extinderii mecani
zării diverselor operațiuni care necesită ua 
volum mare de muncă. Sînt însă multe 
șantiere de construcții unde utilajele n-au 
fost folosite suficient.

Calitatea necorespunzătoare a unor lu
crări care au necesitat refaceri, deficiențe 
în organizarea unor șantiere, unde atît 
forța de muncă, cît și utilajele de construc
ții n-au fost folosite rațional, risipa de ma
teriale, au dus nu numaj la neîndeplinirea 
sarcinilor de reducere a prețului de cost, 
ci în multe cazuri chiar la scumpirea lu
crărilor de construcții.

Mai există încă mari lipsuri și în munca 
de proiectare ; organizațiile de proiectare 
n-au acordat atenția cuvenită pentru în
tocmirea proiectelor tip, planul pe 1954 
rămînînd într-o măsură considerabilă 
neîndeplinit. Predarea cu întîrziere a pro
iectelor în special pentru lucrările din 
agricultură, cit și documentația uneori gre
șit întocmită au cauzat greutăți serioase 
constructorilor.

Planul de producție al organizațiilor de 
construcții-montaj n-a fost îndeplinit în 
întregime. Deși Ministerul Construcțiilor 
a îndeplinit din planul ce-i revenea numai 
89,6%, unele întreprinderi ale trusturilor 
13, 4 și 18, întreprinderile 3-izolații,
211-instalațij și îndeosebi toate întreprin- ' 
derile trustului 3 au reușit să îndeplinească 
planul de producție înainte de termen. 
Rezulțațe pozitive prin depășirea volumu
lui de producție planificat au obținut și ■ 
întreprinderile de construcții ale Ministe
rului Energiei Electrice șl Industriei Elec
trotehnice, precum și organizațiile de con
strucții ale Sfaturilor populare regionale 
București, Baia Mare, Arad și Regiunea 
Autonomă Maghiară.

prin dezvoltarea comerțului de întâmpi
nare, prin creșterea desfacerilor unități
lor cooperației de consum la sate și prin 
mărirea volumului mărfurilor agro-ali
mentare colectate, contractate și achizițio
nate.

Vînzarea unor mărfuri prin unitățile 
cooperației de consum la sate a crescut, în 
comparație cu anul 1953, după cum ur
mează : țesături de bumbac cu 17%, 
confecții cu 30%, bumbac fire cu 35%, 
articole de fierărie brută și lucrată cu 
22%, articole metalice de uz agricol cu 
18%, cărămizi aproape de 3 ori, carton 
asfaltat de peste două ori, ciment cu 78%, 
var cu 53%, cherestea aproape de 3 ori.

Rețeaua comercială de stat și coopera
tistă în anul 1954 s-a lărgit, deschizîn- 
du-se peste 2500 noi unități de desfacere 
cu amănuntul, din care peste 900 unități 
de alimentație publică. La sate numărul 
unităților de desfacere cooperatiste a 
crescut cu aproape 1200 unități. în scopul 
măririi numărului de sortimente și îmbu
nătățirii calității mărfurilor s-a dezvoltat 
rețeaua unităților de prezentare și desfa
cere a ministerelor producătoare.

Creșterea volumului desfacerilor mărfu-i 
rilor alimentare prin comerțul socialist a 
influențat în sens favorabil și prețurile 
produselor agro-alimentare pe piața țără
nească.

Comerțul exterior al Republicii Populare 
Romine a continuat să se lărgească în. 
anul 1954, dezvoltîndu-se schimburile eco
nomice cu Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară, cît și cu alte țări.

în cursul anului 1954 s-au încheiat noi 
acorduri comerciale cu: Franța, India, In
donezia. Danemarca, Egipt, Turcia, Israel, 
Grecia, Norvegia, Islanda.

★
Creșterea producției industriale și în-- 

deoșebi a producției bunurilor de larg 
consum, obținerea unor succese impor
tante în domeniul producției industriale și 
agricole, creșterea circulației mărfurilor 
și acumularea rezervelor necesare au dus, 
la 26 decembrie 1954, la desființarea sis
temului de aprovizionare pe bază de car
tele și rații și trecerea la comerțul desfă
șurat.

talurgice și Construcțiilor de Mașini, Ener
giei Electrice și Industriei Electrotehnice, 
Industriei Petrolului, precum și în con; 
strucții se datorește în parte greutăților 
create procesului de producție de intem
periile din trim. I 1954, însă, în principal, 
lipsurilor în organizarea muncii, neutiliză- 
rii complecte a capacităților de producției 
precum și lipsei de preocupare în folosii 
rea resurselor interne din cadrul multor 
întreprinderi.

Aceste lipsuri au fost într-o bună mă
sură îndepărtate în cea de a dou.a jumă., 
tate a anului, fapt ce a făcut ca produc
tivitatea muncii pe întreaga industrie si 
crească în semestrul II 1954 cu 7,7% fațf 
de semestrul II 1953.

în industria republicană productivii 
tatea muncii a crescut în semestrul 
II 1954, comparativ cu semestrul II 1953. 
cu 20,2% în industria construcțiilor di 
mașini, cu 6,3% în industria petroliferă 
cu 9,4% în industria cărbunelui, cu 9,6% 
în industria chimică, cu 8,1% în industrii 
textilă, cu 18,0% în industria pielăriei ș 
cauciucului, cu 15,0% în industria alimen. 
tară.

ționarilor a crescut în această perioad. 
cu 10,5%.

Impozitul Pe salarii, plătit de cătr-
(Continuare în pag 3-a)
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muncitori și funcționari în 1954, a fost cu 
23% mai mic decît în 1953, ceea ce a adus 
o sporire a veniturilor lor.

Odată cu desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele și rații au 
fost majorate salariile muncitorilor din 
categoriile I, II, III de salarizare și ale 
primelor categorii de personal adminis
trativ.

Ca urmare a creșterii cîștigului mediu 
cu 8,1% și a reducerii impozitului pe sa
larii, precum și datorită scăderii prețuri
lor la unele mărfuri de consum popular, 
la produsele agro-alimentare de pe piață, 
salariul real al muncitorilor și funcționa
rilor a crescut față de 1953.

în anul care a trecut, au fost asigurate 
condiții mai bune de muncă în fabrici și 
uzine, în transporturi și construcții, în 
industria extractivă și în agricultură și 
s-a dat o mai mare atenție protecției mun
cii, pentru care s-au cheltuit sume im
portante.

Muncitorii și funcționarii au primit prin 
asigurările sociale de stat ajutoare și pen
sii care depășesc cu peste 300 milioane 
lei suma primită în anul 1953, au benefi
ciat de asistență medicală gratuită, de în- 
vățămînt gratuit sau cu taxe reduse, de 
concediu de odihnă în stațiunile balneo- 
dimatice, fără plată sau cu prețuri reduse.

Măsurile economice luate de guvern, în 
scopul măririi producției de bunuri de 
consum popular, au determinat ca piața 
să fie aprovizionată cu o mai mare can
titate de produse industriale și agricole.

Consumul de produse alimentare, la 
muncitori și funcționari, a crescut la gră
simi, carne, ouă. zahăr, precum și la alte 
produse.

Volumul mărfurilor de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, obiecte de uz casnic și per
sonal, cumpărate de muncitori și funcțio
nari în anul 1954, întrece cu 8,8% volu
mul din 1953.

Pentru sprijinirea construcțiilor de lo
cuințe cu mijloacele proprii ale muncito
rilor și funcționarilor, statul a atribuit 
gratuit, în folosință, parcele de terenuri.

De asemenea, s-a construit — pe bază de 
investiții și de credite pentru locuințe in
dividuale — și s-a dat în folosință munci
torilor și funcționarilor o suprafață totală 
de locuințe de peste 390.000 m.p. Ministe
rul Construcțiilor nu și-a realizat însă pia
nul de construcții al locuințelor, întârziind 
astfel intrarea în funcțiune a locuințelor 
din Capitală, Iași, Galați, Baia Mare și 
alte orașe. Au continuat să se mențină 
lipsuri serioase în repararea fondului de 
locuințe, comitetele executive ale sfatu
rilor populare neexecutînd decât 37% din 
volumul lucrărilor prevăzute pentru re
parații.

în gospodăria comunală au avut loc 
unele îmbunătățiri ale deservirii cu presta
ții a populației, prin punerea în funcțiune 
a trei noi alimentări cu apă și numeroase 
extinderi de rețele, noi grupuri de energie 
electrică, înființarea în Capitală a trans
portului prin taxiuri de stat, extinderi de 
rețele de gaze în Capitală și în mai multe 
orașe și comune, punerea în circulație de

Direcțiunea Centrală de Statistică de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P.R.

Orchestra Filarmonică de Stat din Sofia a părăsit țara
Duminică dimineața a părăsit Capitala 

Orchestra Filarmonică de Stat din Sofia 
oare la invitația Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea a fost 
timp de trei săptămâni oaspete al țării 
noastre.

Filarmonica de Stat din Sofia, condusă 
de dirijorul Sașa Popov, artist al poporu
lui din R. P. Bulgaria, laureat al Premiu
lui Dimitrov, a prezentat cu succes mai

Să apărăm cauza păcii 
împotriva războiului atomic !

Pentru fericirea copiilor mei
Prima lovitură a fost în iarna grea 

a anului 1933. Scăpat ca prin minune viu, 
din cruntul măcel organizat de guvernul 
burghezo-moșieresc împotriva muncito
rilor de la Grivița, soțul meu a 
fost aruncat pe drumuri. Porțile fa
bricilor s-au închis pentru „greviștii 
roșii”. Au urmat ani de șomaj, 
foame, lipsuri, copiii creșteau mari, ne
voile și lipsurile se înmulțeau. Plecam în 
zori să slujesc în casele celor avuți pen
tru a aduce seara o bucată de pîine pe 
masa copiilor. Erau nopți cînd adormeam 
flămîndă, frîntă de oboseala zilelor de 
muncă; altele cînd mă frămîntam la gîn- 
dul zilei de mîine. A venit războiul. Pen
tru noi, el a însemnat alte chinuri și su
ferințe. Intr-o zi de primăvară cînd sim
țeam mal puternică ca oricînd speranța 
că suferințele se yor sfîrși, ca niște corbi 
negri avioanele anglo-americane au îm- 
pînzit cerul și de sus a început să cadă 
sămînța distrugerii și a morții. Am fugit 
înspăimântată cu copiii în brațe, căutînd 
adăpost. Cînd spre seară ne-am întors 
după ce corbii distrugerii au plecat mul
țumiți de „vitejia” lor, am găsit din că
suța noastră un morman de ruine. Toate 
lucrurile mărunte ale sărăciei noastre 
erau îngropate sub ruine. N-am plîns, dar

Adunarea cetățenească din Sași
Duminică dimineața a avut loc în ora

șul Iași, în sala cinematografului Timpuri 
Noi, o adunare cetățenească de protest 
împotriva folosirii energiei atomice ca 
armă de război. Adunarea a fost organi
zată de comitetul orășenesc de luptă pen
tru pace în colaborare cu filiala din Iași 
a S.R.S.C.

Prof. univ. Ilie Grămadă, secretar știin
țific al filialei din Iași a Academiei R.P.R. 
a vorbit cu acest prilej despre lupta po
poarelor împotriva folosirii energiei ato
mice ca armă de război.

Arătînd primejdia care amenință ome
nirea prin folosirea armelor atomice și 

autobuse, autocamioane pentru salubritate, 
rețele de canalizare, precum și a altor lu
crări.

S-au înregistrat succese importante și în 
ridicarea nivelului de trai al țărănimii 
muncitoare.

Țăranii colectiviști au primit din gos
podăriile agricole colective pentru zilele-, 
muncă efectuate mari cantități de produse 
și importante sume de bani, obținînd tot
odată venituri însemnate și din gospodă
riile personale ajutătoare.

Veniturile bănești ale colectiviștilor, în 
anul 1954, au întrecut cu 27% pe cele rea
lizate în anul 1953.

Prin extinderea contractărilor cu statul, 
a animalelor și a unor culturi, gospodă
riile agricole colective au primit din par
tea statului și au repartizat țăranilor co
lectiviști cantități însemnate de pînzeturi, 
talpă, piele, zahăr și alte produse.

Sistemul de contractare cu țăranii in
dividuali a fost mult îmbunătățit, mărin- 
du-șe cointeresarea materială a producă
torilor.

Prin contractarea cu statul a animale
lor și plantelor, țăranii au beneficiat de 
importante reduceri de cote obligatorii și 
au primit diferite produse la prețuri de 
stat.

Țăranii colectiviști și individuali și-<au 
construit în anul care a trecut un mare 
număr de oase noi și de construcții gos
podărești.

Consumul propriu de produse agricole 
îp gospodăriile țărănești a crescut la car
ne, grăsimi, porumb, legume și zarzava
turi și la alte produse, iar volumul măr
furilor de îmbrăcăminte, încălțăminte șl 
obiecte de menaj cumpărate este mai mare 
decît în anul 1953.

Țăranii muncitori au beneficiat în mai 
mare măsură de asistență medicală gra
tuită, prin creșterea numărului de medici 
la sate.

Ca urmare a sporirii veniturilor bănești 
ale populației de la orașe și sate, depu
nerile la casele de economii la sfîrșitul 
anului 1954 depășesc cu 56% nivelul de 
la sfîrșitul anului 1953, iar numărul de
punătorilor a crescut cu 18,2 la sută.

In anul care a trecut s-a cheltuit pen
tru învățământ, cultură și sănătate, cul
tură fizică și sport, asistență socială, aju
tor -familial de stat, pensii și asigurări 
sociale suma de peste 5,8 miliarde lei, 
adică eu 7,8% mai mult decît în 1953.

învățământul fără scoaterea din pro
ducție a fost extins; au fost înființate 
primele școli serale de cultură generală 
pentru tineretul muncitoresc și sătesc, 
menite să -lărgească rețeaua de învăță- 
mînt și s'ă permită tinerilor muncitori din 
oraișe și sate s’ă frecventeze cursurile cît 
mai aproape de locul de muncă.

în anul 1954 au fost editate peste 3.000 
titluri de cărți și broșuri, tipărite într-un 
număr de peste 42 milioane exemplare, 
din care -un însemnat număr de exem
plare au fost tipărite în limbile minori
tăților naționale.

Tirajul ziarelor și revistelor a fost de 
peste 730 milioane exemplare.

Au fost editate no,i lucrări de știință, 

multe concerte în Capitală și în alte ora
șe din țară.

La plecare, în Gara Băneasa, artiștii 
bulgari au fost salutați de reprezentanți 
ai Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Uniunii Compo
zitorilor din R.P.R., ai Orchestrei Simfo
nice a Filarmonicii de Stat și ai altor for
mații orchestrale simfonice din Capitală.

Tov. Oliver Sabău, vicepreședinte al In

în ziua aceea am simțit că niciodată nu 
voi mai putea ierta aceasta, niciodată.

Au venit zile mai luminoase, dar nu 
lipsite de greutățile anilor de mari pre
faceri. Copiii cei mari ap pornit pe făga- 
șuri ce nicicînd n-aș fi putut să visez.

Tocmai această fericire mă face să nu 
uiț suferințele, lipsurile, grozăviile războ
iului egre nu trebuie să se mai repete. 
Am crescut zece copii patriei. Doresc din 
inimă pacea pentru a mă bucura în li
niștea bătrâneții mele de fericirea deplină 
a copiilor crescuți cu atâta trudă și sufe
rință. Pentru asta semnez din toată inima 
Apelul Consiliului Mondial al Păcii. Dar 
dacă pămîntul stint al patriei va fi încăl
cat, eu însumi voi conduce copiii mei la 
plecarea în lupta pentru apărarea patriei 
noastre, pentru apărarea năzuințelor lor, 
pentru toată viața noastră de astăzi.

De mînia lor să le fie teamă celor ce 
vor să dezlănțuie războiul atomic. Am 
crescut copiii cu ura față de cei ce ne-au 
adus ruine și mizerie. Viața cea nouă 
le-a dat să guste din plin din frumusețea 
zilelor de azi, a nădejdilor împlinite. Și 
aceasta le va fi cea mai puternică armă.

NEAGU MARIA
Mamă eroină, deputată in sfatul 

popular al Capitalei

protestul unanim al popoarelor împotriva 
războiului atomic, vorbitorul a chemat pe 
cetățenii orașului Iași să semneze Apelul 
adresat popoarelor lumii de Consiliul 
Mondial al Păcii, prin care se cere dis
trugerea în toate țările a stocurilor de 
arme atomice și încetarea imediată a pro
ducției acestora.

Prof. uniy. Nicolae Calinicenco, de la 
Institutul Politehnic din Iași, a făcut o 
expunere asupra întrebuințării energiei 
nucleare în scopuri de producție pentru 
propășirea și fericirea popoarelor.

La sfîrșit a fost prezentat filmul „Pplbe- 
rea argintie”. 

literatură, artă și s-au tipărit în ediții 
de masă luc-rări ale clasicilor literaturii 
române și universale.

în cursul anului 1954 au fost realizate 
în studiourile noastre cinematografice 6 
filme artistice de lung și scurt metraj și 
109 jurnale, filme documentare și de de
sene animate, depășindu-se sarcinile de 
plan.

Rețeaua cinematografelor s-a lărgit cu 
noi unități, iar întreprinderile regionale 
cinematografice au fost înzestrate cu 80 
■noi caravane cinematografice pentru de
servirea populației de la sate.

Repertoriul teatrelor s-a îmbunătățit., 
prin punerea în'scenă a unor piese noi de 
teatru dintre care un număr însemnat de 
piese originale, iar numărul spectatori
lor care au frecventat teatrele, operele și 
cinematografele depășește numărul spec
tatorilor din anul 1953.

Numărul total al abonamentelor la ra
dio și la rețeaua de rad-iofipare este de 
peste 917.000, cu 26,4% mai mult ca la 
sfîrșitul anului 1953. La rețeaua de ra-dio- 
ficare, totalul abonamentelor este de peste 
376.000 din care aproape 152.000 au fost 
realizate în anul 1954.

S-a dezvoltat acțiunea de ocrotire a să
nătății oamenilor muncii înființîndu-se 
noi spitale, dispensare și sanatorii, iar 
capacitatea unor spitale a fost mărită. în 
același timp a crescut numărul de medici 
și de alt personal sanitar. Pe lingă ma
rile întreprinderi au fost organizate 89 
servicii medioo-sanitare.

.Acțiunea de ocrotire a mamei și copi
lului s-a dezvolțat prin înființarea de noi 
case de naștere, dispensare de pediatrie, 
creșe și grădinițe de copii.

S-na continuat extinderea rețelei de far
macii și puncte farmaceutice, îmbunătă- 
țindu-se aprovizionarea cu medicamente 
și articole tehnico-sanitare, în special în 
urma reducerii prețurilor la medica
mente

în anul 1954 producția de medicamente 
și instrumente medicale a crescut cu 41,2 
la Sută în comparație cu anul 1953.

Ca urmare a ridicării nivelului de trai 
și a măsurilor luate în domeniul ocroti
rii sănătății, mortalitatea generală a scă
zut de la 19,1 la mie în anul 1938 la 11,4 
la -mie în anul 1954, iar mortalitatea in
fantilă de la 17,9 la sută în 1938 la 8,9 la 
sută în 1954.

în tot cursul anului. în case de odihnă, 
sanatorii balneo-climatice. tabere și co
lonii. au fost trimiși la odihnă și au be
neficiat de cură balneară aproape 450.000 
oameni ai muncii și copii.

*
Realizările obținute în cel de al pa

trulea an al primului plan cincinal al Re
publicii Populare Romîne, oglindesc efor
turile și succesele poporului muncitor 
pentru înfăptuirea Hotărîrii plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 
1953, cu privire la sarcinile partidului în 
domeniul dezvoltării economiei naționale 
și ridicării continue a nivelului de trai, 
material și cultural, al oamenilor muncii.

stitutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, a adresat artiștilor bul
gari un călduros cuvînt de salut.

A răspuns conducătorul Filarmonicii de 
Stat din Sofia, dirijorul Sașa Pcpov.

înainte de a părăsi țara, Orchestra Fi
larmonică de Stat din Sofia, dirijată de 
Șașa Popov, a prezentat duminică seara 
un concert în orașul Giurgiu.

(Agerpres)

Voi lupta împotriva oricăror încercări 
de a folosi arma atomică

Mesajul adresat de Prezidiul Camerei Populare a R. 0. Germane 
președintelui Consiliului Replicii franceze

Cele două războaie mondiale și-au nă
pustit colții și asupra mea. Eram incă co
pil, cînd de Ia cîțiva zeci de kilometri de 
front auzeam atît de puternic bubuitul 
tunurilor de pe Șiret, înoîț mi se părea 
că acestea se află lingă mine. Și atunci 
am văzut pe nemți iptrînd în oraș în ră- 
bufnelile tobelor, cu mare fală și pompă. 
Mai tîrziu i-am văzut luind-o la fugă în 
șuieratul obuzelor.

In al doilea război mondial am cunoscut 
cruzimile și fărădelegile armatei hitle- 
riste. Eram sătul pînă-n gît de faimoasa 
deviză „Germania peste tot”, însoțită bine
înțeles — practic — de împușcături și 
bombe. Și mi s-a răcorit sufletul cînd Ar
mata Sovietică a măturat pe sălbaticii a- 
gresori la lada cu gunoi a istoriei. Cre
deam însă că fascismul era pe veci și a- 
dînc îngropat. Mă înșelasem. Nu după 
multă vreme am început a auzț despre 
renașterea militarismului german.

Se pare că unii n-au învățat prea mult 
de pe urma lecțiilor usturătoare ale isto

Prin muncă ne vom întări semnăturile pe Apel
Membrii brigăzii noastre de producție, 

brigadă care poartă numele „Pacea”, sint 
hotărâri s'ă-și spună cu tărie cuvîntul în 
lupta pentru interzicerea unui război ato
mic care ar însemna uriașe distrugeri 
umane și materiale.

Brigada noastră muncește pentru a pro
duce încălțăminte mai multă, mai ieftină 
și mai bună pentru oamenii muncii. Ea va 
fi în întregime împotriva acelor cercuri 
imperialiste din Apus care încearcă să le
galizeze războiul atomic, să treacă la re- 
înarmarea Germaniei occidentale, să pîr- 
jolească întreaga lume, distrugînd como
rile sale materiale și spirituale. Să știe 
toți acei care-și fac încă de pe acum so
cotelile profiturilor ce le-ar cîștiga de pe 
urma unui nou măcel, că de va fi nevoie, 
alături de întreg poporul nostru, vom ști 
să ne apărăm patria, să zdrobim pe agre
sori, șă le încurcăm socotelile profituri
lor lor.

Credite acordate 
prin Banca agricolă

De curând a început să funcționeze la 
Baia Mare filiala Băncii agricole. Tot
odată, la Satu Mare, Cărei, Sighet. Șom- 
cuța Mare, au luat ființă sucursale ale 
Băncii agricole regionale, iar pe lingă a- 
cestea 3 puncte ale împuterniciților.

în primele zile de la înființare, sucur
sala din Satu Mare a filialei Băncii agri
cole a acordat credite în valoare de 14.000 
de lei, în special pentru procurarea de 
animale de prăsilă, Țăranul muncitor Mi
hai Bîce din Bercu Colonia a primit 2.500 
de lei. iar Ștefan Sziics din satul Lazuri 
a primit. 2.000 de lei .Ei și-au procurat 
animale de prăsilă de care aveau nevoie 
în gospodăriile lor individuale.

Crește numărul cititorilor
în ultimii ani, cartea a devenit un prie

ten nedespărțit pentru tot mai mulți oa
meni ai muncii din regiunea Arad.

In prezent, în regiune funcționează o 
bibliotecă regională, 5 bihlioteci raionale 
și 18 biblioteci sătești care cuprind 
185.693 de volume scrise în limbile ro
mână, rusă, germană, maghiară, sârbă, 
slovacă.

Crește necontenit numărul cititorilor.
Bunăoară, în anul care a trecut, biblio

tecile din regiune au fost frecventate de 
peste 21.000 de cititori permanenți, care 
au citit 188.427 de volume. în această pe
rioadă, numai biblioteca regională a fost 
cercetată de peste 7Q.0Q0 de cetățeni.

Prin grija secției culturale a sfatului 
popular regional, bibliotecile din regiune 
își împrospătează și completează mereu 
fondul de cărți. Astfel, în anul 1954, bi
bliotecile au primit încă 26.916 volume.

Anul acesta, în satele regiunii Arad 
vor mai lua ființă 8 biblioteci cu peste 
12.000 volume. în același timp, bibliotecile 
existente își vor spori numărul cărților 
cu alte zeci de mii de volume.

SUCCESELE PESCARILOR
CONSTANȚA. — Anul acesta pescarii 

noștri au pornit pentru prima dată în 
timpul iernii la pescuit în largul mării, 
în luna ianuarie, ei au prins mari canti
tăți de pește.

Pescarii de la întreprinderea „Ju- 
rilovca" lucrează încă de la 25 ianuarie 
în contul zilei de 3 martie, iar cei din 
Constanța pescuiesc de pe acum în con
tul lunii martie.

Planul Trestului pescăresc „Constanța" 
a fost îndeplinit pînă la 25 ianuarie în 
proporție de 176,8 la sută.

(Agerpres)
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riei. Ei nu mai țin minte, sau nu mai vor 
să țină minte — și e tot una — lecțiile pri
mite de la eroicul popor coreean, sau cea 
primită de la popoarele Indochinei și 
Franței care împreună cu popoarele lu
mii au impus încheierea păcii în Indo
china.

Imperialiștii nu văd sau nu vor să vadă 
cum se ridică ca un zid voința popoarelor 
lumii care vor pace și de care se va zdro
bi orice plan agresiv.

Noi, scriitorii, putem și trebuie să fău
rim din condeiul nostru o armă de luptă 
împotriva războiului atomic, pentru viața 
pașnică a popoarelor. Oamenii creației li
terare, pentru a putea da societății opere 
folositoare, au nevoie în primul rînd de 
pace, pentru apărarea păcii, prin versul 
meu, prin semnătura mea ce o voi de
pune pe Apelul Păcii, mg socot un lup
tător în nesfîrșita armată a păcii, fiind 
gata să lupt împotriva oricărei încercări 
a agresorilor imperialiști de a folosi arma 
atomică.

CAMIL BALTAZAR 
poet

Brigăzii noastre — pentru rezultate ex
cepționale în producție — i s-a conferit dra
pelul de brigadă fruntașă în producție, 
precum și drapelul Păcii. Noi ne mândrim 
cu tovarăși ca Spirea Gheorghe, Tală Pe
tre și alții, care înțelegînd că lupta pen
tru pace se împletește cu lupta pentru în
tărirea și înflorirea continuă a patriei 
noastre, se străduiesc să producă în aceste 
zile încălțăminte mai multă și numai de 
calitate superioară.

Membrii brigăzii noastre vor semna 
printre primii Apelul către popoarele lu
mii. Noi slntem hotărîți să întărim sem
nătura noastră pe Apelul Păcii, prin stră
dania noastră pașnică de a da poporului 
nostru încălțăminte tot mai multă, mai 
bună și mai frumoasă.

FLOREA NICOLAE 
responsabilul brigăzii „Pacea” 
fabrica ,,Kirov” — București

Nota de protest 
adresată de Legația R.P.R. la Paris, 

Ministerului Afacerilor Externe francez
Ministrul R.P.R. la Paris, Ion Drînceanu, 

a transmis la 31 ianuarie a.c. Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței o Notă cu 
următorul conținut:

„După cum este cunoscut, un ansamblu 
de cîntece și dansuri din Republica Popu
lară Romînă, la invitația Agenției lite
rare și artistice pariziene, a prezentat la 
Paris cu începere de la 11 ianuarie o serie 
de spectacole prin care se făceau cunos
cute publicului francez creațiile artistice 
ale poporului romîn.

Aceste spectacole s-au bucurat de o pri
mire călduroasă din partea celor mai 
largi cercuri ale opiniei publice franceze, 
fițnd apreciate ca o importantă contribu
ție la întărirea relațiilor de prietenie din
tre popoarele romîn și francez.

Desfășurarea normală a turneului an
samblului a fost însă de la început împie
dicată de provocări ale unor elemente 
notorii fasciste, membre ale fostei organi
zații naziste „Garda de fier”, provocări 
care au mers pînă acolo îneît au pus în 
primejdie viața și libertatea membrilor 
ansamblului.

Cu toate că aceste acțiuni ca și organi
zatorii lor sînt bine cunoscuți autorităților 
franceze, așa după cum au recunoscut 
înșiși reprezentanții acestor autorități, în 
cursul unor întrevederi cu membrii Lega

Riposta publicului francez
față de o nouă încercare provocatoare a elementelor fasciste

PARIS 31 (Agerpres). — în seara zilei 
de 28 ianuarie, în timp ce în marea sală 
Empire din Paris, plină pînă la refuz, se 
desfășura spectacolul ansamblului de cîn
tece și dansuri populare romînești, un 
grup de zece legionari a încercat să tul
bure buna desfășurare a spectacolului.

Declarația Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane

BERLIN 31 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite următorul comunicat al departa
mentului presei de pe lingă primul mi
nistru al Republicii Democrate Germane :

Consiliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane a dat publicității urmă
toarea declarație în legătură cu Decre
tul din 25 ianuarie 1955 a'l Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. :

Decretul din 25 ianuarie 1955 al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. este 
o nouă dovadă grăitoare a faptului că 
Germania poate dobindi pacea și un vii
tor fericit numai în cazul în care va ho
tărî să zădărnicească acordurile militare 
de la Paris și să creeze o Germanie paș
nică și democrată. Decretul constituie im 
nou pas important spre unificarea paș
nică a Germaniei și spre acordarea suve
ranității depline întregului popor german. 
Adenauer încearcă să înșele poporul ger
man și în această problemă de impor
tanță vitală, ca și în problema ținerii 
unor alegeri libere pe întreaga Germa
nie. El afirmă că Decretul n-ar conține 
nimic nou și n-ar prezenta importanță 
pentru dezvoltarea Germaniei, deoarece 
puterile occidentale au făcut declarații si
milare încă în anul 1951. Adenauer uită 
însă să spună că declarațiile din 1951 ale 
puterilor occidentale cu privire la înce
tarea stării de război urmau să serveas
că numai pregătirii unui nou război și 
creării armatei europene, a cărei lovitu
ră principală este îndreptată spre Răsărit. 
Aceste intenții se înfăptuiesc astăzi cu 
ajutorul acordurilor de la Paris. Decla
rația Uniunii Sovietice cu privire la în
cetarea stării de război este îndreptată 
nu spre crearea unor alianțe militare uni
laterale ci spre aceea ca după respingerea 
de către Bundestag a acordurilor de la 
Paris să deschidă calea spre stabilirea 
imediată a unor relații de prietenie în
tre întregul popor german și Uniunea So
vietică.

Declarațiile aliaților occidentali sînt 
incompatibile cu interesele naționale ale 
poporului german, deoarece ele servesc 
numai la adîncirea scindării Germaniei. 
Ca urmare a acordurilor de la Paris, ocu
parea Germaniei va căpăta caracterul 
unej intervenții militare care va continua

BERLIN 31 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : Prezidiul Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane a adresat 
președintelui Consiliului Republicii fran
ceze, Gastop de Monnerville, un mesaj în 
care se spune printre altele: N-au trecut 
încă zece ani dacînd omenirea a fost eli
berată de sub jugul fascismului hitlerist 
și militariștii germani acționează din nou 
pentru ca, îp alianță cu alte forțe agre
sive din Europa occidentală și S.U.A. să 
creeze un nou Wehrmacht revanșard. 
Tocmai la aceasta contribuie acordurile 
de la Paris care atrag Germania occiden
tală remilitarizată în grupări militare, în
dreptate împotriva altor state europene.

Germania militpristă va reprezenta, în 
primul rînd, o primejdie continuă și di
rectă tocmai pentru Franța. Amintim de 
pretențiile teritoriale asupra Franței, ex
primate absolut fățiș de ministrul Jacob 
Kaișer, membru al guvernului vest-ger- 
man. Amintim că Adenauer a declarat 
Republica Federală succesoare a celui de 
al 3-lea imperiu german. De aici se naș
te riscul că în urma pretențiilor terito
riale ale revanșarzilor vest-genmani alia- 
ții statului de la Bonn fie că vor fi atrași 
îptr-un război agresiv împotriva altor 
țări, fie că, mai devreme sau mai tîrziu, 
vor deveni din nou, ei înșiși, victima pră
dalnicului militarism german.

Dimpotrivă, Republica Democrată Ger
mană nu are nici un fel de pretenții te
ritoriale. Ea a recunoscut în mod solemn 
frontiera Oder-Neișșe ca o frontier^ a 
păcii. Potrivit articolului 6 al Conștițuției 
noastre care a intrat în vigoare îp anul 
1949 „manifestarea urei față de cultele re
ligioase, a urai rasiale și naționale, pro
paganda mijitaristă ca și aț.îțarea la răz
boi" se consideră crime care se pedepsesc 
conform codului penal.

De aceea, se spune în continuare în me
saj, poporul francez poate privi cu depli
nă încredere declarația Prezidiului repre
zentanței populare supreme a Republicii 
Democrate Germane făcută în acest ceas 
important pentțu Europa.

In numele populației noastre și din în
sărcinarea ei noi declarăm :

1. Cererea întemeiată a poporului fran
cez privind garantarea securității față 
de repetarea agresiunii din partea milita
rismului german poate fi satisfăcută cel 
mai bine prin crearea unei Germanii 
unite, democrate și iubitoare de pace, care 

ției, totuși poliția franceză a tolerat 
această activitate provocatoare, neluînd 
măsuri pentru încetarea ei.

Legația a făcut repetate demersuri la 
Ministerul Afacerilor Externe, care-și dă
duse consimțământul la venirea ansamblu
lui în Franța, atrăgîndu-i atenția asupra 
seriozității situației create.

Cu toate aceste demersuri, autoritățile 
franceze, ignorând normele elementare 
ale relațiilor internaționale și regulile de 
ospitalitate față de un grup de artiști 
străini veniți în scopuri culturale, au con
tinuat să aibă o atitudine binevoitoare și 
chiar protectoare față de noi acțiuni pro
vocatoare ale elementelor fasciste.

Ayînd în vedere cele de mai sus, Le
gația aduce la cunoștința Ministerului 
de Externe francez că guvernul romîn a 
dispus, în semn de protest, suspendarea 
turneului îp Franța al ansamblului româ
nesc de cîntece și dansuri.

Totodată Legația, conform instrucțiuni
lor guvernului, atrage atenția Ministeru
lui Afacerilor Externe francez că în
treaga răspundere pentru securitatea per
sonală a membrilor ansamblului pentru 
timpul cît aceștia se mai găsesc pe teri
toriul francez, revine în întregime autori
tăților franceze”.

(Agerpres)

Publicul francez a reacționat plin de in
dignare împotriva provocărilor josnice ale 
huliganilor. Grupul de provocatori a fost 
evacuat din sală, iar spectacolul a conti
nuat în mod normal. Spectatorii francezi 
au făcut o caldă manifestație de simpatie 
ansamblului românesc.

pînă în anul 1998, și Germania occiden
tală va fi prin aceasta complet lipsită de 
suveranitate.

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., dimpotrivă, pune capăt a tot 
ce este legat de războiul hitlerist și acor
dă întregului popor german posibilitatea 
să-și construiască viitorul în pace și li
bertate.

Decretul dă Republicii Federale, dacă 
ea dorește acest lucru, posibilitatea să 
stabilească imediat relații normale cu 
Uniunea Sovietică și după respingerea a- 
cordurilor de la Paris, să întreprindă de 
îndată, împreună cu Republica Democra
tă Germană, pregătiri pentru ținerea unor 
alegeri libere și democrate pe întreaga 
Germanie. Aceste alegeri pot să aibă loc 
încă în anul 1955 și prin aceasta să 
se apropie în mod simțitor unificarea 
pașnică a Germaniei. O astfel de unificare 
pașnică va da Germaniei posibilitatea șă 
se elibereze de alianțele militare agresive 
și, pe calea aderării la tratatul de secu
ritate pe întreaga Europă să-și aducă apor. 
tul la cauza menținerii păcii în Germania 
și Europa. în afară de aceasta, alegerile li
bere pe întreaga Germanie vor crea baza 
pentru încheierea unui tratat de pace cu 
întreaga Germanie și, în consecință, pre- 
rniza pentru retragerea cît mai grabnică 
a tuturor trupelor de ocupație din Ger
mania.

Această mare Posibilitate istorică ră- 
mîne deschisă și realizabilă pentru po
porul german. Cine nu vrea s-o înțeleagă 
comite o crimă față de generația viitoa
re a poporului german. De aceea, Repu
blica Democrată Germană luptă cu toate 
forțele împotriva acordurilor de la Paris 
și în cazul ratificării lor ea își va înde
plini cu și mai multă energie datoria ca 
apărătoare a păcii întregii Germanii. Ca 
reazim al păcii și unificării pașnice, ea 
va face totul pentru a feri această parte 
a Germaniei de înrobirea de către mili
tarismul și imperialismul german. Repu
blica Democrată Germană folosește toate 
forțele pe care i le dau relațiile de prie
tenie cu Uniunea Sovietică și cu toate 
celelalte state ale lagărului păcii pentru 
a-i bara lui Adenauer calea spre război.

să fie membră a unui sistem de securi
tate colectivă în Europa.

2. Reunificarea pașnică a Germaniei pe 
baze democratice prin alegeri libere pe 
întreaga Germanie s-ar putea înfăptui 
încă în 1955 dacă se renunță la politica 
de remilitarizare a Germaniei occidentale 
și de atragere a ei în grupări militare 
agresive.

O înțelegere între cele două părți ale 
Germaniei cu privire la ținerea unor ase
menea alegeri este pe deplin posibilă. 
Totodată, noi declarăm : Republica Demo
crată Germană nu a condiționat niciodată 
chestiunea reunificării Germaniei de ac
ceptarea de către Germania occidentală a 
rânduielilor ei sociale și politice. Viitoa
rea orânduire de stat a Germaniei nu 
poate fi stabilită decît printr-o hotărâre 
luată în mod liber de poporul german.

Totodată, guvernul vest-german vrea 
să-și extindă autoritatea asupra întregii 
Germanii. Pentru el acordurile de la Pa
ris nu reprezintă decît un mijloc de a 
restabili în întreaga Germanie militaris
mul german. Această politică atrage după 
sine noi primejdii îngrozitoare.

Mai este timp pentru a părăsi calea 
primejdioasă a acordurilor militare de la 
Paris și a păși pe calea tratativelor. După 
ratificarea acordurilor de la Paris, trata
tivele cu privire la unificarea Germaniei 
vor fi lipsite de obiect.

Consiliul Republicii franceze se află 
în fața adoptării unei hotărâri importan
te. Aceasta servește ca temei pentru Pre
zidiul Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane să ceară tuturor mem
brilor Consiliului Republicii franceze ca 
aceștia să nu rămînă nepăsători la glasul 
poporului și să respingă acordurile de la 
Paris, adică reînvierea militarismului ger
man. înlăturând prin aceașta piedica ce 
stă în calea rezolvării ’mediate și' cu ade
vărat pașnice a problemei germane. A- 
ceasța va constitui garanția păcii și secu
rității pentru vecinul nostru — mareje 
popor francez, și va deschide larg porțile 
pentru o adevărată înțelegere reciprocă 
între popoarele noastre, spre binele lor 
comun.

„Scînteia tineretului"
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Să înceteze grosolanul amestec al S.U.A. 
în treburile interne ale Chinei!

Uniunea Sovietică cere Consiliului de Securitate 
să pună capăt agresiunii americane în Taivan

NEW YORK 31 (Agerpres). — TASS .transmite : La 30 ianu
arie, A. A. Sobolev, locțiitorul reprezentantului permanent al 
U.R.S.S. în Consiliul de Securitate, a adresat președintelui Con
siliului de Securitate, L. Munro, următoarea scrisoare :

„Intervenția Statelor Unite ale Americii în afacerile interne 
ale Chinei și extinderea în ultimul timp a acțiunilor agresive 
ale S.U.A. împotriva Republicii Populare Chineze în regiunea 
Taivanului intensifică încordarea în Extremul Orient și agra
vează primejdia unui nou război.

In legătură cu aceasta, Consiliul de Securitate este dator să 
ia măsuri imediate în vederea încetării acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva R. P. Chineze și intervenției S.U.A. în aface
rile interne ale Chinei

In consecință, am fost .însărcinat să vă rog, Domnule Preșe
dinte, să convocați de urgență o ședință a Consiliului de Secu
ritate pentru discutarea problemei acțiunilor agresive ale Sta
telor Unite ale Americii .împotriva Republicii Populare Chi
neze în regiunea Taivanului.

Anexez la aceasta proiectul de rezoluție al Consiliului de 
Securitate în problema respectivă”.

Proiectul de rezoluție menționat are următorul cuprins :
„Consiliul de Securitate, după ce a examinat problema acți

unilor agresive al? Statelor Unite ale Americii împotriva Re
publicii Populare Chineze în regiunea insulelor Taivan. Penhu
ledao și a altor insul» din apropierea litoralului Ch’nei, cotro
pite de S.U.A., fapt care și-a găsit expresia în atacuri arm? te 
neprovocate împotriva orașelor și regiunilor de pe litoralul Chi
nei întreprinse de forțe armate controlate de Statele Unite, în

★

„MARELE POPOR CHINEZ NU SE 
VA LĂSA INTIMIDAT DE 

AMENINȚĂRILE CU RĂZBOIUL"
PEKIN 31 (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
Ziarul „Guanminjibao" publică un arti

col intitulat „Marele popor chinez nu se 
va lăsa intimidat de amenințările cu răz- 
boiul“. în articol se spune printre altele : 
Mesajul special al lui Eisenhower adresat 
Congresului S.U.A. în care cere împuter
niciri pentru o intervenție armată împo
triva poporului chinez reprezintă o nouă 
provocare gravă a clicii conducătoare 
americane îndreptată împotriva poporu
lui chinez. El constituie o nouă amenin
țare serioasă pentru pace și securitate în 
Asia și în întreaga lume.

Taivanul este un teritoriu al Chinei. El 
este situat la 5.000 mile depăitare de Sta
tele Unite. Eliberarea Taivanului de către 
poporul chinez nu are nimic de a face cu 
securitatea Statelor Unite. Poporul chinez 
este ferm hotărît să elibereze Taivanul și 
nu va permite sub nici un pretext ca Sta
tele Unite să-1 transforme într-o bază mi
litară a lor. S.U.A., folosind pretextul că-I 
ajută pe trădătorul Cian Kai-și, dușmanul 
de moarte al poporului chinez, ocupă Tai
vanul cu forțele sale armate și împiedică 
poporul chinez să-și exercite drepturile 
sale suverane. Nici un fel de calomnii jos
nice sau minciuni nu pot scuza acest act 
fățiș de agresiune.

Eliberarea Taivanului nu este decît con
tinuarea logică a luptei noastre pentru 
eliberarea Chinei continentale și a insule
lor din largul litoralului chinez, luptă care 
niciodată nu a cauzat încordare în Extre
mul Orient.

Complotul dintre S.U.A. și clica trădăto
rului Cian Kai-și în înfăptuirea politicii 
agresive de răsturnare a R.P. Chineze, este 
cauza principală a încordării în Extremul 
Orient.

POLITICA S.U.A. ÎN ASIA 
ESTE SORTITA EȘECULUI

PHENIAN 31 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Ziarul „Nodon Simun“ publică 
un articol în care scrie că politica în Asia 
dusă de agresorii americani este sortită 
eșecului. Ziarul califică acțiunile preșe
dintelui Eisenhower cu privire la Taivan 
drept „ o intervenție americană în afa
cerile interne ale R P. Chineze și o ame
nințare directă împotriva poporului chi
nez și a păcii mondiale**. „Eliberarea Tai
vanului de către poporul chinez, continuă 
ziarul, este o chestiune care privește su
veranitatea Chinei și afacerile ei interne. 
Nici o țară străină nu are dreptul s*ă in
tervină. Agresorii americani încearcă să 
intimideze poporul chinez cu amenințări 
cu războiul. în spgranța deșartă că po
porul chinez va renunța la eliberarea Tai
vanului. Poporul chinez de 600.000.000 oa
meni este o forță invincibilă. El nu se 
teme cîtuși de puțin de aceste amenin
țări cu războiul. Dimpotrivă. Amenințările 
americanilor n-au făcut decît să întărească 
hotărîrea R. P. Chineze de a-i izgoni pe 
agresori**.
CHINA LUPTA PENTRU O CAUZĂ 

DREAPTA
DJAKARTA (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
Comentînd amenințările războinice ale 

cercurilor guvernante din S.U.A. împo
triva Chinei, ziarul „Harian Rakjat** scrie : 
„Dacă Statele Unite nu-și vor retrage de 
bună voie forțele din Taivan, poporul chi
nez le va izgoni din insulă. China luptă 
pentru o cauză dreaptă**.

Un alt ziar indonezian, „Bintang Timur** 
scrie : „Poporului chinez trebuie să i se

Deschiderea conferinței primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealth-ului britanic

LONDRA 31 (Agerpres). — TASS trans
mite •

La 31 ianuarie s-a deschis la Londra 
conferința primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealth-ului britanic. La lucrările 
conferinței participă reprezentanți ai An
gliei, Indiei, Canadei, Australiei, Noii Ze- 
elande, Uniunii sud-africane, Ceylonului, 
Pakistanului și Federației Rodeziei și 
Nyassalandului.

Presa britanică acordă o deosebită în
semnătate acestei conferințe, subliniind că 
la ea vor fi examinate numeroase pro
bleme de politică externă, precum și pro
bleme cu caracter militar și economic.

Influientul ziar „Manchester Guardian** 
subliniază că în perioada premergătoare 
conferinței se intenționa să se acorde 
atenția principală problemelor economice 
și militare. Date fiind însă serioasele 
schimbări produse în ultimul timp în si
tuația internațională, scrie ziarul, „au 
apărut tot mai multe simptome că pro-

„Scînteia tineretului"
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concentrarea de forțe militare maritime și aeriene ale S.U.A. 
în regiunea menționată, precum și în declarații oficiale ale 
unor oameni de stat din S.U.A. atacuri care implică primejdia 
folosirii forței armate împotriva Republicii Populare Chineze. 

Socotind că acțiunile menționate ale S.U.A. reprezintă o 
agresiune împotriva Republicii Populare Chineze și se află în 
contradicție flagrantă cu obligațiile asumate de S.U.A. pe baza 
acordurilor internaționale existente în privința Taivanului și 
a insulelor Chinei care constituie o parte integrantă a terito
riului național al Chinei;

Subliniind în continuare că acțiunile desfășurate de forțele 
armate ale Statelor Unite în regiunea insulei Taivan și a altor 
insule chineze constituie o intervenție brutală în afacerjle in
terne ale Chinei și o încălcare a principiilor fundamentale ale 
Cartei Organizației Națiunilor Unite și că aceste acțiuni con
stituie sursa încordării în Extremul Orient și prlmejduiesc 
pacea și securitatea în această regiune;

Condamnă acțiunile agresive ale Statelor Unite ale Ame
ricii împotriva Republicii Populare Chineze;

Cere guvernului S.U.A. să ia măsuri imediate în vederea 
încetării acțiunilor agresive menționate și să pună capăt in
tervenției în afacerile interne ale Chinei ;

Cere guvernului Statelor Unite ale Americij să-șl recheme 
imediat forțele aeriene, maritime și terestre din insula Taivan 
și din alte teritorii aparținînd Chinei ;

Cere să nu fie admise operațiuni militare în regiunea Tai
vanului din partea oricui ar fi, pentru a înlesni es^fel evacuarea 
de pe insulele din această regiune a tuturor forțelor ar
mate care nu sînt subordonate Republicii Populare Chineze'*.

* ★

dea posibilitatea să-și 
blemele sale interne fără amestecul ame
ricanilor.

DJAKARTA 31 (Agerpres). — Moe’s, 
vicepreședinte al Comisie: parlamentare 
pentru Afacerile Externe, luînd cuvîntul 
la 28 ianuarie în fața reprezentanților 
presei, a declarat că Taivanul trebuie să 
fie reunit cu China.

Ziarul „Bintang Timur” declară că în 
problema Taivanului S.U.A. se comportă 
ca un agresor.
TAIVANUL — PARTE INTEGRANTA 

DIN TERITORIUL CHINEI
DELHI (Agerpres). — înfierând ameste

cul S.U.A. în afacerile interne ale Chinei, 
ziarul „Statesman” subliniază că India con
sideră fără doar și poate că Taivanul este 
o parte integrantă din teritoriul Chinei și 
trebuie să fie redat Republicii Populare 
Chineze, în conformitate cu acordurile de 
la Cairo și Potsdam.

Ziarul „Nav Jivan" scrie : Cian Kai-și 
luat ca atare este neputincios și depinde 
în întregime de Statele Unite care folosesc 
această marionetă în Taivan pentru a 
amenința neîntrerupt China populară. 
Adevărata sursă a conflictului constă în 
poziția S.U.A.

„Orice operațiuni militare în apărarea 
gomindaniștilor în Taivan, subliniază „In- 
dustan Standar**, nu pot găsi deloc o jus
tificare morală în ochii majorității națiu
nilor asiatice și europene...**

Ziarul bengalez „Basumati** scrie că 
după cel de al doilea război mondial, Sta
tele Unite au încălcat în repetate rânduri 
acorduri și obligații internaționale. Politica 
de creare a pactelor militare de felul blo
cului Orientului Mijlociu, a pactului Asiei 
de sud-est și a tratatului cu Cian Kai-și, 
scrie ziarul, n.u reprezintă decît o încercare 
a S.U.A. de a menține regimul colonial în 
Asia. Prin aceasta se explică tendința 
S.U.A. de a ține sub ocupația lor Taivanul 
care este o parte integrantă a Chinei. Po
poarele Asiei, s-au deșteptat și ele nu vor 
tolera amestecul și dominația străină. în 
numele independenței și progresului Asiei, 
trebuie să se opună rezistență din toate 
forțele amestecului străin în afacerile in
terne ale Asiei.

O POLITICA NEJUSTA 
ȘI PRIMEJDIOASA

LONDRA 30 (Agerpres). — Sub titlul 
„Un avertisment poporului american**, zia
rul „Daily Mirror** publică un articol cu 
privire la acțiunile agresive ale S.U.A. în 
regiunea insulei Taivan. Trebuie să de
clarăm opiniei publice americane, scrie 
ziarul, că poporul englez consideră că ac
tuala politică a Americii față de China este 
nejustă și primejdioasă. Ziarul califică 
drept „o mare greșeală istorică” refuzul 
S.U.A- de a recunoaște Republica Popu
lară Chineză. „Această primă greșeală a 
dus inevitabil la alte greșeli. Dacă nu se 
va pune capăt acestor greșeli, arată ziarul, 
ne putem pomeni în pragul unui război 
atomic mondial**. Ziarul subliniază că „ati_ 
tudinea Americii față de China trebuie să 
fie pusă față în față cu realitatea. Reali
tatea este că R.P. Chineze — această țară 
cu o populație de peste 600.000.000 locui
tori — nu i se poate închide pentru tot
deauna accesul în organismele internațio
nale. China trebuie să-și ocupe locul său 
în Organizația Națiunilor Unite. Ea tre
buie să ocupe acest loc nu pentru că noi 
aprobăm comunismul chinez, ci pentru că 
trebuie să ajungem cu ea la o înțelegere 
și să fim în relații cu ea“.

După cum a anunțat comentatorul poli
tic al ziarului „Daily Telegraph and Mor
ning Post**, la ședința fracțiunii parlamen- 

blemele internaționale vor avea un rol 
important**.

Ziarul consideră că una din aceste prin
cipale schimbări este creșterea împotri
virii față de planurile de înarmare a Ger
maniei occidentale și subliniază că „simp- 
tomele de creștere a opoziției în Germa
nia occidentală față de ratificarea acor
durilor de la Paris, dovedesc că problema 
înarmării Germaniei nu este nici pe de
parte reglementată".

O altă chestiune de politică externă nu 
mai puțin importantă care va fi exami
nată la conferință — subliniază „Man
chester Guardian" ca și alte ziare bri
tanice — este situația creată în zona Tai
vanului, ca urmare a actelor de agresi
une comise de Statele Unite împotriva 
Republicii Populare Chineze. Ziarele nu 
ascund faptul că la conferință se vor face 
încercări de a se exercita presiuni asu
pra Indiei și asupra altor țări din Asia 
care condamnă intervenția americană In 
afacerile interne ale Chinei, pentru a de
termina aceste țări să sprijine faimosul 
plan de încetare a focului în zona Tai
vanului.

reglementeze pro-tare a partidului laburist consacrată exa
minării problemei Taivanului, Attlee „a 
dat de înțeles că laburiștii recomandă An
gliei să se desolidarizeze de orice urmări** 
ale hotărârii guvernului american fată de 
Taivan și insulele Penhuledao.

LONDRA 31 (Agerpres). — Ziarul 
„Star** scrie într-un articol redacțional: 
„Attlee a declarat că laburișt i se vor 
opune în mod hotărît oricărei politici care 
ar putea atrage Anglia în războiul civil 
din China. Această declarație n-a fost 
sprijinită numai de adepții săi. în condi
țiile actualei crize în problema Formozei, 
liderul opoziției și-a exprimat o părere 
care este, fără îndoială, împărtășită de 
poporul englez. Din această cauză Ame
rica trebuie să țină seama de această pă
rere.

Englezul de rînd continuă să considere 
c'ocnirea dintre Cian Kai-și și guvernul 
chinez ca un război civil în care puterile 
occidentale nu trebuie să se lase nicio
dată atrase. Este în interesul tuturor ca 
acest lucru să fie pe deplin înțeles în 
Statele Unite, precum și faptul că inter
venția americană cu greu va găsi sprijin 
aici**.

O ACȚIUNE ÎNDREPTATĂ SPRE 
DEZLĂNȚUIREA UNUI NOU 

RĂZBOI
NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Pe culoarele O.N.U., în rândurile ziariști, 

lor se comentează cu însuflețire hotărîrea 
Camerei Reprezentanților din S.U.A. pri
vind dreptul acordat președintelui Eisen
hower de a folosi forțele armate americane 
în regiunea insulelor chineze Taivan și 
Penhuledao. în convorbirile lor cu ziariștii, 
funcționarii aparatului O.N.U. nu ascund 
că această hotărîre poate duce doar la o 
nouă înrăutățire a relațiilor internaționale. 
Se afirmă că S.U.A. nu au nici un fel de 
temeiuri juridice, politice sau de altă na
tură de a se amesteca în afacerile interne 
ale Chinei. Unii membri ai delegațiilor 
care sprijină de obicei politica S.U.A. de
clară că consideră pasul făcut de S.U.A. 
drept o acțiune îndreptată spre dezlănțui
rea unui nou război.

_ Unul din reprezentanții acreditați pe 
lingă O.N.U. a subliniat că prin amestecul 
lor în afacerile Chinei, S.U.A. merg prea 
departe și amenință de fapt cu război. El 
a caracterizat argumentele S.U.A. ca nese
rioase, iar pretențiile lor la Taivan, care 
ar juca un rol însemnat în cadrul apărării 
S.U.A., ca neîntemeiate și ridicole. Reiese 
că, a spus cu ironie acest reprezentant, 
cercurile guvernante din S.U.A. au nevoie 
de Taivan pentru apărarea țării lor situată 
la o distanță de cîteva mii de kilometri de 
Taivan, iar R.P. Chineză, care este stă- 
pînul legal al acestei insule, n-ar avea 
nevoie de ea pentru apărarea teritoriului 
Chinei, care se află în apropierea acestei 
insule.

MANIFESTAȚII DE PROTEST 
IN FAȚA CASEI ALBE

NEW YORK 31 (Agerpres). — Din Wa
shington se anunță că la 30 ianuarie în 
fața Casei Albe a avut loc o manifesta
ție de protest împotriva cererii lui Ei
senhower adresată Congresului de a-1 au
toriza să folosească forțele armate împo
triva R.P. Chineze. Manifestanții purtau 
pancarte pe care erau scrise lozincile : 
„Nu riscați un al treilea război mondial”, 
„Un război preventiv echivalează cu o 
sinucidere în masă”, „Nu îngăduiți un nou 
război mondial”. Demonstranții au împăr
țit manifeste în care se protestează îm
potriva politicii americane cu privire la 
Taivan.

Rezultatul îndeplinirii 
planului de stat pe 1954 

în R.P. Polonă și R.P. Ungară
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite Comunicatul Direcției Generale 
de Statistică a Republicii Populare Polone 
cu privire la rezultatele îndeplinirii pla
nului economiei naționale a Poloniei pe 
anul 1854. După cum se arată în comuni
cat, planul producției globale a industriei 
a fost îndeplinit în proporție de 102%. 
în comparație cu 1953 producția globală 
a crescut cu 11%.

Producția agricolă globală a crescut cu 
4,8% în comparație cu 1953.

★
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică a R.P. Ungare cu privire la 
îndeplinirea planului economiei naționale 
pe anul 1954, în care se subliniază, prin
tre altele, că industria socialistă a înde
plinit planul anual de producție în pro
porție de 101,4 la sută.

Un ajutor important a primit în cursul 
anului trecut agricultura: au fost reduse 
cotele, s-a îmbunătățit aprovizionarea cu 
îngrășăminte minerale și mașini agri
cole. Investițiile în agricultură au fost în 
1954 cu 400.000.000 forinți mai mari decît 
în 1953.

DE LA MINISTERULAFACERILOR EXTERNE AL U. R. S. S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 

transmite: In legătură cu convorbirea care 
a avut loc la 28 ianuarie între V. M. Mo
lotov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și d. Hayter, ambasadorul Marii 
Britanii, la 31 ianuarie, V. M. Molotov l-a 
invitat pe ambasadorul britanic și i-a fă
cut următoarea declarație :

Imediat după întîlnirea noastră din 28 
ianuarie, cu prilejul căreia dumneavoas
tră, domnule ambasador, ați expus punc
tul de vedere al guvernului britanic și al 
guvernului Noii Zeelande în problema 
situației care s-a creat în regiunea Tai
vanului, guvernul sovietic a informat gu
vernul Republicii Populare Chineze asu
pra părerilor expuse de dumneavoastră în 
această problemă.

La fel ca și guvernul Marii Britanii, 
guvernul sovietic este neliniștit de situa
ția periculoasă creată în regiunea Taiva
nului și a celorlalte insule situate de-a 
lungul țărmului Chinei. Situația creată 
pune în primejdie menținerea păcii și 
agravează pericolul unui nou război.

Guvernul U.R.S.S. consideră că situația 
creată aici este cauzată de faptul că Sta
tele Unite ale Americii, cu ajutorul lui 
Cian Kai-și, au cotropit încă în urmă cu 
câțiva ani insula Taivan care aparține 
Chinei, insulele Penhuledao și alte cîteva

Cu privire la relațiile sovieto-japoneze
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 

transmite : în ultimele zile, în presa ja
poneză, precum și în presa altor țări au 
apărut știri referitoare la relațiile sovie
to-japoneze. S-a relatat în special că re
prezentantul sovietic la Tokio a avut o 
întrevedere cu primul ministru al Japo
niei. Aceste știri cuprind însă inexactități 
și denaturări.

Conform unor informații primite din 
surse demne de încredere, A. I. Domnițki, 
care conduce reprezentanța sovietică la 
Tokio, l-a vizitat la 25 ianuarie pe pri
mul ministru al Japoniei, dl. Hatoyama, 
cu care a avut o convorbire în problema 
relațiilor sovieto-japoneze In timpul în
trevederii, Domnițki, din însărcinarea Gu
vernului Sovietic, a făcut următoarea de
clarație :

„Călăuzindu-se de tendința spre nor
malizarea relațiilor cu Japonia, Uniunea 
Sovietică, s-a pronunțat, după cum se 
știe, în mod consecvent pentru reglemen
tarea lor. Hotărîrea de a normaliza rela
țiile sovieto-japoneze a fost exprimată în 
special în cunoscuta Declarație comună 
a Guvernului U.R.S.S. și Guvernului Re
publicii Populare Chineze din 12 octombrie, 
precum și în Declarația ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. V. M. Molotov, 
din 16 decembrie 1954.

Sa știe că primul ministru, dl. Hatoyama, 
s-a pronunțat în ultimele sale discursuri 
pentru reglementarea relațiilor japono- 
sovietice. Dorința de a normaliza relațiile 
dintre Japonia și U.R.S.S. a fost exprimată 
de ministrul Afacerilor Externe, dl. Si- 
ghemițu, în declarația din 11 decembrie 
1954, precum și în declarațiile sale ulte
rioare.

Luînd în considerație faptele mențio
nate mai sus, partea sovietică consideră 
că ar fi indicat să aibă loc un schimb de 
păreri în legătură cu eventualele acțiuni 
îndreptate spre normalizarea relațiilor so
vieto-japoneze.

Partea sovietică este gata să numească

Congresul Uniunii Tineretului Polonez
VARȘOVIA (Agerpres). — P.A.P. trans

mite : La Varșovia își continuă lu
crările cel de al 2-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Polonez (Z.M.P.). In seara 
de 28 ianuarie și în ziua de 29 ianuarie 
au continuat discuțiile pe marginea ra
poartelor de activitate al Comitetului de 
direcție al Uniunii Tineretului Polonez și 
Comisiei Centrale de revizie.

Cei care au luat cuvîntul au aprobat 
activitatea Uniunii Tineretului Polonez 
îndreptată spre educarea socialistă a ti
nerei generații, spre mobilizarea tinere
tului polonez pentru îndeplinirea sarcini
lor dezvoltării continue a economiei na
ționale, ale construirii socialismului și ale 
ridicării oît mai rapide a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Ej vorbesc despre 
succesele în muncă ale tineretului polo
nez, despre activitatea organizațiilor lo
cale ale Uniunii Tineretului Polonez, des
pre creșterea rapidă a numărului mem
brilor ei.

Delegații la Congres iau o atitudine ho- 
tărîtă împotriva remilitarizării Germaniei 
occidentale și împotriva reînvierii arma
tei vest-germane. Tinerii patrioți ai Po
loniei își iau angajamentul să întărească 
și mai puternic unitatea tineretului din 
toate țările.

A fost întîmpinată cu căldură cuvînta- 
rea rostită de Bernini, președintele Fe
derației Mondiale a Tineretului Demo
crat, care în numele celor 85.000.000 tineri 
și tinere reuniți în F.M.T.D. a felicitat 
călduros pe delegații la congres și a urat 

■*• împotriva reînarmării Germaniei occidentale !

insule chineze. In ultima vreme, Statele 
Unite au întreprins noi acțiuni agresive în 
această regiune, ceea ce a intensificat și 
mai mult starea de încordare de aici. Gu
vernul sovietic împărtășește părerea gu
vernului britanic cu privire la necesi
tatea de a se discuta această problemă în 
întregime în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. El a și dat indicațiile* coreepunză- 
toare reprezentantului său în Organiza
ția Națiunilor Unite, ambasadorul A. A. 
Sobolev.

In afară de aceasta, guvernul sovietic 
i-a dat de asemenea indicația ca la discu
tarea acestei probleme să fie invitată o 
delegație a Republicii Populare Chineze, 
a cărei prezență este deosebit de nece
sară întrucît este vorba de acțiuni agre
sive îndreptate împotriva Chinei și despre 
amestecul Statelor Unite ale Americii in 
treburile ei interne.

Guvernul sovietic dorește să subl’nieze 
în mad deosebit că scopul său în prezen
tarea acestei probleme spre examinare 
Consiliului de Securitate, este năzuința de 
a micșora încordarea în Extremul Orient 
și de a contribui la întărirea păcii în lu
mea .întreagă.

După ce domnul Hayter a ascultat de
clarația de mai sus a lui V. M. Molotov, 
ambasadorul britanic a declarat că va in
forma guvernul său asupra acestei decla
rații.

reprezentanți pentru tratative care s-ar 
putea ține la Moscova sau la Tokio și ar 
dori să cunoască părerea părții japoneze 
în această problemă”.

La sfârșitul întrevederii, primul minis
tru, dl. Hatoyama, a declarat lui A. I. 
Domnițki că guvernul Japoniei va exami
na această declarație.

*
SANHAI 31 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum relatează ziarul japo
nez „Yomiuri”, în seara zilei de 29 ianua
rie primul ministru al Japoniei, Hatoyama 
a făcut o comunicare în legătură cu în
tîlnirea pe care a avut-o la 25 ianuarie 
cu reprezentantul sovietic Domnițki. Co
municarea făcută de Hatoyama cuprinde 
afirmații care ies din cadrul declarației 
transmise de postul de radio Moscova și 
pe care a făcut-o Domnițki primului mi
nistru. Se afirmă îndeosebi că întrevede
rea nu s-ar fi rezumat la expunerea de 
către Domnițki a declarației pe care a fost 
însărcinat de către Guvernul Sovietic să 
o facă și că ar fi avut loc tratative în 
timpul cărora Hatoyama s-a pronunțat 
„pentru restituirea insulelor Kurile și re
patrierea compatrioți’or internați”.

★
SANHAI 31 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum anunță agenția Kiodo 
Țusin, la 30 ianuarie Ministerul Afaceri
lor Externe al Japoniei a dat. publicității 
textul declarației în problema relațiilor 
sovieto-japoneze care, din însărcinarea 
guvernului sovietic, a fost, făcută la 25 
ianuarie primului ministru al Japoniei, 
Hatoyama, de șeful reprezentanței sovie
tice la Tokio, Domnițki.

Luînd cuvîntul la 30 ianuarie la Tokio, 
primul ministru Hatoyama a comunicat 
că în legătură cu declarația sus-mențio- 
nată, la 4 februarie va fi convocată o șe
dință a cabinetului de miniștri în vederea 
elaborării „politicii de bază” în această 
problemă.

întregului tineret polonez noi succese în 
lupta pentru pace, pentru înflorirea con
tinuă a Poloniei Populare. Bemini a vor
bit despre desfășurarea pregătirilor în ve
derea celui de al 5-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților, care va avea 
loc la Varșovia.

Cuvîntarea șefului delegației tineretu
lui sovietic, Kocemasov, secretar al Co
mitetului Central al U.T.C.L. din U.R.S.S., 
a fost întîmpinată cu aplauze furtunoase. 
„Tineretul sovietic, — a spus Kocemasov, 
— a fost și va rămîne, un prieten credin
cios al tineretului din Republica Populară 
Polonă. Prietenia și colaborarea frățească 
dintre popoarele polonez și sovietic, din
tre tineretul polonez și cel sovietic este 
întărită pe veci prin sângele vărsat în 
lupta împotriva dușmanului comun — 
fascismul hitlerist. Această alianță care 
se întărește neîncetat constituie o bază 
trainică pentru progresul continuu al po
porului polonez spre socialism". în nu
mele Comitetului Central al U.T.C.L., de
legația tineretului sovietic a oferit Uniu
nii Tineretului Polonez un Steag Roșu, pe 
care sînt scrise cuvintele ; „Trăiască prie
tenia veșnică și de nezdruncinat dintre 
tineretul polonez și sovietic !**.

In continuare s-a dat citire telegramei 
de salut adresată tineretului polonez de 
Noua Uniune Democrată a Tineretului 
Chinez.

Congresul Uniunii Tineretului Polonez 
își continuă lucrările.

Lupta împotriva 
reînarmării Germa
niei occidentale ia 
o amploare tot mai 
mare în țările Euro
pei apusene; în multe 
locuri se întreprind 
numeroase acțiuni ca
re cuprind mase din 
ce în ce mai largi ale 
populației.

In fotografie: La 
un miting care s-a ți
nut de curînd la Bru
xelles tinerii partici
pant! semnează împo
triva reînarmării 
Germaniei occiden
tale.
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Un articol al acad. C. I. Parhon 
publicat într-o revista 

științifică franceză
PARIS 31 (Agerpres). — Revista științi

fică franceză „La Pensee” publică în ul
timul său număr un articol al academi
cianului C. I. Parhon, președintele de 
onoare al Acad etnie; Republicii Populare 
Române, intitulat „Cum poate fi combă
tută bătrânețea”.

In articol, care se ocupă de problemele 
biologiei și patologiei bătrânețe:, se face 
o largă generalizare a acestei probleme, 
treoindu-se în revistă cele mai importante 
descoperiri recente ale cercetărilor în do
meniul b’clogiei și endocrinologiei în Re
publica Populară Română. De asemenea, 
C. I. Parhon s'coate în evidență condi
țiile deosebite care au fost create de re
gimul democrat-popular cercetărilor știin
țifice consacrate luptei împotriva îmbă
trânirii premature.

Redacția revistei „La Pensee” subliniază 
înalta valoare a operei științifice a aca
demicianului C.I. Parhon, „un biolog cu 
renume internațional”.

— • —
Conferința primilor miniștri 

ai țărilor arabe
CAIRO 31 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum anunță ziarul „Al Gum- 
huria" conferința prim' lor miniștri ai ță
rilor arabe care urma să-și încheie lucră
rile în seara zilei de 29 ianuarie s-a pre
lungit pînă la 30 ianuarie pentru „a dis
cuta bazele relațiilor dintre țările arabe".

★
CAIRO 31 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 30 ianuarie a avut loc ședința 
ordnară a Conferinței primilor miniștri 
ai țărilor arabe. Participanții la conferință 
n-au reușit să ajungă la un acord în pro
blema principală privind atitudinea țări
lor arabe față de încheierea pactului mi
litar turco-irakian.

S-a anunțat oficial că Conferința a nu
mit o delegație din care fac parte Sami 
Solh, primul ministru al Libanului, Favzi 
Atasi, ministrul Afacerilor Externe al 
Siriei, Valid Salah, ministrul Afacerilor 
Externe al Iordaniei, și Salah Salem mi
nistrul Orientării naționale al Egiptului. 
Delegația a fost însărcinată să plece la 
Bagdad „pentru a informa autoritățile 
irakiene despre situația creată în Liga 
țărilor arabe în legătură cu proiectata în
cheiere a pactului irakiano-turc".

Delegația pleacă la Bagdad la 31 ia
nuarie. In legătură cu aceasta, Conferința 
primilor miniștri ai țărilor arabe a hotărît 
să-șj întrerupă lucrările pină la 3 februa
rie.

Cultură fizică și sport
O nouă victorie a boxeri’or 

rom ini
STOCKHOLM 31 (Agerpres). — Echipa 

boxerilor romîni, care se află în vizită de 
mai multe zile în Suedia, a susținut dumi
nică în orașul Halmstad a doua întâlnire 
de la sosire. Boxerii români a-u întîlnit o 
puternică selecționată în care figurau o 
serie de pugiliștî de valoare din rîndurile 
echipei reprezentative suedeze. Boxerii 
romîni s-au comportat remarcabil, obți- 
nînd o nouă victorie. Din cele 7 meciuri 
desfășurate reprezentanții R.P.R. au ob
ținut victoria în 5 întâlniri, lăsând o im
presie excelentă publicului spectator. O 
comportare deosebită a avut tînărul Gh. 
Negrea care a reușit să-l învingă la 
puncte pe cunoscutul boxer suedez de cat. 
mijlocie, Bertil Larssen.

Eustațiu Mărgărit din cat. pană, la ca
pătul unui meci spectaculos a terminat 
învingător la puncte în fața lui Lennart 
Binnberg. La cat. semiușoară, Gh. Fiat l-a 
învins ușor la puncte pe Roland Weiss- 
brodt, iar la cat. ușoară Constantin Du
mitrescu a obținut victoria la puncte în 
fața suedezului Evert Hoegberg. Cea de a 
cincea victorie a echipei boxerilor romîni 
a fost condusă de Nicolae Linca, oare în 
cadrul categoriei semimijlocii l-a întrecut, 
la puncte pe Kurt Johansson.

Victoriile echipei suedeze au fost repur
tate de Verner Wassen, care l-a învins Ia 
puncte pe Mircea Dobrescu și Stig Johans
son, declarat învingător la puncte în fața 
lui Ghețu Velicu.

Boxerii romîni vor susține ultima întâl
nire din cadrul turneului la 4 februarie, 
in orașul Gbtteberg.

CRONICĂ
Comitetul Central al Partidului Munci

toresc Romîn a hotărît eliberarea tovară
șului Dalea Mihai din funcția de secretar 
al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Român și desemnarea sa pentru o 
funcție de răspundere pe linie de stat.

★
Printr-un decret al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a R.P.R., tovarășul Ol- 
teanu Ion a fost eliberat din funcția de 
președinte al Comitetului de Stat pentru 
Colectarea Produselor Agricole, primind 
alte însărcinări.

Printr-un alt decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., tovarășul 
Dalea Mihai a fost numit în funcția de 
președinte al Comitetului de Stat pentru 
Colectarea Produselor Agricole.

(Agerpres)

SPECTACOLE
MARȚI 1 FEBRUARIE 1955

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Bărbierul din Sevilla; Teatrul de Stat de Operetă : 
Lăsați-mă să cînt; Național „I. L. Caragiale“ 
(Studio): Platon Krecet; Național „I. L. Caragiale** 
(Comedia): Doamna nevăzută; Municipal : Visul 
unei nopți de vară; Tineretului: David Copperfield 
(ora 19); Studioul actorului de film „C. Nottara** : 
Micii burghezi; Armatei (B-dul G-ral Magheru) : 
Avarul; Armatei (Calea 13 Septembrie): Vlaicu Vodă; 
Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): Piatra din casă și 
Chirița în provincie ; Ansamblul de Estradă al 
R.P.R. : Concert de muzică ușoară romînească (în 
sala din Calea Victoriei nr. 174), Magazin de Stat 
(în sala din str. Alex. Popov nr. 23); Circul de 
Stat: Primul spectacol; Teatrul „Țăndărică**: Moș 
Gerilă (ora 16, în sala „OrfeiT***).

CINEMATOGRAFE : Patria: Fără acoperiș, Umor 
pe sfori; Republica, București, înfrățirea intre 
popoare: Desfășurarea, Și Ilie face sport; I. C. 
Frimu, 23 August : Jucătorul de rezervă; Maxim 
Gorki: Motorul Diesel, Aventurile unui pinguin; 
Tineretului: Căsătorie ciudată; Timpuri Noi: Poves
tea tractorului nostru, Umor pe sfori; Elena Pavel, 
1 Mai : Primăvara pe gheață; Lumina, M. Emi- 
nescu: Stele vesele; Victoria: Slugă la doi stăpîni; 
Gh. Doja: Septembriștii; Alex. Popov, Donca Simo: 
Copiii partizanului; 8 Martie : Bănuțul; Vasile 
Roaită: Caut o nevastă; Unirea: Misterul lacului 
din munți; Cultural: Fanfan la Tulipe; Constantin 
David, Gh. Coșbuc; Furtună pe Nipru; Alex. Sahia: 
Antilopa de aur, Valsul pe gheață. Zmeul cel rău; 
Flacăra: Locotenentul lui Rakoczi; T. Vladimirescu: 
Marile speranțe; Aurel Vlaicu: Campionatul mon
dial de fotbal; Munca, N. Bălcescu: Ordinul Anna; 
'Arta: Mai tare ca noaptea; Popular: Circul Slavia; 
Miorița: Mascarada; Moșilor: Alarmă la circ ; 
Hie Pintilie: Hamlet; 8 Mai: Suspine pe stradă; 
Volga: De doi bani speranță; Rahova: Examen de 
maturitate; Olga Bancic: Circul.
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