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CORTINA timpului a căzut paste 
ultima zi a lui 1955. Noul 
an a găsit omenirea plină de 

optimism. 1955 a marcat o anu
mită cotitură în viata internațională, 
o cotitură în bine, înspre atenuarea 
încordării din relațiile între state. 
Anul încheiat a arătat cît de mari sînt 
tortele care militează pentru înțelege
rea internațională, cît de uriașă este 
dorința de pace a popoarelor. Trăsă
tura caracteristică a acestui an a fost 
larga recunoaștere a principiilor 
coexistentei pașnice. Eforturile pline 
de perseverență ale U.R.S.S., au creat 
climatul prielnic încercărilor de a găsi 
o soluție pașnică problemelor interna
ționale în litigiu. Uniunea Sovietică a 
făcut tot ceea ce a depins de ea pentru 
îmbunătățirea atmosferei internațio
nale și faptul acesta este pretuit de 
către popoarele lumii întregi. Iar po
porul nostru este mîndru că alături 
de U.R.S.S., R.P. Chineză și celelalte 
tari iubitoare de pace, patria noastră 
a adus contribuția sa la cauza mă
reață a apărării păcii mondiale.

Ultimele zile ale lunii decembrie 
1955 au fost dominate de un eveni
ment de mare însemnătate : sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. care a 
discutat, printre altele, rezultatele vi
zitei prietenești pe care N. A. Bulga- 
nin și N. S. Hrușciov au făcut-o în 
India, Birmania și Afganistan. Vizita 
aceasta a constituit o încheiere demnă 
de anul 1955. Ea este considerată de 
opinia pub'ică mondială — după cum 
a spus K. E. Voroșilov — ca o uriașă 
victorie a ideilor egalității în drepturi 
și prieteniei popoarelor, ca o victorie 
a principiilor coexistentei pașnice a 
țărilor cu orînduiri sociale diferite. Mi
lioanele de oameni care au salutat pe 
conducătorii sovietici, uriașul răsunet 
pe care l-au avut cuvîntările acestora 
— sînt dovezi de netăgăduit ale pres
tigiului de care se bucură Uniunea 
Sovietică, ale încrederii cu care pre
tutindeni în lume este privită politica 
externă sovietică. Popoarele știu că 
Uniunea Sovietică — tară în care oa
menii muncii sînt stăpîni pe soarta lor 
— ~nu tinde să cucerească teritorii 
străine, nici să-și impună propriul său 
mod de viată altor state. Uniunea So
vietică luptă cu consecventă pentru 
menținerea păcii și caută într-un spi
rit de profundă înțelegere, mijloacele 
care să permită înlăturarea neîncre
derii între state și realizarea unei at
mosfere de colaborare reciprocă. Ho- 
tărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
de a reduce alocațiile militare din bu
getul sovietic cu 10 miliarde ruble 
față de anul precedent, oglindește 
orientarea politicii sovietice spre lua
rea unor măsuri concrete de natură 
să ducă la slăbirea încordării interna
ționale. Asemenea măsuri au mai fost 
și reducerea efectivelor armatei sovie
tice și lichidarea bazei sovietice de la 
Porkkala-Udd din Finlanda.

Raportul lui N. A. Bulganin și cu- 
vîntarea lui N. S. Hrușciov la sesiu
nea Sovietului Suprem au reafirmat 
în termeni categorici dorința U.R.S.S. 
de a face ca în lume să triumfe „spi
ritul Genevei“, spiritul coexistenței 
pașnice. Făcînd bilanțul marilor suc
cese ale forțelor păcii nu ne este per
mis să ignorăm totuși faptul că 
cercurile agresive din occident nu au 
dezarmat, că ele încearcă să lichideze 
„spiritul Genevei“, că încearcă să per
manentizeze impasul în care se află 
unele probleme internaționale nere
zolvate încă. Dorința popoarelor de 
a realiza o pace trainică și de a pune 
capăt nefastului „război rece“, opo
ziția opiniei publice fată de poli
tica „de pe poziții de forță“, au 
silit pe reprezentanții occidentali 
la conferințele de la Geneva, și cu 
deosebire la conferința șefilor gu
vernelor, să formuleze în mod cores
punzător cuvîntările si propunerile lor. 
Dar guvernele occidentale n-au fost 
animate de dorința sinceră de a rezol
va în mod concret problemele care fi
gurau pe ordinea de zi. Participarea 
lor n-a reprezentat decît o concesie fă
cută opiniei publice care a exercitat 
presiuni de o amploare fără precedent.

De ce speranțele create de „spiritul 
Genevei“ n-au putut fi împlinite? Pen
tru că năzuințele de pace ale popoare-
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CU SPOR LA MUNCA
DIN PRIMA ZI A NOULUI CINCINAL
Fruntaș din prima zi
Ca în fiecare zi Ionel Bărbăteanu, frun

taș în producție la uzinele Grivița
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8 Roșie din Capitală, secția 3-a fierărie va- 
? goane a putut fi găsit și astăzi tot în fața 
8 agregatului la care lucrează. Numai că pen
ii tru el, ca pentru întregul nostru popor mun- 
| citor, ziua aceasta a fost primul pas făcut
8 într-o nouă etapă a drumului luminos spre 
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Jesajul de Anul Nou 
rCit la radio de tovarășul 
dfPetru Groza, președintele 
pidiului Marii Adunări Naționale 

Republicii Populare Romîne
îoaptea de 31 decembrie, tovarășul dr. Petru Groza, președin- 
rezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R., a rostit la sta- 

loastre de radio mesajul de Anul Nou:
agi prieteni și tovarăși,
anul care s-a sfîrșit poporul nostru a încheiat încă un bilanț

lor vin în contradicție cu interesele fa
bricanților de arme, ale monopoliștilor 
care în unele țâri occidentale au o in
fluentă hotărîtoare. Monopoliștii văd 
în cursa înarmărilor o inepuizabilă 
sursă de beneficii colosale și de aceea 
încearcă să împiedice orice acord cej__ _________
ar limita înarmările. Din această pri-nic, oglindind înfăptuiri de cea mai mare însemnătate în toate 
cină nici pînă azi nu și-au putut găsitoarele de activitate. Au muncit cu dragoste și elan lucrătorii 
rezolvarea nroblema creării unui sis-tehnicienii din uzinele și fabrici.e în care ei se simt cu adevărat te7«.vă Europ«“'' WJ» “ »f f J»™» — >“
problem, dezarmării. , interzicerii < .™'s"SiS d. S
meior nucieme^ și alieje. une.e cercu^-g pun întreaga lor capacitate creatoare în slujba intereselor po- 
dm OCCident înecarea sa acrcdlte;Oru;ui. Nu s.?u odihnit nici creatorii din toate ramurile artelor care 
ideea că numai cursa înarmăau proslăvit în opere de seamă viața cea nouă pe care și-o fău- 
lor, numai înjghebarea de blocrește poporul liber și stăpîn pe soarta sa.
agresive — cate, chipurile, ar d' Anul care a trecut a adus oamenilor muncii numeroase satisfac- 
la un soi de „echilibru“ — pt" ții și bucurii, prilejuite de succesele î : realizarea sarcinilor, puse 
să constituie o g&rantie pentru pi 
Asemenea afirmații — în total 
zacord cu realitatea — sînt t 
sare pentru a înșela opinia r 
că, pentru a o face să accepte rr 
generatoare de primejdii cum esa 
luată de consiliul blocului nord-'1* 
tic de a spori cu o treime forVe~ 
riene militare ale N.A.T.O. în 
occidentală, de a înarma e 
N.A.T.O. cu arma nucleară " -a 
intensifica reînarmarea vest-dnii 
Accelerarea înarmărilor nu pc ll.ce 
la un „echilibru“ de natură 6p!t\ 
dice dezlănțuirea unui nou e’ 
dimpotrivă agravează situt!fnte.;î 
națională și face cu putință/,. 
aventurieri războinici să S11 „e 
pacea omenirii. N. A. Bulgs!11 ras’ 
punsurile date lui Charles,- con, 
ducătorul biroului din ,n 
societății de televiziune p,, 
actualități „Telenews“. sia ' 
clar faptul că cursa înarror; 'p0*11" 
siv în domeniul armelo,?rnice,’ .nV 
numai că nu slăbește, împotriva 
agravează primejdia unou Ja2;boi. 
De aceea. Uniunea Sov^ YePe, ieS'' 
rea din așa numitul i-n m!
în continuarea cursei'rnar,lor- 
în noi eforturi îndreț sPr^ yea‘!' 
zarea unui acord cu pe ,a intei'7-i‘ 
cerea armei atomice3 încetarea 
cursei înarmărilor“. „ ,

Marile puteri po; răspunderea 
principală pentru rrnpr$a ,,ȘI' cor!’ 
solidarea păcii omei Puterile oct:- 
dentale au făcut c, conferința de 
la Geneva a minișf.ue externe sa 
nu se ajungă la h*'r' comun a- 
cord în problem examinate. In 
legătură cu ac3 coresponden
tul american a ebat pe N. A. 
Bulganin asupr/ărerii pe care o 
împărtășește cu Are la convoca
rea unei noi conite a șefilor celor 
patru puteri. N. Bulganin a răs
puns : „In ce pfte o nouă confe
rință a șefilor ^nelor celor patru 
puteri, o asem1 conferință poate 
fi, bine înțeles iică dacă toti par- 
ticipanții vor ala examinarea pro
blemelor internnale actuale tinînd 
seama în moddvenit de interesele 
tuturor părtiloi^resate“.

Anul 1955 a edit în mod conclu
dent că în zilehastre, telul colabo
rării internatue, al încrederii re
ciproce este pplin realizabil. în a- 
junul noului A. Bulganin a fă
cut importanRclaratii ziarului iu
goslav „Nedelnformativne Novine“ 
și societății radio franco-engleză 
„Pathe-Marci- în răspunsurile date 
ziarului iugo, șeful guvernului so
vietic arată „năzuința nestrămu
tată a popog»r de a trăi în pace și 
prietenie coiuie chezășia sigură a 
faptului că I an 1956 va fi un an 
al slăbirii <inue a încordării in- 
ternationaleal întăririi păcii“.

Popoarek printre care și poporul 
nostru — pășit pragul noului an 
pline de înțere. Forțele păcii și-au 
dovedit uri,'influentă pe care o exer
cită asupr^făsurării evenimentelor 
internatior-A Oamenii simpli de 
pretutinddînt 
conștient: de 
faptul cvor 
trebui siun- 
cească și lup
te cu Jrgie 
sporită pru ca 
anul 1 să 
conținuși să 
dezvolți așa 
cum siuvine 
realizai pre
decesori său.

de primul plan cincinal, înainte de termen.
în ultimele zile ale anului ace ta atenția întregului nostru po

por a fost îndreptată spre lucrările celui de-al doilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn care a adoptat hotărîri de o deose
bită însemnătate, de importanță istorică pentru mersul nostru 
înainte pe calea construirii societății socialiste.

Acest Congres a deschis în fața poporului romîn perspectivele 
mărețe ale celui de-al doijea cincinal în cursul căruia oamenii 
muncii, îndrumați de Partidul Muncitoresc Romîn, vor cuceri noi 
izbînzi în lupta pentru întărirea și înflorirea patriei, pentru în
florirea propriei lor bună stări.

Ferm decis să-și consacre toate forțele înfloririi scumpei sale 
patrii, poporul nostru iubitor de pace și dornic de a trăi în bună 
înțelegere cu toate popoarele va continua să sprijine cu tărie poli
tica de pace consecventă a guvernului țării. Acum cînd din iniția
tiva și cu sprijinul Uniunii Sovietice, al celor 51 de țări care au 
votat pentru admiterea Romîniei în O.N.U., ne-am luat”locul care 
ni s-a cuvenit. Republica Populară Romînă se simte datoare a-și 
afirma cu și mai puternică hotărîre voința de a contribui activ, 
alături de toate țările lagărului păcii și socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică și marea Chină Populară, la lupta tuturor po
poarelor iubitoare de pace pentru triumful spiritului Genevei, pen
tru statornicirea unei păci trainice în lumea întreagă.

Republica noastră populară nu a avut niciodată atîția prieteni 
sinceri și de nădejde cum are astăzi.

Poporul nostru este mîndru de realizările noastre pașnice, de 
libertățile și cuceririle sale revoluționare și respinge cu indignare 
orice încercări ale Fercurilor apre. ■ imperialiste ca-c caută ;ă 
se amestece în treburile noastre inierne.

Dragi prieteni și tovarăși,
Pășind p-agul noului an, al unui nou an de muncă pașnică me

nită să în- 
un nou r 
precupe 
înainte

In a 
telectu 
vernu" 
privit

In
noștri
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V

■ească și mai mult scumpa noastră patrie, și să aducă 
de belșug in casele noastre, sîntem hotărîți să nu ne 
forturile pentru atingerea luminosului tel care ne stă

rățească, trainică, muncitorii, țăranii muncitori și in- 
iți de popor, strîns uniți in jurul partidului și gu- 
conduc poporul cu înțelepciune și cu mînă sigură, 

■ încrederea viitorul ce ni-1 făurim.
are intram în anul cel nou mă adresez întregului 

tradiționala urare „La mulți ani !“.

Hidrocentrala Sadu V, cea de a doua mare hidretrală con
struită în anii primului cincinal, rod al muncii entute a mun
citorilor din cadrul trusturilor 4 construcții și 
intrat în funcțiune.

Sîmbătă, în ajunul noului an 1956, muncitorii ace noi'unități 
energetice au îndreptat pe noul drum — galeriaincipală de 
aducțiune și conducta forțată — apele învolburate rîului Sadu. 
La ora 22 hidrocentrala Sadu V a început să produenergie elec
trică cu întreaga sa capacitate.

„Elemontaj" a

(Agerpres)

8 călăuzește Partidul. Și 
8 pasul acesta pe care 
8 1-a făcut Bărbăteanu 
| alături de toți oamenii 

muncii din patria noa-
8 stră, a fost apăsat și 
8 sigur, așa cum va fi 
| întregul lui marș pe 
8 drumul acesta.O
' 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO _

Ziua bună | 
se cunoaște» 
de dimineață (

I 
I
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Industria Bumbacului A, înainte de ora 6. 
Începe prima zi de lucru din noul cincinal. 
In fața ringurilor din sectorul filaturii i 
prezente toate muncitoarele. Printre 
membrele brigăzii Măriei S. Petre.

— La mulți ani, fetelor 1
Strîngeri de mîini, primele impresii ale 

velionului. Maria și cu Nan Gherghina 
fost invitate de Comitetul orășenesc U.T.M. 
București Brigada lor este fruntașă pe fa
brică, pe raion și pe 
varășe au petrecut la 
veselie 1

Dar iată că vine și
— Ce vreți, fetelor, în noul an ?

să ne perfecționăm mișcările, 
mergem împreună la teatru... 
luăm din nou drapelul pe Ca-

Bradul de lîngă stt unguri
sînt 
ele

re-
au

Capitală. Celelalte to- 
fabrică. Ce muzică, ce

tehnicianul brigăzii.

filaturi se 
mașini de

unele mă-

— Vrem
— Și să
— Și să 

pitală...
Și, și... și iată că-i ora 6. O clipă solemnă: 

ringurile încep primele rotații din noul cinci
nal. Fetele se răspîndesc la mașini. Fiecare 
lucrează la cîte trei părți de ring. Maria la 
patru; e doar responsabilă. Pe ultima decadă 
ea a cîștigat și întrecerea pentru titlul de 
„cea mai bună filatoare“.

Tehnicianul brigăzii le spune:
— Ați văzut din Directive ce sarcini mari 

ave.m. Și din fabrica noastră vor pleca spre 
magazine mai multe țesături. în 
vor introduce mașini noi : noile 
filat, centrifugale.

Sectorul nostru a luat și va lua
suri tehnico-organizatorice. Vom asigura să 
vină de la prejferație semi-tort de calitate 
bU Txa.

Acum, cînd s au prins la lucru, fetele nu 
mai vorbesc. In schimb rid.

De la o secție vecină vine cineva să ceară 
ajutor. Maria Petre o deleagă pe Eleonora

— Vezi, ai grijă, să nu ne faci de rîs: 
brigada noastră e fruntașă.

De la bobinele cu semi-tort pînă la țevile, 
care s-au și umplut cu fir de bumbac, și de 
la zumzetul egal al mașinilor, pînă la rî- 
setele fetelor, toate îți spun că acest „e frun
tașă“ este foarte potrivit. După cum se știe, 
ziua bună se cunoaște de dimineață.

2 ianuarie 1956. în secția 
strungărie a uzinelor „Matyas 
Rakosi“ din Capitală, și în a- 
ceasta zi de început de an, 
cîntecul strungurilor și uruitul 
macaralei ce transportă de la 
un capăt la altul al secției pie
se care în curînd vor forma un 
nou motor de 31,40 sau chiar 
60 C.P., nu încetinește nici o 
clipită.

Început de nou an și început 
de nou cincinal găsesc munci
torii marii uzine bucureștene în 
plin avint pentru îndeplinirea 
chiar din primele zile a sarci
nilor ce le revin. De aici, din 
uzină au pornit pentru prima 
dată, în anii celui dintîi cinci
nal. către toate colțurile țării 
motoare puternice pe care lu
crătorii din gospodăriile de stat 
din Dorohoi, Lehliu, Bujoru 
Mînăstirea și multe altele le 
folosesc cu spor. Printre cei care 
au fabricat și montat piesă cu 
piesă motorul cu combustiune 
internă, produs pentru prima 
dată în țara noastră, se află 
tinerii Moldoveanu Ion, Ange- 
lescu Vasile, Petrescu Ion și 
mulți alții.

Cu Moldoveanu Ion faci cu
noștință de cum intri în uzină 
și îți îndrepți privirea spre pa
noul de la intrare.

Un tînăr blond, cu basca așe
zată puțin pe o parte. Este u- 
nu! dintre fruntașii secției 
Pompele de injecție care prind 
viață în mina lui cer multă 
precizie. Pulverizarea combus
tibilului trebuie să se facă uni
form și cu un debit constant 
De acest lucru ține seama și

Moldoveanu. Nici un rebut șl 
nici o piesă de calitate infe
rioară. Cu acest calificativ si-a 
terminat el la 2 decembrie sar
cinile pe anul 1955. De atunci 
sute de duze peste plan au eșit 
din mina acestui tînăr strun
gar.

Prima zi de muncă din noul 
an l-a găsit pe Moldovan hotă- 
rît să nu rămînă mai prejos 
nici de data asta. In dimineața 
de început de ianuarie Moldo
veanu a găsit oarecum secția 
schimbată. Cele cîteva lozinci 
pe care era scris tradiționalul 
„La mu’.ți ani“, bradul din 
mijlocul secției precum și ste- 
gulețele așezate pe cutia de 
viteze a fiecărui strung, dau 
un aspect sărbătoresc secției. 
Da I Este sărbătoarea îndepli
nirii sarcinilor și bucuria pe 
care ți-o dă perspectiva lumi
noasă a viitorului. Ce’.e 300 de 
procente peste normă obținute 
în primele ore de muncă ale 
primei zile de muncă din noul 
an îl fac pe Moldoveanu să se 
gîndească tot mai temeinic la 
succesele viitoare

Cu membrii brigăzii lui An- 
gelescu Vasile, cei 4 strungari 
conduși de Moldoveanu ion sînt 
în întrecere. Pînă la urmă cine 
știe cine va fi în frunte Ange- 
lescu este convins că brigada 
lui. Moldoveanu" e dc p.nrci - 
contrarie. Pînă în prezent și 
una și alta se pot mîndri cu. 
cele 300 de procente obțin <* 
peste plan in prima zi de 
că din noul cincinal. Vor urma 
alte succese, mai însemnate.

\șa ne-am petrecut revelionul!
cresteleBucegilor
ii noștri Ghsfjgțiețraru 

"rei brazi, .
rei brazi..."
ir să peste văile abrupte 

cu virfurile repezite 
Peste Bucegi ninge

, nea Mitică, bătrînul 
oaspeți. Toi palatul 

\ce să numească ca- 
brazi semeți — este 
•nit muncitori de la 

București, ingineri, 
i, studenfi, cercetă- 
i să intimpine aici 
easupra mării, noul

n.

niștii și tinerii Ne- 
ilescu Vladimir și 
Hori la întreprin- 
Impreună ca cei- 

pom de

F Șt 
„La 
„La 
Cinte 

și peste 
mîndru 
calm, r

In s 
cabaniei 
său — 
bana inc. 
plin de- t 
.Electrote 
tehnicieni, 
tori științifi 
la peste 126 
an 1956.

încă din vrei. 
gulescu Teodor, 
Leonte Pavel —
derea „Electrotehnica 
lalfi tovarăși, au preg tit un 
iarnă în cabană și un nanou uriaș pe 
care au scris ■ Bine ați venit ! La mulți 
ani, 1956!

Nu lipsește nici o clipă voioșia șl rt- 
sul în această noante.

A venit și Moș Gerilă — cunoscut ca 
mare alpinist — și a împărțit daruri cu

ttlc. Astfel Dănuf, adică Penciulescu Vla- 
dimir — dat fiind firea sa copilăroasă — 
a primit cadou un... biberon.

Este ora 24. Lămpile se sting și prin 
pătratul ferestrelor pătrunde lumina al
burie a nopților alpine. Peste căile îne
cate în plclă răsuna chiotele și urările 
tinerilor.

„La mulți ani, tovarăși1".
Oamenii se îmbrățișează, se felicită 

pentru succesele obținute în anul care 
s-a scurs, își doresc noi și noi rezultate 
pentru anul ce va veni. Apoi cu cîntece, 
cu iureșul gălăgios al tinereții ei au ieșit 
pe terasa cabanei și au încins o horă și 
apoi, bineînfeles, tradiționala „Perinița"... 
In ceafa groasă, sub fulgii ce cădeau li
niștiți veselia se împletea cu rîsul și 
cîntecul. Aci pe vîrful acesta din Bucegi 
s-au tnttlnit să întîmpine primul an al 
noului cincinal oameni diferiți ca preocu
pări și meșteșug, dar frați și tovarăși 
de luptă, în bătălia ce va începe mîine. 
Mîine Penciulescu Vladimtr se va în
toarce la secția presaj de la „Electroteh
nica", inginerul Darok Laszlo la ter
mocentrala Complexului C.F.R. „Grivița 
Roșie", cercetătoarea științifică Lungu 
Vasilica in laboratoarele sale de cerce
tarea maselor plastice, Rodica Butoi la 
biroul de desen al Institutului Geologic. 
Pe toți îi va petrece în prag, și de acolo

Ora 24. Noul an 1956 a sosit. Prietenii își urează plini de entuziasm fericire în noul an. 
In fotografie: Aspect de la revelionul din cabana Clăbucet.

tndelung cu privirea, pînă la Intorsura 
drumului, bătrînul cabanier de la „Trei 
brazi".

Revelionul tineretului
ARAD (de la corespondentul nostru).
Plini de voie bună mai bine de 100 

de tineri s-au adunat la revelionul tine
retului din orașul Arad. Veniseră tineri 
fruntași din întreprinderile și instituțiile 
arădene, activiști utemiști etc.

Mai este doar un minut pînă cînd a- 
cele ceasornicului vor vesti sosirea noului 
an 1956. In sală s-a făcut liniște. 
In capătul unei mese se ridică to
varășul Gheorghe Micota, primul secre
tar al comitetului regional U.T.M. Arad.

— Vă felicit, tovarăși, cu ocazia nou
lui an. Închin primul pahar pentru tine
rețea noastră fericită, pentru fericirea 
anilor ce vin.

Toți s-au sculat în picioare, închinînd 
primul pahar de vin și etntind „Mulți 
ani trăiască, mulți ani trăiască!".

Toată lumea cîntă, chiar și cei care 
deobicei „n-au glas". Și melodia plu
tește puternică, viguroasă peste întreaga 
sală

In aceste clipe cînd paharele sînt înăl
țate, să vă prezentăm pe cițiva din cei 
care se bucură și sînt fericiți în aceste 
momente

Morar loan, un tînăr mărunțel, unul 
dintre cei mai buni filatori de la Uzinele 
Textile ,00 Decembrie" din Arad. Bri
gada nr. 20 din care face parte a fost 
fruntașă pe filatură. In 1955 în cinstea 
Congresului partidului și a zilei de 30 
Decembrie a dat mii de kilograme de 
fire peste plan

Nu departe de el un alt tînăr, înalt, 
bine legat: inginerul Gheorghe Popa, 
specializat în electrotehnică la Leningrad 
și care este acum inginer în Arad.

Dar iată că o tînără sveltă, cu părul 
negru, tăiat scurt ciocnește 
părăsește sala.

Să fie oare supărată ? Să 
A alergat repede la telefon, 
i-a dat legătura undeva 
alt capăt de (ară. E inginera lonescu 
Elena, specialistă în industria textilă, 
își felicită în aceste clipe părinții afla ți 
tocmai la Buzău sau poate pe altcineva. 
Nu e cazul să fim indiscreți I E fericită. 
S-o lăsăm singură...

Se ciocnesc pahare, se întind hore și 
ciardașuri, valsuri și mult așteptata 
„Periniță",

Sp albiseră zori șl petrecerea încă nu 
se sfîrșise.

Atenție deosebită reparației tractoarelor
La fel ca ceilalți muncitori din stațiunea noastră, am urmărit 

cu mult interes lucrările celui de al II lea Congres al partidulu'. 
Am studiat temeinic și atent Directivele Congresu.ui al Il-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la cel de al doilea 
plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1956— 

1960. Directivele arată clar sarcinile ce revin 
stațiunilor de mașini și tractoare în viitorii 
cinci ani.

Mai mult, m-a interesat faptul că în anii 
aceștia va trebui să sporim randamentul fie
cărui tractor, astfel ca in anul 1960 volumul 
lucrărilor executate să fie cu mult mai mare 
decît în 1955.

M-am gîndit mult la felul cum a muncit 
brigada condusă de mine în anul acesta ț’f 
mi-am făcut unele planuri de viitor. Așa de 
pildă, în campania de toamnă brigada noas
tră și-a depășit planul cu 154 la sută. Aceasta 
este o realizare frumoasă; totuși, brigada 
noastră putea face mai mult Depășirea a- 
ceasta am obținut-o datorită faptului că 
tractoriștii Ion Dobrc și Constantin Arge- 
șanu au realizat cîte trei planuri în această 
campanie. Nu același lucru îl putem spune 
insă despre tractoriștii Ion Soare și Radu 
Dobre, care n au reușit să-și Îndeplinească 
planurile în această campanie. Pentru ca și 
brigada noastră să contribuie la sporirea 
randamentului pe fiecare tractor, la lărgirea 
mecanizării lucrărilor agricole împreună cu 
fruntașii brigăzii vom căuta să antrenăm 
pe toți tractoriștii din brigadă și chiar pe 
ceilalți din stațiune pentru ridicarea califi
cării, pentru o productivitate spori.tă.

O condiție de bază pentru sporirea randa
mentului anual pe tractor, este și felul cum 
vor funcționa tractoarele. Aceasta depinde 
însă de calitatea reparațiilor executate de 
noi. Iată de ce vom da o atenție deosebită 
reparațiilor, pentru ca în campania de pri
măvară să pășim bine înarmați începînd ’ 
lupta pentru ca volumul lucrărilor agricol» 
mecanizate să sporească an de an, 
prevăd Directivele Congresului 
partidului cu privire la al do' 
cinai.

r

ANGUI 
șeful brigăzii 

Videle, reg

Ion Brad

începînd

așa <■

paharul și

o urmărim. 
Operatoarea 
departe, la

De anul
Anul ce vine, ți-l dorc 
In cinstea lui, cu toți

Dar nu uita că anul c 
Ți-a pus în vin un pici
în ochi ți-a adăuga 
în braț un fulger, 
N-a curs pîrîu de 
Dar multe rele

Mai sprinte
Adir
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Drumul către recolte bogate
Pasiunea 

pe cei mai 
Oradea. In 
gricol de masă s-au înscris la cursurile a- 
grozootehnice un număr de peste 1.100 de 
tineri țărani muncitori din G. A. C„ din 
întovărășiri și gospodării individuale.

Alături de cei vîrstnici, tinerii țărani mun
citori învață cu sîrguință. Despre necesita
tea învățăturii s-a convins utemistul Ion 
Silaghi din satul Girișu de Criș care a apli
cat metoda polenizării suplimentare artifi
ciale la floarea-soarelui. Utemistul Ion 
Ghentz din satul Bicăcel a semănat porum
bul în cuiburi așezate în pătrat. Aceste 
exemple și multe altele arată cît de folosi
toare au fost cursurile agrozootehnice d'in 
anul trecut în extinderea pe scară cît mai 
mare a metodelor agrotehnice înaintate.

Comitetul raional U.T.M. Oradea a inițiat 
în anul școlar trecut un ciclu de lecții agro
zootehnice cu ocazia ședințelor și instructa
jelor cu secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M., chiar la raion, la care a participat 
și activul raional. Aceste lecții, predate în 
limbile romînă și maghiară, au fost ținute 
de inginerii agronomi, Landa Eugen, Ion 
Roxin, Gheorghe lonescu și alții. Acum, 
aceste cursuri au reînceput. Au fost ținute 
deja cinci lecții.

Ținînd seamă de experiepța din anul școlar 
trecut și în anul acesta Comitetul raional 
U.T.M. Oradea (prim-secretar tovarășul Pa- 
vel Meșter) împreună cu șeful secției agri
cole a sfatului popular raional, tov. Vasile 
Iedlîcika au dat o atenție deosebită cursuri
lor agrozootehnice încă cu mult timp înainte 
de începerea lor. Astfel, inginerii și tehni
cienii punctelor agricole au primit indicații 
ca să țină o strînsă legătură cu secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. în vederea 
popularizării cursurilor agrotehnice fie la 
căminele culturale, fie prin articole la ga
zetele cetățenești din comune, lozinci, sau 
prin antrenarea agitatorilor în munca de lă
murire a țăranilor muncitori, recomandîn- 
du-se în acest sens folosirea exemplelor frun
tașilor recoltelor bogate care au aplicat re
gulile agrotehnice. De asemenea, potrivit 
planului de muncă al comitetului raional 
U.T.M., secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M au fost instruiți în repetate rîndurj 
pentru a sprijini sfaturile populare comunale

pentru învățătură caracterizează 
mulți tineri din satele raionului 
anul acesta al învățămîntului a-

în deschiderea acestor cursuri și înscrierea 
unui număr cît mai mare de tineri. i

Organizația de bază U.T.M. din satul Po
iana Tășad, al cărei secretar este tovarășul ' 
Avram June, a desfășurat o activitate rod
nică în munca politică de lămurire a țărani- i 
lor muncitori d'e a participa la cursurile a- 
grozootehnice. Intr-o adunare generală 
U.T.M. s-a discutat problema recrutării 
cursanților, a pregătirii sălii de curs cu toate 
cele necesare, iar agitatorii au primit sarcina 
ca, alături de deputății sfatului popular, să 
răspundă de anumite sectoare în munca po
litică pe care o vor desfășura. Agitatoarea 
utemistă Silvia Lucreția după ce a discutat 
îndelung cu țăranii muncitori Ion Suciu și 
Iosif Trifan, i-a convins că obținerea unor 
recolte bogate depinde de însușirea temei
nică a regulilor agrotehnicii. Mulți țărani 
muncitori din acest sat s-au înscris la cursu
rile agrozootehnice în urma muncii politice 
dusă de către utemiști. In prezent, în satul 
Poiana Tășad, 22 de utemiști frecventează 
cursurile agrozootehnice.

Și în comunele Tășad, Săcădat, Ciheiu și 
multe altele, organizațiile de bază U.T.M. 
au sprijinit efectiv sfaturile populare comu
nale. Organizațiile de bază U.T.M. au pri- ® 
mit un sprijin serios din partea organizații- j 
lor de partid din comune care au îndrumat I 
pe tineri spre aceste cursuri. In comuna 
Sînmartin, tovarășul Ștefan Veconi, secre
tarul organizației de partid, s-a interesat 
îndeaproape de buna organizare a cursuri- 1 
lor agrozootehnice. El a îndrumat pe Iu- j 
liana Vasko, secretara organizației de bază j 
U.T.M., în munca politică pe care aceasta a < 
dus-o în vederea mobilizării tineretului la 1 
cursuri. îndrumată de organizația de par- < 
tid, organizația de bază U.T M. din Sin- * 
martin se îngrijește îndeaproape ca la ] 
cursurile agrozootehnice să participe toți 
tinerii înscriși. 1

Dornici de cît mai multe cunoștințe, ( 
tinerii țărani muncitori participă în număr 
mare la cursurile agrozootehnice. De pildă, i 
în gospodăria colectivă din comuna Borș 
participă regulat la cursuri 30 de tineri. In ; 
gospodăria colectivă din comuna Roșiori ( 
tehnicianul Ștefan Balogh a ținut în limba I 
maghiară lecția „îngrijirea culturilor în ( 
perioada de iarnă“ în prezența tuturor tine-

ERICH ZUBOR

VICTOR VASILIU

realizările obținute de în-

și străduinței salariaților 
numărul cooperatorilor cu

devin fapte și la secto- 
Anina, raionul Oravița.

agro- 
ținînd 
acum, 
însuși

ale acestui oraș.
VALERIU FLOREA

rilor colectiviști. Peste 40 de cursanțl din 
comuna Tășad au ascultat lecția „Despre 
tratarea semințelor“ care a fost ținută de 
către tovarășul inginer Mânu Coriolan.

Deschiderea cursurilor agrozootehnic^- s-a 
făcut însă cu întîrziere în comunele Bălaia, 
Oșorheiu, Mihai Bravu și satul Roșiori. In 
aceste comune, nici sfaturile populare și nici 
organizațiile de bază U.T.M. nu se intere
sează de această problemă.

Comitetul raional U.T.M. Oradea trebuie 
să ia neîntîrziat. măsurile necesare pentru ca 
și în aceste comune organizațiile de bază 
U.T.M. să sprijine sfaturile populare comu
nale la buna desfășurare a cursurilor a- 
grozootehnice. La aceasta trebuie antrenați 
tinerii tehnicieni agricoli ca Mihail Socaci 
din comuna Bălaia și alții, precum și acti
viștii comitetului raional U.T.M. care răs
pund de aceste sectoare și care trebuie să 
mobilizeze tineretul pentru a frecventa cu 
regularitate aceste cursuri. Numai în felul 
acesta Comitetul raional U.T.M. Oradea va 
reuși să antreneze cît mai mulți tineri ță
rani muncitori în activitatea cercurilor 
zootehnice. Aceasta-i cu totul posibil 
seama de experiența acumulată pînă 
cît și de hotărîrea tinerilor de a-și 
cît mai mult știința agrotehnică.

G. IONESCU

A bătut primul
Tovarășul V. Maximilian, 

artist al poporului din R.P.R. 
scrie in programul specta
colului inaugural al Teatru
lui de Stat din Bîrlad : „Îmi 
aduc aminte din lunga mea 
carieră de teatru că, acum 50 
de ani am jucat in orașul 
Bîrlad în dispărutul teatru 
larlovski, la care, ca să 
jungi trebuia să treci prin 

.ftaidanul folosit oborului de 
vite

Am jucat mai tîrziu într-un 
teatru cu nume de monarh 
pe niște geruri de peste 20 
grade și în care spectatorii 
băgau zadarnic lemne în 
sobă în timpul spectacolu
lui Tremurau și ei împre
ună cu actorii bănui ti că 
și-au pus „flanele sub piele"

Vara am jucat intr-o gră
dină situată pe lingă pode
țul de pe strada mare. Aici, 
din cauza -ploilor, eram ne- 
voiți să intrerupem specta
colul, să punem pianul din 
orchestră într-un camion în 
urma căruia mergeam noi 
actorii, deghizați ca pe sce
nă, secondați de spectatorii 
din grădină..

In sfîrșit nu pot să uit că 
la un moment dat. o ..ceai
nărie" ținea Ioc de sală de 
teatru

Toate acestea aparțin tre
cutului. Astăzi Bîrladul se 
mindrește cu teatrul său 
Teatrul de Stat — Birlad 
care s-a inaugurat la 28 
decembrie, are o sală și o 
scenă așa cum au visat toți

Teatrul de Stat 
din Bîrlad 

și-a aeschis porțile

artiștii care au trecut pe aici 
de-a lungul anilor. Astăzi 
visurile au devenit realitate.

Sala este o adevărată lu
crare de artă prin frumuse
țea decorațiilor. a tapițeriilor 
și, prin buna vizibilitate și 
acustică. Spectatorilor de 
azi, din rîndul maselor largi 
de oameni ai muncii, teatrul 
le oferă condiții optime în
călzire centrulă instalație de 
aer condiționat, o garderobă 
bine amenajată etc Artiștii, 
la rîndul lor, au și ei con
diții minunate de creație 
Scena spațioasă. înzestrată 
cu 84 de reflectoare și cu 
perfecționate instalații meca
nice, ca și cabinele artiști
lor, mobilate cu gust, ofe
rind tot ceea ce este necesar 
pregătirii pentru intrarea 
în rol. îi ajută pe artiști, le 
stimulează activitatea.

Și iată că pentru 
oară în viața acestui 
moldovean, a bătut 
gong și s-a ridicat
prima oară cortina unui tea
tru propriu al Bîrladului.

în sală sînt numeroși in
vitați din întreaga țară; ar
tiști ai poporului, reprezen-

gong
tanți ai altor teatre din țară, 
dramaturgi, regizori, oameni 
de artă și cultură din ca
pitală, sînt aici alături de 
spectatorii bîrlădeni.

Stagiunea s-a deschis cu 
comedia satirică „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga.

Aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor și chemările re
petate la rampă, au răsplă
tit rodul muncii tînărului co
lectiv al teatrului, care a rea
lizat acest spectacol avînd 
ca regizor principal pe 
Sică Alexandrescu, maestru 
emerit al artei din R P.R 
.ar ca asistent de regie p" 
tînărul Cristian Nacu

Interpreții rolurilor 
pale — Constantin 
George Gheorghiu. 
Branea. Bebe Banu, 
vian Cosmuță șt toți
actori au primit călduroase 
felicitări din partea bătrîni- 
lor slujitori ai scenei, pre
zenți la spectacol.

Veniți la Bîrlad din toate 
colțurile țării, acei care au 
pus bazele noului teatru au 
reușit în scurt timp sd for 
meze un colectiv sudat Ei 
vor prezenta in curînd o 
nouă premieră : ,Jaful" de
Jack London.

Iar prin spectacolele date 
pe scena teatrului, ca și prin 
deplasările pe care le vor 
face în cuprinsul regiunii, 
artiștii sînt hotărîțl să mili
teze cu consecvență pentru 
ridicarea vieții culturale a 
regiunii Bîrlad.

el

In prima zi din noul an
PITEȘTI. — (De la corespondentul nos

tru). Mecanizatorii de la S.M.T. Tîmpeni 
raionul Slatina, discutînd sarcinile pe 
care cel de al II-lea plan cincinal le pune 
în fața oamenilor muncii din agricultură, au 
stabilit și sarcinile ce le revin pentru exe
cutarea lucrărilor agricole din acest an pre
cum și măsurile ce trebuiesc luate în vede
rea îndeplinirii lor. Printre altele, ei au ho- 
tărît ca, învățînd din lipsurile anului tre
cut, să acorde o mai mare atenție repară
rii din timp și de bună calitate a tractoare
lor, mașinilor și uneltelor agricole.

In prima zi de lucru a acestui an ei au 
așezat pe bancul de rodaj alte șase mo
toare de tractor. De asemenea, pînă acum 
ei au terminat de reparat 14 semănători, 
10 cultivatoare, 11 discuitoare și un mare 
număr de pluguri și grape.

In fruntea luptei pentru executarea la timp 
și de bună calitate a reparațiilor se află 
echipa condusă de tov. Ioan Postelnicu, se
cretarul organizației de partid din stațiune. 
Urmînd exemplul acestei echipe și echipele 
conduse de utemiștii Ion Nedelcu, Ion Boan- 
ță și Iile Predut au oDținut succese frumoa
se la reparații, executînd peste 56 la sută 
din volumul reparațiilor necesare la tractoa
rele și mașinile agricole încredințate 
Rezultate deosebite obțin în fiecare zi și 
canicul agricol Marin Roșescu și tînărul 
canic montor Gh. Scariat.

Iarna e foarte plăcut la căminul Cj jn comuna Răcăciuni, mulți dintre ti
neri iși petrec o parte din timpul lib€,nd h ln zi de ]ucru sau în zi de săr. 
batoare, totdeauna vei găsi aci seara tinerj amatori de șah.

Spre vitminal mari
ca din adîncul pămîntului să uț s- anffce și metoda forajului rapid, 

extrasa una din bogățiile patriei ■ •

lor
me
me-

Pentru 
poată fi 
noastre — țițeiul — este necesară munca 
noastră, a sondorilor, a celor de la foraj. 
Săparea sondelor este o meserie pe cît de 
grea pe atît de frumoasă. Forajul cere din 
partea sondorilor eforturi din ce în ce mai 
mari cu cît ne apropiem de stratul de țiței. 
In trecut, aici la Boldești se săpau sondele 
pe baza unor sisteme care făceau ca munca 
sondorilor să fie foarte grea.

In anii din urmă nu există schelă în care 
să nu fi pătruns tehnica nouă,

munca sondorilor mai 
să obțină rezultate 

înzestrarea 
perfecționat sosit

înaintată 
ușoară, 

tot mai 
schelelor 

din

prima 
orășel 
primul 
pentru

Cînd în urmă cu douăzeci de ani apărea 
romanul „Apostol“, eroul care dăduse și 
titlul cărții, venea să se adauge unei gale
rii de tipuri existente deja în opera lui Ce
zar Petrescu, exprimînd refuzul Unor oa
meni înzestrați de a accepta existența obscu
ră, stearpă, pe care le-o sortise regimul bur
ghezo moșieresc. Avocatul Radu Comșa din 
„întunecare“, magistratul Constantin Lipan 
din „Calea Victoriei", profesorul Grigore 
Panțîru din „Oraș patriarhal" și mulți alții 
— dincolo de diferențierile sociale și indivi
duale care îi. separă — fac parte din aceeași 
categorie de oameni în divergentă cu alcă
tuirea socială diformă care-i apăsa.

Cap de promoție. Nicolae Apostol, eminen- 
t>-’ absolvent al școlii normale, cere să fie 

într un sat cit mai sărăcăcios spre 
i munca sa de învățător la o 

lă șl bună stare. Așa ajunge 
are, sat necăjit și sărman 

■cuiesc Reîntors, spre a-i 
■nii din mijlocul cărora 
ătește fiecare din visele 
sfîrșite. $1 totuși nu re- 
necontenit sprijin spre 
îl poate găsi : fie la 

ian, un retrograd în- 
a la prefectul Emil Sa- 
v cu gesturi și reacții 
ivlnciall, filistini 
ol trăiește într un 
e șl inechitate și 

zbate în gol. La în- 
o pornește la Ponoare, 

îl împiedică să ape- 
jur ori la notabilită- 
‘orul Apostol și-a le- 

unui scop nobil, în 
' trudiți.

' un — bătrînul 
■'zi o filozofie 

girllor și du- 
■’ vieți trud 

păt în sat. 
dmira- 

“r-

Și 
re- 
are

prind
Coșa
Tudor 
Octa- 

ceilalți

de literară

Corespondenții ne vestesc'
• La Buzău a intrat în funcțiune o nouă 

stație electrică de înaltă tensiune, utilată 
cu cel mai modern aparataj de măsură, pro
tecție și telecomandă. Stația deservește a< 
proape trei cartiere

• Angajamentele 
rul C.F.R. al minei 
Două locomotive : 704.209 și 704.204 au ieșit 
din reparații capitale prima cu 8 zile, iar 
cea de-a doua cu 6 zile înainte de termenul 
prevăzut.

® Despre realizările metalurgiștilor de la 
uzinele „I.C. Frimu“ din Sinaia s-a dus. 
vestea în întreaga regiune Ploești. Desfă- 
șurînd întrecerea socialistă pentru a fabrica 
mai multe piese de schimb și pompe de 
injecție pentru tractoarele KD.-35, aceștia 
au realizat planul global de producție în 
proporție de 130,81 la sută, >(ir la producția 
marfă în proporție de 131,39 la sută.

ION POPA

• în decursul anului 1955 cooperativa din 
Deleni, raionul Vaslui, a distribuit mărfuri 
în valoare de 1.240.000 lei. Planul de achi
ziții a fost depășit cu 2 la sută. Datorită 
bunei funcționări 
săi, a crescut și 
97 noi înscriși.

• Convinși de 
tovărășiții din Valea-Sării, raionul Vrancea, 
care pășind pe drumul deschis de partid, au 
obținut recolte mult mai mari decît cele ce 
s-au obținut în medie în aceste locuri, 20 
de familii de țărani muncitori din satul Co- 
lacu au constituit și ei o întovărășire 
agricolă.

ȘERBAN PURCEL

® In comuna Horia raionul Hîrșova s-a 
terminat construcția unui nou local de 
școală pentru cca. 60 elevi.

NICOLAE A. SAVA

--------O--------

Mecanizatorii își împărtășesc 
experiența

BIRLAD. (De la corespondentul nostru).
Zilele acestea, a avut ioc la S.M.T. Cri- 

vești, regiunea Bîrlad. un schimb de expe
riență la care au participat mecanizatori de 
la S.M.T.-urile din regiune. Tînărul inginer 
Mihai Turcin, șef mecanic la S.M.T. Cri- 
vești, a arătat celor prezenți cum au reușit 
mecanizatorii de aici să organizeze repara
rea tractoarelor pe ansamble și sub ansam 
ble. Mecanizatorii de la acest S.M T., deși 
nu au toate condițiile de muncă necesare 
(atelierul este mic față de numărul mare al 
mașinilor) au reușit totuși să creeze 13 pos 
turi de reparații conduse de mecanicii de 
sector și de cei mai buni șefi de brigadă

Utemiștii Mircea Mocanu, Dumitrache 
Voicu, Ștefan Popa și Eugen Serbușcă, îm
preună cu utemiștii din posturile pe care le 
conduc, au și început de pe acum reparațiile.

Atenția lor este îndreptată în primul rind 
spre repararea șașiurilor, pentru ca la îna
poiere motoarele plecate la reparații în ma 
rile întreprinderi industriale să fie repede 
montate. Mecanizatorii de la S M.T.-Crivești 
se angajează să respecte cu strictețe instruc
țiunile primite care prevăd ca în trei zile 
orice tractor venit din irfrlustrie să fie gata 
pentru a pleca pe teren. De altfel, 26 d'e 
tractoare se mai află încă pe ogoarele gos 
podariilor colective și întovărășirilor agri
cole, la arături adînci. In cazul cînd timpul 
sa va mai menține prielnic, mecanizatorii 
de la S.M T.-Crivești — ca și ceilalți de 
la toate S.M.T.-urile din regiunea Bîrlad — 
au hotărît să facă în iarna aceasta O du
blă campanie: să repare utilajul și, în ace
lași timp, să continue arăturile adînci.

Drama învățătol
rozitate și entuziasm. 
Superioritatea învăță
torului este reliefată 
de largul . șir 
jertfe la care e supus
și faptul că noi, citi
torii, sîntem chemați să 
împuținării și zăgăzuirii însuflețirii creatoare 
a eroului subliniază, face evidentă, intenția 
critică a autorului — aceea de a denunța pe 
cei vinova..................
brutală a 
nic elanurilor generoase de luminare a po
porului

In strînsă relație cu încovoierea dure
roasă a eroului, putem oare face abstracție 
de personajele chemate să ilustreze în ro
man lumea în crepuscul pe care o reprezintă 
prin rapacitate, filistinism și cruzime? Lu- 
minînd raporturile de clasă din lumea sate
lor, înțelegem mai cuprinzător sensul unei 
replici pe care învățătorul Apostol i-o dă 
moșierului Sofian : „Există pămînt dar nu e 
al celor ce-1 muncesc“. Și mai înțelegem de 
ce țăranii au șters de pe suprafața pămîntu 
lui, la 1907 conace ca cele ale boieroaicei 
Catinca Știrbulescu, care nu are ezitări cînd 
e vorba să lovească țăranii cu biciul peste 
obraz Unor asemenea personaje li se ală
tură slugile de genul primarului Ionică 
Tapu, șeful de post Stanică și cu osebire, po 
liticienii venali cum este Spirică Necșules- 
cu, avocat liberal care pledează fără ono
rariu nu din filantropie, ci pentru a-și pregăti 
terenul spolierii țăranilor în masă.

Aceasta este — sumar reconstituită — lu
mea în cadrul căreia trebuie să trăiască și 
să activeze Apostol. O lume în care ori 
pactizezi cu practicele ignobile ale regimului, 
ori te ridici împotriva lor — și aceasta, fi
rește, cu riscuri, deseori fatale De bună 
seamă, n-ar trebui să înțelegem de aici că 
Apostol este construit pe o singură coordo
nată sufletească Ar fi o eroare, fie și pentru 
motivul că, om bogat sufletește, Apostol 
trăiește o gamă întreagă de manifestări în 
relațiile cu oamenii din jur. Ii repugnă sa
trapia lui Lascăr Sofian, iar șiretenia abilă 
' miloasă a lui Spirică Necșulescu îi face 

că un rău fizic; dragostea trecătoare 
■i frumoasa Matilda, fiica moșieresei 

, Știrbulescu — contradictorie în ți- 
■nerală a orientării sale — adaugă

asistăm la procesul

ți de înfrîngerea, de încovoierea 
lui Apostol, într-un regim potriw

încă un element caracterului tînărului învă
țător, ce se definește permanent în înfrun
tarea cu reprezentanții de tot felul ai socie
tății din primul deceniu al secolului nos
tru.

Dar acum douăzeci de ani, cînd romancie
rul a scris „Apostol“, viziunea sa în înțele
gerea raporturilor sociale se resimțea de li
mitele perioadei istorice respective, cînd 
numeroși scriitori, deși bine intenționați, nu 
deslușeau într-o perspectivă mai amplă sen
surile dezvoltării realității. Se întîmpla 
uneori ca, în scrisul lor, ficțiunea artistică 
să se depărteze de la datele adevărului o- 
biectiv. Astfel, în cazul romanului „Apostol“, 
aflăm un Lascăr Sofian, filantrop și altruist, 
cînd de fapt, după cum ne-o atestă nume
roase episoade ale lucrării, el se dovedise 
tiranic și conservator. Din acest punct de 
vedere, alterarea viziunii puternic realiste a 
romanului are explicația ei. In concepția au
torului mai dăinuiau atunci elemente semă- 
nătoriste și, potrivit acestora, imaginea unor 
boieri de „viță veche“ ca lordache Cumpătă 
(„1907“) sau Lascăr Sofian, boieri „pămîn- 
teni“ cum li se spunea, apărea îndulcită, se 
rafică, ca a unor iubitori ai pamîntului stră
moșesc, lucrat nu cu gîrbaciul, și prin ex
ploatarea sîngeroasă a țăranilor cum se în
tîmpla de fapt, ci în așa-zisă comuniune 
frățească cu aceștia, într-un iluzoriu cadru 
protector de patriarhalitate.

Esențial este însă .că scriitorul a conturat 
prin Nicolae Apostol un exemplu de închi
nare a tuturor forțelor unui scop nobil, sin
gurul care poate păstra curată, ferită de 
mlaștina egoismului burghez, o personali
tate superior înzestrată, dornică să se valo
rifice alături și pentru forțele sănătoase ale 
societății Evident, sub acest raport, mesajul 
învățătorului generos este unul dintre meri 
fele durabile ale cărții, căci aduce, în po
fida înfrîngerii, exemplul unei munci cinsti
te, pe care regimul de oprimare n-a putut-o 
întina. Totuși, pe de altă parte, Nicolae 
Apostol ajunge la convingerea că mizeria 
populației ar putea fi redusă, rezolvată prin

care face 
ajutîndu-i 
bune în producție, 
noastre cu utilaj j 
Uniunea Sovietică, iar apoi cu utilaj produs 
în țara noastră, precum și adoptarea meto
delor înaintate de muncă ale 
sovietici a făcut ca în schelele 
se vorbească de viteze sporite de foraj, 
nemaiîntîlnite înainte la noi. Aplicarea fo
rajului rapid, iar ceva mai tîrziu a foraju
lui cu apă de către brigada de tineret pe 
care o conduc a făcut ca succesele noastre 
să crească aproape lună de lună.

Ca la orice început am avut și noi greu
tăți în aplicarea metodelor înaintate, greu
tăți pe care, ajutați de inginerii și tehnicienii 
oficiului nostru, le-am putut înlătura treptat.

Pentru a aplica metodele înaintate de 
muncă, în foraj, în afară d„ 
temeinică a acestor metode. '■'"b 
oamenii din brigadă, se c,?Por 
noastră ridicarea, în prim 
calificării noastre genera;

De la înființarea brv'apț^ 
care o conduc și pînă &/// . ' 
fost calificați la locuit// 
si 2 podari. Forare? c ^e , 
înainte de termen < c,. " toa/- 
a fost posibilă în y “Pa 
losirii micii mecar PopOr c- 
am ușurat efortu’ CU
cînd cu mult tir 
țiile de schimb' 
prăjinilor de fc 
am avut un n^sj. 
micii mecaniză 
zalkin, clește 
treptat, treptat, 
lalte Astfel, 
căruciorul pen '‘l pa 
tijei pătrate,e /a 
chiolbași, șter 
elemente. ' cab°șj '

Lucrînd cu -2
canizare am rzy ‘a y. 
proape 24 1; cu^'uc
nevră, atît cq(/. 
la introduc'Wt,,/1 cer

Odată ceara Jl- 
lor de mic’-

Aer‘- ae

luminarea 
deoarece nu p u?er, 
ca izvor al rzT'lc‘i 
liantă cu expiere 
piei acestora —

petroliștilor 
noastre să

înaintate
de?/‘ unoașterea 

-.ătre toți 
partea 

ivelului

et pe 
doi au 
ondori 
țoală 
ionde 

fo- 
noi 

redu- 
pera- 
re a 
■eput 

ale 
iește 
etc., 

cele- 
< și cu 

Comatul 
ară și 
cu alte

lîcă me- 
ea cu a- 

entru ma- 
arii cit și

elemente- 
noastră a

(înțeles că pentru aplicarea acestei me
ni s-a repartizat utilaj corespun- 
ca : pompe de noroi cu debit mare, 
de foraj de mare adîncime etc. Cu 

iutilaj, pînă la limita celor două forma- 
herioare în care s-a lucrat cu sapele 
2\de pește, regimul de foraj a fost ur- 
ml : turația la masă 180—250 rotații 
Peut, apăsarea pe sapă de 5—7 tone 
la,tul pompelor de noroi puse în pa- 
ra“cilînd între 29 și 38 litri pe se- 
clln'o.rînd în straturile următoare, re- 
j=lmlicat a fost' conform condițiilor de 
ucrL sapei.

fx.^.Pa acestui regim de foraj nu s-a 
.. orbește. Prin prelucrarea comen- 

211 Se-tehnice noi am putut să ne dăm 
seama bje^țivvil sondei, de condițiile de 
!UpU’ ln și de greutățile pe care le vom 

tot timpul forajului. Instructa
jul tem, brigăzii ne-a ajutat de ase
menea^ r muțț jg repartizarea atribuții
lor Pec^kridor, ceea ce a făcut ca fiecare îma^tie ce are de făcut în perioa
da m catjg iucrează în talpă cît și în 
timpul dițQr Operații auxiliare.

Instrucț<u oamenii din echipă la în
ceperea fie schimb ne-a făcut să pre
venim o st|e greutăți. Urmărirea re- 
gimului de >^ aprovizionarea din vreme 
a sondei clAeriaieie necesare, controlul 
permanent attătii noroiului au făcut să 
mlaiuram ddnije care aitădată ne pro
duceau nepla

Luarea și cu toate amănuntele 
a^șchimbuiui ,n ceea ce privește lucră- 
ri.e executate,ncționarea instalațiilor, 
situația puțu.Ugjmul de foraj aplicat, 
au contribuit <Lmenea la obținerea re
zultatelor de capj-ijgjjm maj sus.

Toate acestea >gcut Ca pe lîngă obți
nerea de viteze ite pe fiecare granic- 
lună să dăm sor„ producție cu 29—42 
zile înainte de tim] fixat.

In^ întîmpinareamgresului partidului, 
brigăzii noastre 9 încredințat forarea 
unei alte sonde. L>astă sondă am trecut 
la aplicarea metoiorajului cu apă pre
cum și a metodei p[n de determinare 
a timpului optim 4ru al sapei la talpa 
sondei. Și la aceasmdă continuăm apli
carea din plin a ^mecanizări, aprovi
zionarea locului dencă cu materialele 
necesare, defalcarearepartizarea sarcini
lor pe oameni, menea pe toată durata 
forajului a celui mi^venabil regim de 
foraj etc. Toate ace;Vor face, credem, 
ca și pe viitor succe;noastre să crească 
permanent.

O In Lespezi, raionul Pașcani, se execută 
ultimile lucrări la electrificarea comunei. 
S-au aprins deja pînă acum 15 becuri elec* 
trice în această comună.

PETRE PEPELEA

• Biblioteca sătească din Silagiu, raionul 
Lugoj a mai fost dotată cu încă 60 de cărți 
de literatură, știință, îndrumări agrotehnice. 
Numărul celor care împrumută cărți de la 
această bibliotecă a crescut simțitor în ulti
ma vreme. Printre cititorii de frunte se nu
mără tineri ca Borca Ion care a citit 50 de 
volume și Cîrnu Nicolae care a citit 40 de 
cărți din bibliotecă.

IONEL ROTARIU

• Deși tinere, formațiile artistice ale că
minului cultural din satul Padina-Matei, co
muna Gîrnic, raionul Moldova Nouă, desfă
șoară în aceste zile o activitate deosebit de 
vie. Corul format din 20 de persoane pregă
tește alte noi cîntece, iar echipa de teatru 
a pus în scenă piesa ,.r'~ : ~
Gherghinei“. Programele artiștilor 
sînt t '

„Ce i s-a întîmplat
o.... ........ = . ’■'■■■ r amatori
așteptate cu interes de către localnici.

PETRE PETRIȘOR
-------- O---------

Deschiderea expoziției 
Dezvoltarea învățămîntului 

în R. P. Ungară"
Sîmbătă dimineața a avut loc la Institu

tul de Arhitectură „Ion Milieu“ d'n Capitală, 
deschiderea expoziției „Dezvoltarea învăță
mîntului în R. P. Ungară", organizată de 
Institutul Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea și Ministerul învățămîntului.

Au participat acad. Ilie Murgulescu, mi
nistrul Învățămîntului, Mihail Roșianu, pre
ședintele Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, cadre de condu
cere din Ministerul învățămîntului, cadre 
didactice

Au fost de față reprezentanți ai Ambasa
dei R.P. Ungare la București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit d'e 
tov. Florica Mezincescu. locțiitor al minis
trului învățămîntului.

A vorbit apoi tov. 
general în Ministerul 
R. P. Ungară, venit 
prilej.

Expoziția înfățișează realizările din 
mii zece ani în domeniul învățămîntului de 
toate gradele din R. P. Ungară.

(Agerpres)

II

Fuzfas Ienö, director 
învățămîntului 

la București cu
din 

acest

ulti-

•OiCORESCU 
brigadiercjui foraj Boldești

. Ue daniile oca-

Apostol ’5e
inoperantăeste

udarea exploatării, 
Conviețuirea conci- 

, pe temeiul filantro- 
pic, a — , tă a viziunii semănăto-
riste — nu e dea latură să rezolve precara 
condiție materiala și spirituală a țărănimii 
sărace din perioada dominației burghezo-mo 
șierești. Prin destinul lui Nicolae Apostol, 
scriitorul, el însuși împărtășind frămîntările 
și căutările dramatice ale eroului, n-a găsit 
calea cea mai justă în rezolvarea antagonis
mului dintre exploatați și exploatatori, con
flict zugrăvit însă în paginile romanului cu 
pătrunzător realism. Sub acest raport satul 
nu mai apare, ca în literatura semănătoris- 
tă, în tablouri de pitoresc festiv și conven
țional, ci bîntuit de nevoi și probleme, în 
plin proces de diferențiere socială a țărăni
mii, generînd, pe acest fond, îmbogățirea 
unei minorități și pauperizarea unor mase 
largi de țărani, aduși de noile relații sociale 
la sapă de lemn.

Pe delaltă parte, se cuvine să amintim 
că, în toiul acestui proces divers, Apostol 
este silit de vicisitudinea împrejurărilor să 
recurgă treptat-treptat la filotimia reprezen
tanților clasei dominante. Aceasta creează 
vrînd-nevrînd premizele unei oarecari a 
dantări a eroului.

Revenind la firul epic al construcției lu
crării — destinul lui Nicolae Apostol, -din 
care rezultă și tema cărții — se ridică în 
chip firesc înirebarea : ce a realizat eroul 
romanului ? Și iată-1, după aproape 30 de 
ani de dăscălie, după 30 de ani de energii 
istovite și zbateri, constatînd că și-a învățat 
elevii Carte fără ca aceasta să le fie de' prea 
mare ajutor. Este momentul în care învăță
torul trece printr-o dramatică confruntare 
cu sine însuși. Lipsit de perspectiva justă a 
dezvoltării societății, Apostol va alege lupta 
individuală pentru a-și afirma și realiza idea
lurile cu care și-a confundat viața. Convins 
că ridicarea culturală va scoate poporul din 
sărăcie, Apostol — lipsit de tovărășia unor 
oameni asemănători cu el — se va sili.să

țț>r claselor pose-
Cită eficacitate 

a>unca sa plină de 
. aa ție, dar stearpă
in cea mai mare parte, șde și din faptul 
că Bot Maria, fetița iștecare primise în 
cel dintîi an de școală nu] [ nu poate 
păși mai departe pe trep instrucțiunii și 
ramîne slujnică la boierț iată-1 așadar 
pe Nicolae Apostol reîi cu iertătoare 
înțelegere către stăpînul Ponoare. Au 
trecut 30 de ani de cînd aat în sat. Care 
sînt roadele? A clădit o șa în care fie
care cărămidă e o părticy’fn viața lui, 
din sîngele și energia lui, jtă cu sacrifi
cii personale (moartea feti intervenții, 
protecții, etc. A învins lțae Apostol ?’ 
Răspunsul este limpede: ni

Realist-critic viguros în jiarea stărilor 
sociale,. Cezar Petrescu se „te în acest 
roman de o viziune limitat! înțelegerea 
mecanismului social. Dar ron| subliniază 
cu o puternică și sugestivă-a demasca
toare adevărul că, în cond, orînduirii 
bazate pe exploatare, idealuriț]e mai fru
moase ale oamenilor cinstiț.r sacrificii 
dureroase, pentru ca pînă la u realizarea 
lor să rămînă o iluzie firav îinită.

’Problematica, inadaptabilul luminată 
prin prezența fizică și morală $ Apostol, 
exprimă mărturia dramatică a t conștiin
țe în fața unei societăți ce se impune și 
care ucide, sugrumă în agonia eijce avînt 
de descătușare. Scriitorul exprițdescom 
punerea acestei societăți roasă |vjcjj de 
structură, care frămîntă totuși adîncuri --- r-----.- dar șj

■"ă să i----
prefaceri
meni lor .........~
rasm și nu pot ieși. Un lucrț'cerf: 
n-avem în Apostol de-aface cu» erou 
pasiv, abulic, în dezacord 
vieții de luptă.
se filtrează amărăciuni și disperădezar- 
mante. Existența lui, chiar dacă , rjdj. 
cari și coborîri de elanuri, nu stă i sem
nul unei așteptări înfrigurate, dur%e. E 
dinamică și are ceva din farmecul -ii’ ce 
leagă rod — e drept cam puțintel,r sa 
nu uităm că peste floare bate sufl9 de 
ghiață a iernii. Ori cît de împuținaț-am

viitoare, c 
care încearcă

,.a oa- 
lasăin ma-

cu jrintele
In sufletul u nu

găsi aspirațiile în ceasul de amurg al vie
ții sale, și ori cît de firave rezultatele do- 
bîndite, ele reprezintă cuceriri smulse cu 
greu, dar cuceriri totuși, înfăptuite în pofida 
societății, pentru propășirea celor mulți și 
obidiți, cărora cu ■ modestie învățătorul Ni
colae Apostol le-a închinat ceea ce a avut 
mai bun în el.

Nicolae Apostol este astfel, ca tip literar, 
produsul original al unei sondări profunde 
pe care Cezar Petrescu a întreprins-o în So
lul realității romînești de la începutul a- 
cestui veac. Prin destinul spinos și frămîn- 
tat al lui Nicolae Apostol scriitorul a vestit 
un aspru cuvînt de acuzare societății ce 
răpea poporului dreptul legitim la lumină.

Trăim astăzi o vreme cînd în țara noas
tră, poporul, stăpîn pe propriul său destin, 
a spulberat obscurantismul în focul revolu
ției culturale. Mii și mii de învățători pleacă 
azi la sate spre a-și aduce contribuția la 
această operă de luminare a maselor, la edu
carea și îndrumarea tinerei generații. Pen
tru ei, drama Iui Apostol nu poate servi 
decît ca element al contrastului izbitor din
tre un trecut întunecat, care urgise învăță- 
mîntul și pe slujitorii săi, și prezentul, în 
condițiile căruia culturalizarea maselor și 
educarea tinerei generații, au devenit pro
bleme de stat, interesînd întregul nostru 
popor. Este regretabil însă faptul că unii 
dintre acești tineri nu înțeleg să răspundă 
chemării patriotice și condițiilor prielnice 
create de Partid și Guvern, muncii pe care 
astăzi învățătorul de tip nou trebuie s-o în
deplinească la sate, într-un cadru diametral 
opus celui pe care l-a înfruntat Apostol acum 
o jumătate de veac, cînd intra în Ponoare 
dornic să-și consacre toate puterile unei 
cauze nobile. însuflețirea plină de pasiune 
cu care Apostol s-a dăruit muncii de învă
țător trebuie să fie pentru tînăra generație 
de astăzi un imbold și o pildă.

Citind romanul, tineretul va dobîndi ima
ginea profund realistă a luptei aspre, plină 
de abnegație, pe care un învățător tînăr, en
tuziast și generos a dus-o cu vitregia re
gimului burghezo-moșieresc și va prețui cum 
se cuvine viața luminoasă pe care o trăiește 
astăzi cînd drame ca cea a lui Apostol 
nu mai sînt cu putință.

H. ZALIS
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Tovarășul Wilhelm Pieck împlinește 80 d01
Există în rîndurile fiecărui popor luptători 

pentru o cauză luminoasă, în viața cărora 
se oglindește istoria clasei muncitoare, așa 
cum într-o frîntură de cristal se oglindește 
soarele. Aceștia sînt eroii muncitorimii, oa
menii ieșiți din rîndurile poporului, ridicați 
de popor. Și dacă numele lor stă scris cu 
slove de aur în istoria țării lor, este pentru 
că ei au știut întotdeauna să simtă pulsul 
clasei căreia i-au închinat viața. Un astfel 
de luptător este tovarășul Wilhelm Pieck, de

trece în Olanda, unde îșl continuă activi
tatea revoluționară.

Vestea Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, e primită de Wilhelm Pieck cu ne
mărginit entuziasm. Pentru el, ca pentru 
toți revoluționarii din întreaga lume, acea
sta a fost un uriaș imbold în muncă.

La 30 decembrie 1918, are loc la Berlin 
Congresul de constituire a Partidului Comu
nist German. Wilhelm Pieck este ales în 
Comitetul Central, dar peste două săptăinîni

la a cărui naștere oamenii muncii 
din întreaga lume sărbătoresc 
astăzi a 80-a aniversare.

...Wilhelm Friedrich Reinhold 
Pieck s-a născut la 3 ianuarie 1876 
la Guben — un mic orășel din Ger
mania, cu ulicioare strimte și case 
cu acoperiș țuguiat, ca toate mi
cile burguri germane. Tatăl lui 
Wilhelm Pieck era un muncitor să
rac, așa că nu și-a putut trimite 
fiul la școli ■ înalte. După ce a 
terminat șase clase Wilhelm a 
intrat ucenic Ia un maistru tîmplar. 
Ceea ce n-a putut să învețe în șco
lile ale căror porți nu s-au deschis 
copilului de muncitor, Wilhelm a- 
vea să învețe de la marea școală a 
vieții, a luptei oamenilor muncii.

Pe vremea aceea, mai dăinuia 
un obicei rămas în Germania încă 
de pe vremea Evului Mediu : cînd 
un tînăr ieșea calfă, pleca în pri
begie prin țară, ca să-și încerce 
norocul. La 18 ani, Wilhelm Pieck, 
calfă-tîmplar, și-a pus puținele lu
cruri într-o boccea și a plecat din 
Guben, ca să cutreiere orașele 
Germanei. Lucrează la Zechin, 
Blankenburg, Harz și în multe alte 
Tocuri. Peste tot el vede și simte 
exploatarea la care sînt supuși 
muncitorii de către patronii hrăpă
reți.

In mintea tinerei calfe începe să 
încolțească gîndul luptei împotri
va exploatatorilor. Și iată că, a- 
juns la Braunschweig, devine 
membru al Uniunii muncitorilor 
lemnari, iar un an mai tîrziu, în 
1895, pe cînd lucra la Marburg, se 
înscrie în Partidul social-demo- 
crat german. Mai tîrziu, colindă Renania e arestat. Cu ajutorul unui soldat patriot reu-

itler aruncă 
fuzat alianța cu comuist German, 
în ilegalitate Partidfma hotărîrii 
Tovarășul Wilhelm PFle unde con- 
partidului, pleacă în țVa regimului 
tinuă să conducă lup 
fascist. era unul din

In timpul războiuai mișcării de 
cei mai activi orgfepetate rînduri 
rezistență antihitle’rradio Moscova, 
ia cuvîntul la poșete pe discuri 
cuvîntările lui fiinnia întîia a fron- 

și retrans auzeau soldații 
tului, deliii au fost acei 
germani care, auzind cu- 
soldați-*și-au dat seama 
vintele un război odios, 
că parVîr.lit armele, 
nedrepfdele hitleriste, Ar- 

Zdrca eliberat o mare 
mata aiei, asigurînd astfel 
parte,piei forțelor demo- 
condi au pus apoi bazele 
cratifie. După 12 ani de 
R- ț tovarășul Wilhelm 
exil.ntors în Germania.
Pieile mai importante sar

dei muncitoare germane, 
cihnent, era făurirea uni
ta împreună cu tovarășul 
tâwohl, Wilhelm Pieck 
Qontribuție hotărîtoare la 
Astfel a luat naștere Par
olist Unit din Germania, 
ț fiind ales tovarășul

Răspunsurile lui N. A. BULGANIN,
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., la întrebările 
lui Charles Shutt, conducătorul Biroului din Washington 
al Societății de televiziune și jurnale de actualități „Telenews“

și Westfalia, apoi se oprește la Osnabriik. șește să evadeze și continuă lupta în ilega- 
Aici participă la o demonstrație de 1 Mai și litate. Tribun înflăcărat al proletariatului
patronul îl concediază pentru că nu dorea 
să aibă în atelierul său elemente revoluțio
nare. La Brema, Wilhelm Pieck primește pri
mele însărcinări în partid. Incepînd de prin 
vremea aceasta, tînărul în vîrstă de 20 de 
ani, devine revoluționar de profesie. De a- 
cum în colo, viața lui se contopește cu 
lupta clasei muncitoare din Germania, împo
triva exploatării, pentru un trai luminos.

Sarcinile pe care tînărul Wilhelm Pieck 
le primește sînt de mare răspundere, la 
parte la mai multe congrese de partid, iar 
în 1906 muncitorii îl aleg în parlamentul 
statului liber Brema. Urmează apoi, sub în
drumarea lui Franz Mehring și a Rozei Lu
xemburg, școala de partid de la Berlin, iar 
cînd o termină lucrează ca lector. La Con
gresul partidului de la Nurenberg, Pieck ia 
atitudine fermă împotriva reformiștilor. în 
lupta cu acești dușmani camuflați ai mun
citorimii, se călește caracterul său de revo
luționar.

Urmează ani de lupte din ce în ce mai 
înverșunate. Printre cei ce se aflau în frun
tea luptei muncitorilor germani se putea ve
dea întotdeauna figura robustă a lui Wil
helm Pieck. In 1916 el este membru fonda
tor al Ligii Spartakus — organizație revo
luționară, din care, mai tîrziu, va 
Partidul Comunist German.

Autoritățile din acea vreme îl 
eu înverșunare pe tovarășul Pieck. 
a fost arestat și maltratat. Vrînd 
de el, în 1916, îl trimit în tranșeele frontu
lui din Vest. Dar Pieck, care adesea luase 
atitudine împotriva războiului imperialist,

ipoi președinte al Republi- 
.ocrate Germane, tovarășul 

1 Pieck, a chemat masele 
sare la munca pentru vinde- 
■ănilor războiului. Prin rea- 
planurilor de stat, R. D. 

■nă, avînd ajutorul Uniunii 
ice și al țărilor de demo- 
populară pășește pe un nou 
al dezvoltării economiei sale 

aze socialiste.
b conducerea tovarășilor Wil- 
Pieck și Otto Grotewohl, gu- 

nul R. D. Germane duce o con- 
uă luptă pentru unificarea Ger- 

aniei într-un singur stat demo- 
atic, iubitor de pace. In lupta a- 

basta, guvernul R. D. Germane are 
, el întregul popor al R.D.G. și pe 

anii cinstiți, progresiști din Germa- 
Jentală.
;șul Wilhelm Pieck a arătat în re- 
înduri că militariștii de la Bonn 

1 să reediteze regimul hitlerist, că 
d pe acest drum ei împiedică unifi-

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite răspunsurile lui 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la întrebările lui Charles Shutt, conducătorul Biroului din Wa
shington al Societății de Televiziune și jurnale de actualități 
„Telenews“.

întrebare: Considerați oare că spiritul Genevei, manifestat la 
conferința din iulie a.c. a șefilor guvernelor celor patru puteri, 
mai trăiește și va continua să trăiască ?

Răspuns: Însemnătatea istorică a conferinței^ de la Geneva a 
șefilor guvernelor celor patru puteri a constat în faptul că spiri
tul colaborării și înțelegerii reciproce manifestat de participanții 
la această conferință a creat posibilități reale pentru îmbunătăți
rea relațiilor dintre state și perspective pentru asigurarea unei 
păci trainice între popoare.

Popoarele tuturor țărilor vor pace și urăsc războiul. EJe vor 
ca spiritul Genevei, și împreună cu el speranțele în pace și într-un 
viitor mai bun să crească și să se întărească.

Tocmai de aceea noi sîntem convinși că ceea ce s-a făcut la 
Geneva la conferința șefilor guvernelor U.R.S.S., S.U.A., _ Marii 
Britanii și Franței și ceea ce deja a avut un rol important în îm
bunătățirea situației internaționale nu va putea fi înmorrrnntaț.

întrebare : Intrucît recenta conferință de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe a ajuns de fapt în impas, care ar fi părerea 
dvs. cu privire la convocarea unei noi conferințe a șefilor celor 
patru puteri ?

Răspuns : Deși, după cum se știe, la conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe nu s-a ajuns la hotărîri de comun acord în pro
blemele examinate, totuși ea a contribuit la o nouă clarificare a po
zițiilor participanților, lucru care trebuie să ușureze rezolvarea 
acestor probleme în viitor.

In ce privește o nouă conferință a șefilor guvernelor celor patru 
puteri, o asemenea conferință poate fi, bineînțeles rodnică dacă 
toți participanții vor aborda examinarea problemelor internaționale 
actuale ținînd seama în modul cuvenit de interesele tuturor părți
lor interesate. . .

întrebare : Mulți observatori din S.U.A. și din străinătate sînt 
de părere că impasul atomic este rezultatul existentei armei termo
nucleare atît în est cît și în vest. Care este părerea dvs. ^despre 
eventualitatea ca această armă groaznică să poată exclude în mod 
automat posibilitatea îngrozitoare a unui război hidrogenic ?

Răspuns : Dacă ar fi să vorbim despre „impasul atomic“, el nu 
este nicidecum rezultatul existenței armei termonucleare. Faptul 
că pînă în prezent nu s-a ajuns la rezolvarea problemei interzi
cerii armelor atomice și termonucleare este rezultatul lipsei de do
rință a unor puteri de a accenta interzicerea armelor atomice și 
termonucleare.

In ce plivește Uniunea Sovietică, ea se pronunță consecvent pen
tru reducerea armamentelor și a forțelor armate, pentru interzice
rea necondiționată a armelor atomică și termonucleară și pentru 
instituirea unui control internațional eficient asupra îndeplinirii

hotărîrii corespunzătoare în această problemă. Adoptarea unei ase
menea hotărîri ar izbăvi popoarele de teama unui nou război, ar 
pune capăt cursei împovărătoare a înarmărilor și ar permite 
folosirea tuturor resurselor statelor pentru dezvoltarea pașnică, 
pentru ridicarea bunăstării oamenilor.

Este greșit să se afirme că în'trucît atît estul cît și vestul dețin 
arma cu hidrogen, posibilitatea unui război termonuclear se ex
clude în mod automat. în fapt, asemenea afirmații sînt în măsură 
să adoarmă vigilența popoarelor care se pronunță pentru înlătu
rarea pericolului războiului atomic.

Faptul că în condițiile actuale nimeni nu poate folosi arma ato
mică și cu hidrogen fără a fi pedepsit, frînează desigur în oarecare 
măsură acele cercuri care ar viea să dezlănțuie un război în care 
să folosească mijloace de exterminare în masă. Tocmai din rîn
durile acestor cercuri se răspîndesc afirmațiile primejdioase că 
pacea ar putea fi menținută prin întărirea potențialului atomic și 
prin continuarea cursei înarmărilor.

Este clar faptul că cursa înarmărilor, inclusiv în domeniul arme
lor atomice, nu numai că nu slăbește, ci dimpotrivă agravează 
primejdia unui nou război. De aceea, Uniunea Sovietică vede 
eșirea din așa-numitul impas atomic nu în continuarea cursei 
înarmărilor, ci în noi eforturi îndreptate spre realizarea unui 
acord cu privire la interzicerea armei atomice și la încetarea 
cursei înarmărilor.

întrebare: Care sînt după părerea dvs. perspectivele păcii în 
anul ce vine ?

Răspuns : Anul ce a trecut s-a caracterizat prin serioase succese 
ale forțelor care se pronunță în mod consecvent și activ pentru 
atenuarea încordării internaționale, pentru întărirea păcii și priete
niei între popoare. Pentru mulți dintre aceia care înainte se îndoiau 
de aceasta, acum le-a devenit clar că în timpurile noastre colabo
rarea și încrederea internațională constituie un scop pe deplin acce
sibil.

Nu încape îndoială că dacă guvernele tuturor țărilor, și în primul 
rînd^ guvernele marilor puteri, ținînd seama de năzuința nestă
vilită spre pace a popoarelor, vor căuta să obțină în fapt destinde
rea continuă a încordării internaționale și întărirea încrederii între 
state, atunci anul 1956 va fi martorul unor noi succese în lupta pen
tru încetarea „războiului rece“, pentru micșorarea încordării inter
naționale, pentru stabilirea încrederii între state.

întrebare: Doriți să adresați vreun mesaj popoarelor lumii în
deosebi poporului american ?

Răspuns : Doresc să folosesc această posibilitate pentru a trans
mite poporului american un salut cordial și cele mai bune urări 
de Anul Nou. Experiența istoriei arată că popoarele țărilor noastre 
pot trăi în pace și prietenie. Dezvoltarea și întărirea înțelegerii 
prietenești dintre Statele IJnite ale Americii și Uniunea Sovietică 
ar constitui o importantă contribuție la cauza întăririi păcii gene
rale.

lua ființă

urmăreau 
Nu odată 
să scape

german, tovarășul Pieck ia parte activă la 
toate, acțiunile conduse de partid. Organi
zează în 1920 Soviete ale muncitorilor ger
mani, conduce demonstrații de stradă, însu
flețește proletariatul în luptă. Furia turbată 
a reacțiunii nu cunoaște margini. Gardiștii Germaniei, că astfel Germania va de- 
albi care au ucis mișelește pe Roza Luxem-jjn nou 0 amenințare pentru secu- 
burg și pe Karl Liebnecht, incearca — însă r- . . « .. .
fără să reușească — să-1 omoare și pe toa Europei și a pacn mondiale, in ge- 
varășul Wilhelm Pieck. - Singura cale pentru unificarea Ger-

In anii aceștia, el devine cunoscut <*eL es^e aceea arătată de U.R.S.S., cale 
fruntaș al mișcării muncitorești internați pornește de la crearea unui sistem de 
nale. Este ales în Comitetul Executiv al Jiritate colectivă în Europa. Pentru reali- 
ternaționalei a IlI-a Comuniste, iar în li , . . , „ , , .„ . . .
a primit munca de secretar al Comitetiea aces^ul te' mareț, lupta întregul po- 
Executiv. Din acest înalt for mondiali" german iubitor de pace, 
proletariatului, tovarășul Pieck duce o 1‘Tinerii germani au în tovarășul Wilhelm 
aprigă contra oportuniștilor de tipul deck un părinte 
Scheideman și Noske. îevoile lor. Adesea,

Un mare eveniment din viața lui Wifi văzut printre 
Pieck s-a petrecut in 1921. La Mosco’muncitori, printre 
întîlnit cu Lenin. Intîlnirea aceasta 
în viața revoluționarului german un 
de mare cotitură. El învață de la Ler 
conducerii mișcării revoluționare. Al 
Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck org^ 
masele în lupta pentru interesele 
mai vitale. El este ales în Reichsta 
ment) și în Consiliul de stat al F

Anul 1933. Imperialiștii din între. ’ 
speriați de avîntul pe care îl ia în 
mișcarea proletară, îl aduc la 96 
Hitler. Wilhelm Pieck demască ™a 
nevre și atrage atenția asupra per 
dist. Adus la putere de i-mp1 
cidentali și de social-democrații

ocrotitor, atent față de 
tovarășul Pieck poate 

pionieri, 
tinerii 

pe șantiere sau stînd de 
denții. In Wilhelm Pieck ei 
prieten cu ■ inima caldă, înflăcărată, tînără ; 
căci tinerețea depinde nu atît de vîrstă, cit 
de focul viu care arde în inimă.

Astăzi, tineretul din țara noastră își unește 
glasul cu cel al întregului popor romîn, cu 
cel al oamenilor muncii din întreaga lume, 
urîndu-i neînfricatului luptător pentru cauza 
păcii, democrației și socialismului, mereu 
tînărului Wilhelm Pieck, la a 80-a aniver
sare a sa, ani mulți, plini de rodnice reali
zări pentru o Germanie unită, pașnică, în
floritoare.

printre tinerii 
constructori de 

vorbă cu stu- 
au găsit un

Spartachiada de Iarnă ere*u—^

Pentru o mai
Zilele trecute, un corespondent al ziarului 

nostru, a avut o convorbire cu tovarășul V. 
GRIQORE, președintele asociației sportive 
„Recolta“, referitor la desfășurarea Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Publicăm mai 
jos răspunsurile primite.

Ce măsuri a luat asociația „Recolta" în 
vederea antrenării unui număr cît mai mare 
de tineri de la sate, la întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului ?

Chiar din capul locului considerăm că 
Spartachiada de iarnă a tineretului constituie 
un bogat prilej de întărire organizatorică a 
colectivelor și asociațiilor sportive; de ase
menea ea asigură continuitatea activității 
sportive pe timpul iernii.

Pentru buna desfășurare a acestei largi 
competiții de masă, consiliul central al aso
ciației noastre a luat din vreme o seamă de 
măsuri.

In zilele de 25-26 decembrie a fost orga
nizată o consfătuire pe țară cu președinții 
și responsabilii cu instruirea sportivă ai con
siliilor regionale ale asociației noastre. Aici 
a fost prelucrat regulamentul de organizare 
și desfășurare al Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. De asemenea, au fost arătate me
todele de lucru, precum și acțiunile ce vor fi 
întreprinse de asociația noastră, ținînd sea
ma de specificul fiecărei regiuni, pentru des
fășurarea cu succes a acestei competiții de 
masă.

In urma discuțiilor purtate cu activiști din 
diferite regiuni ai asociației noastre, am a- 
flat că consiliile colectivelor sportive, pre
cum și tinerii de la sate, au primit cu bucu
rie vestea organizării Spartachiadei, pregă 
tindu-se activ în vederea participării la în
trecerile ei.

Astfel, colectivul sportiv din S.M.T Doro- 
hoi (președinte tov. Hasnas Dumitru) re
giunea Suceava, și-a reamenajat un club în 
care se află și o masă pentru tenis de masă 
precum și mese pentru jocurile de șah. De 
asemenea au fost reparate din timp la ate
lierele S.M.T. un număr de schiuri ale co 
lectivului.

In comuna Vama, raionul Cîmpulung 
Moldovenesc, sala căminului cultural a fost 
curățată Jocurile de șah din comună au 
fost strînse în sala unde urmează să se des
fășoare prima etapă a concursurilor.

De asemenea aici consiliul sportiv regio
nal al asociației noastre a întreprins o ac 
țiune izbutită. In ziua de 18 decembrie a tri
mis în Vama pe șahistul de categoria I-a. 
Stela Aurel. Simultanul pe care l-a susținut 
la 12 mese, a trezit interesul multor tineri 
și chiar vîrstnici pentru acest joc.

bună popu£arc
Interviu cu preșe1® „ 

asociației sportive 0 ta

La G.A.S. Bărbulești, reștida 
amenajat clubul pentru cc’ CTarnituri 
menea au fost aduse î e 
de șah.

Există multe asemenea e in nume 
roase regiuni.
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au fost organizate 100 (efî « . i întreaga .țZră, centre c.. ^^tă 
un număr suficient de'„ir|„„t5 cnri. 
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ține raioanele s!"ele in tcare a lnce,PU 
desfășurarea co1,lor ?Portl,ve d,n CadrtU’ 
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în primul rîn11^ unel, Pro?aSande 
care să fie draXa la nlvelu '"s^na 
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a competiției
Regulamentul de organizare și desfășurare 

al Spartachiadei de iarnă a tineretului, care 
trebuia să ajungă cu mult timp înainte de 
începerea competițiilor, șpre a fi cunoscut și 
prelucrat cu activiștii și tinerii participanți, 
nu este cunoscut în măsura cuvenită.

In general cred că se poate spune că pe
rioada de pregătire a primei etape n-a fost 
pregătită în suficientă măsură. Consider că 
și eu am o lipsă serioasă în această direcție, 
deoarece fac parte din comisia centrală a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Ce măsuri urmează să ia asociația „Re
colta“ pentru întărirea colectivelor sportive 
și creearea de noi baze sportive la sate ?

In baza planului de perspectivă al asocia
ției noastre în perioada viitoare, ne-am 
propus :

întărirea organizatorică a colectivelor 
sportive. Pentru aceasta vom forma brigăzi 
care să ajute întărirea colectivelor sportive, 
în special în regiunile din Moldova.

Vom organiza periodic consfătuiri pe cen
tre de regiuni cu activul regional, pentru în
drumarea operativă a muncii și generaliza
rea metodelor bune.

Vom organiza, la începutul anului 1956, 
cursuri scurte (seminarii) de 10 zile pentru 
pregătirea profesională a activelor regionale, 
raionale și a unor președinți ai colectivelor 
sportive mai mari.

Cu președinții colectivelor sportive vom 
organiza consfătuiri pentru îndrumarea lor 
și extinderea metodelor bune de muncă.

Vom iniția organizarea în raioane la două- 
trei colective sportive, centre pentru dezvol
tarea anumitor discipline sportive specifice 
raionului, unde să fie organizate cursuri 
populare cu începătorii.

Asociația „Recolta" și-a propus dezvolta
rea în masă a următoarelor discipline: atle
tism, natație, schi, oină, tir, trîntă, gimnas
tică, ciclism, fotbal și călărie.

In ceea ce privește crearea de noi baze 
sportive, asociația noastră ' și-a propus — 
lucru pe care de altfel l-a și prelucrat cu 
consiliile sportive regionale — antrenarea 
tineretului în cadrul unor acțiuni voluntare 
pentru amenajarea de baze sportive simple, 
de tip sătesc.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, în
treg activul asociației noastre va munci cu 
perseverență și exigență, cu un sporit spirit 
de răspundere.

Sîntem convinși că în acțiunile noastre 
vom fi sprijiniți ca și pînă acum de către 
organizațiile U.TM. de la sate.

Declarația făcută de N. A. BULGANIN, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Societății de radio 

franco-engleză Pathe-Marconi
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
Societatea de radio franco-engleză Pathe-Marconi a adresat 

lui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., rugămintea de a face cu prilejul Anului Nou o decla
rație care să fie transmisă la 1 ianuarie 1956 la toate posturile 
de radio din lume.

N. A. Bulganin a făcut cu prilejul Anului Nou următoarea de
clarație :

„Felicit cordial cu prilejul Anului Nou pe toți ascultătorii noștri, 
oriunde s-ar afla ei, și le urez fericire, bucurie și succes în viață.

Dacă întrebi astăzi milioane de oameni care este dorința lor cea 
mai fierbinte, ei vor răspunde fără îndoială : pacea.

Popoarele pot și trebuie să trăiască în pace și prietenie. Ele vor 
pace, deoarece ea va da fiecărui om siguranța zilei de mîine, îl 
va elibera de povara grea și inutilă a înarmărilor, îi va asigura po
sibilitatea de a munci în liniște și de a construi o viață mai bună.

Noi sîntem pentru coexistența pașnică a statelor cu sisteme so- 
cial-politice diferite, deoarece aceasta corespunde aspirațiilor sfinte 
ale popoarelor tuturor țărilor.

Animați de aceste gînduri, am participat la conferința de la 
Geneva a șefilor guvernelor, care are o mare însemnătate în ce 
privește înțelegerea reciprocă și colaborarea în scopul obținerii

unor hotărîri de comun acord asupra problemelor internaționale 
arzătoare. Ne-am convins și mai mult de justețea acestei căi cu 
prilejul recentei călătorii în India, Birmania și Afganistan. Prie
tenia noastră cu aceste țări, precum și cu alte țări, se bazează pe 
cunoscutele cinci principii. Acestea sînt principiile respectării re
ciproce a integrității teritoriale și suveranității, neagresiunii, nea
mestecului în treburile interne ale unui alt stat, egalității și avan
tajului reciproc, coexistenței pașnice.

Convingerea noastră profundă este că aplicarea acestor prin
cipii de către toate țările ar constitui un însemnat pas înainte pe 
calea întăririi încrederii între state și a slăbirii încordării interna 
ționale.

Noi știm că pe această cale există destule obstacole și greutăți, 
însă sîntem ferm convinși că dacă există bunăvoință și năzuință 
spre pace din partea tuturor statelor, ele pot fi înlăturate și se 
poate ajunge la un acord asupra problemelor arzătoare. Anul care 
a trecut a oferit suficiente exemple în acest sens. Să muncim cu 
și mai multă perseverență și tenacitate pentru ca anul 1956 să 
continue și să dezvolte așa cum se cuvine realizările predece
sorului său.

Să urăm ca noul an să fie un an al slăbirii continue a încor
dării în relațiile internaționale, un an al întăririi păcii în lumea 
întreagă“.

Răspunsurile lui N. At BULGANIN, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., la întrebările 

lui Stanka Veselinova, directorul ziarului iugoslav 
„Nedelne Informativne Novine“

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: Directorul zia
rului iugoslav „Nedelne Informativne Novine“, Stanka Veselinova, 
a adresat lui N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., o scrisoare îm care îl roagă să răspundă la unele 
întrebări interesînd opinia publică iugoslavă, referitoare la situa
ția internațională.

„Atît redacția noastră cît și cititorii iugoslavi, se spune în scri
soarea lui S Veselinova. ar aprecia mult amabilitatea dv. de a 
răspunde la rugămintea noastră. Intenționăm să publicăm decla
rația dv în numărul special de Anul Nou al ziarului nostru, îm
preună cu declarațiile primilor miniștri ai altor țări cu care Iugo
slavia întreține relații diplomatice bune“.

N. A. Bulganin a dat următoarele răspunsuri la întrebările direc
torului ziarului iugoslav „Nedelne Informativne Novine“, S. Ve
selinova.

ÎNTREBARE : Cum apreciați anul diplomatic care a trecut și 
rezultatele sale în domeniul slăbirii încordării și dezvoltării cola
borării internaționale î

RĂSPUNS : Ca urmare a eforturilor forțelor iubitoare de pace, 
în anul care a trecut, au fost obținute rezultate pozitive serioase 
în opera de slăbire a încordării în relațiile internaționale, în dez
voltarea înțelegerii reciproce și colaborării între state în interesele 
menținerii și consolidării păcii.

Este necesar să se sublinieze în această ordine de idei un fapt 
atît de important pentru cauza păcii ca normalizarea deplină a 
relațiilor sovieto-iugoslave și întărirea prieteniei străvechi dintre 
popoarele sovietic și iugoslav, prietenie consfințită prin lupta co
mună împotriva dușmanului comun — cotropitorii fasciști.

Este necesar să se sublinieze de asemenea rezolvarea pozitivă 
a problemei austriece, stabilirea de relații diplomatice între U.R.S.S. 
și Republica Federală Germană.

întărirea continuă a prieteniei frățești și colaborării între Uniu
nea Sovietică. Republica Populară Chineză, Polonia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia și celelalte țări care au pășit pe calea dezvoltării socia
liste, precum și lărgirea legăturilor și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre U.R.S S„ India, Birmania, Afganistan și alte state 
constituie un factor puternic al micșorării continuie a încordării 
internaționale și dezvoltării colaborării internaționale.

Trebuie subliniat în mod deosebit un asemenea eveniment istoric 
ca conferința de la Geneva a șefilor guvernelor celor patru puteri 
— Anglia. Franța S.U.A și U.R S.S., care va rămîne în memoria 
popoarelor ca o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor inter
naționale, pe calea întăririi păcii.

Un important factor al păcii a fost și conferința de la Bandung 
a țărilor Asiei și Africii, la care a răsunat glasul puternic al po
poarelor celor două continente împotriva pregătirii unui nou război, 
împotriva colonialismului, pentru prietenie și colaborare între toate 
popoarele

Anul acesta au căpătat o largă recunoaștere cunoscutele prin
cipii privind relațiile între state, bazate pe egalitatea în drepturi: 
respectarea reciprocă a integrității teritoriale și suveranității, 
neagresiunea, neamestecul în treburile interne ale altor țări, egali
tatea și avantajul reciproc, coexistența pașnică. Aceste principii 
constituie baza politicii externe a unui cerc tot mai larg de state, 
printre care Iugoslavia, Republica Populară Chineză, India, Uniu
nea Sovietică, Birmania, Afganistan.

Toate acestea sînt un indiciu al năzuinței nestrămutate a popoare
lor de a se elibera "de primejdia unui nou război, de a pune capăt 
cursei înarmărilor, de a se sfîrși pentru totdeauna cu colonialis
mul, al năzuinței ca în relațiile dintre state, indiferent de orîndui- 
rea lor internă, să se instaureze un spirit de colaborare pașnică în 
rezolvarea problemelor internaționale nereglementate.

Printre rezultatele pozitive ale anului care a trecut se numără 
admiterea în Organizația Națiunilor Unite a celor 16 state — Al
bania Iordania Irlanda, Portugalia, Ungaria, Italia, Austria, Ro- 
mînia, Bulgaria Finlanda. Ceylon, Nepal, Libia, Cambodgia, Laos, 
Spania Aceasta constituie o victorie serioasă a politicii colaborării 
pașnice a statelor și o înfrîngere a politicii „războiului rece“. Este 
știut că această hotărîre importantă a Consiliului de Securitate și

a Adunării Generale a fost adoptată datorită inițiativei Uniunii 
Sovietice.

O importantă contribuție la cauza întăririi păcii și colaborării 
între popoare o constituie schimbul de delegații parlamentare între 
U.R.S.S. și o serie de țări și vizitele reciproce ale oamenilor de 
stat, printre care vizitarea recentă de către conducătorii de stat 
sovietici a Indiei, Birmaniei și Afganistanului. Intîlnirea dintre 
conducătorii de stat ai U R.S.S. și ai acestor țări a întărit și mai 
mult baza dezvoltării unor relații de prietenie între ele și Uniunea 
Sovietică, ceea ce are o uriașă însemnătate pentru dezvoltarea co
laborării internaționale în ansamblu Toate acestea trebuie să con
tribuie la creșterea și dezvoltarea continuă a legăturilor interna
ționale politice, economice și culturale.

Uniunea Sovietică a făcut tot ce a depins de ea pentru a dez
volta relații bune cu toate celelalte țări, a căutat să obțină regle
mentarea problemelor internaționale nerezolvate. Se știe însă că 
nu s-a făcut încă un pas substanțial în rezolvarea uneia dintre cele 
mai importante probleme internaționale, și anume reducerea arma
mentelor și forțelor armate, interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen cu stabilirea unui control internațional eficace asupra 
îndeplinirii hotărîrilor în aceste probleme.

Din păcate, puterile occidentale și-au schimbat poziția în această 
problemă, poziție la care s-au menținut pînă în mai 1955, și au 
renunțat chiar la propriile lor propuneri După cum a arătat con
ferința de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe, ele renunță 
de fapt la însăși ideea reducerii armamentelor și forțelor armata 
și interzicerii armelor atomice și cu hidrogen.

Politica acestor puteri a făcut ca problema asigurării securității 
europene și problema germană, care au fost nu odată examinate 
la conferințele puterilor, să continuie de asemenea ă rămînă ne
rezolvate pînă în prezent.

Nu poate fi de asemenea trecut cu vederea fap ’numite
cercuri din Occident, cărora nu le este pe plac „sp vei“,
încearcă să întoarcă desfășurarea evenimentelor la v 
a „războiului rece“ Ele intensifică și mai mult cur 
sporesc cheltuielile pentru pregătirile de război. As 
N.A.T.O. s-a pronunțat recent pentru înarmări 
N.A.T.O. cu arma nucleară, pentru grăbirea reînarmă. 
Occidentale și intensificarea pregătirilor militare în Ot. 
piat și Mijlociu, pentru sporirea cu o treime a forțelor 
litare ale N.A.T O în Europa occidentală.

Sub pretextul fals al pregătirii de „apărare“, aceste 
cearcă să continue vechea politică „de pe poziții de forți 
politică însă, care aruncă pe umerii popoarelor povara g 
tuielilor. militare și intensifică primejdia unui nou războ 
creditată Popoarele nu se pot împăca cu cursa înarr 
povara grea a impozitelor și scumpetea vieții cu prin 
boiului atomic Glasul lor va trebui ascultat și de adef 
ționali ai „politicii de forță“ din Occident, deoarece aceas, 
tică nu numai că nu poate contribui la rezolvarea pozitivă a , 
blemelor internaționale, ci dimpotrivă, complică reglementarea Io. 
intensifică încordarea internațională și neîncrederea între state.

ÎNTREBARE: Care sînt, după părerea dv , șansele de îiitărire 
continuă a păcii și rezolvare a problemelor internaționale exis
tente ?

RĂSPUNS : Năzuința nestrămutată a popoarelor de a trăi în 
pace și prietenie constituie chezășia sigură a faptului că noul an 
1956 va fi un an al slăbirii continuie.a încordării internaționale și 
al întăririi păcii. Pentru aceasta este necesar să se renunțe și să 
se dea uitării politica „de pe poziții de forță“. Dificultățile vre
melnice în rezolvarea diferitelor probleme la diferitele conferințe 
nu pot și nu trebuie să slăbească hotărîrea popoarelor de a lupla 
împotriva primejdiei unui nou război, pentru dezvoltarea colabo
rării internaționale.

Folosindu-mă de acest prilej, aș vrea să exprim în încheiere, 
sentimentele de prietenie frățească pe care oamenii sovietici le-au 
nutrit întotdeauna și le nutresc față de popoarele Iugoslaviei și 
să urez din toată inima poporului iugoslav, cu prilejul noului an 
noi succese în construcția socialistă.
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președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S
trans-
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ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ 

A REDACTORILOR PRESEI 
STUDENȚEȘTI

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS ____
mite cuvîntarea de Anul Nou a tovarășului 
K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. :

Dragi tovarăși 1 Dragi cetățeni ai marii 
noastre Patrii Socialiste !

Vă felicit din toată inima cu prilejul Anu
lui Nou ! Trecutul an 1955 a fost bogat în 
evenimente remarcabile. El a fost un an de 
luptă activă și încununată de succes pentru 
consolidarea păcii. în acest an poporul so
vietic a repurtat o mare victorie în muncă 
— el a îndeplinii cu succes și înainte de 
termen cel de-al V-lea plan cincinal.

Privind drumul parcurs. anul trecut, oa
menii sovietici pot spune cu mîndrie: am 
muncit, bine și stăruitor și munca noastră 
pașnică a adus roade minunate. Pe întin
derile de necuprins ale Patriei noastre au 
fost create numeroase fabrici și uzine, pu
ternice hidrocentrale, noi S.M.T.-uri și sov
hozuri, s-au construit noi case de locuit, 
școli și instituții medicale, case de cultură 
și cluburi. Au fost desțelenite și valorificate 
noi întinderi de pămînturi înțelenite. în
treaga noastră economie națională a făcut 
un mare pas înainte.

Prin munca sa constructivă, marele popor 
sovietic, strîns unit în jurul partidului co
munist și condus de el, face Patria noastră 
an de an tot mai puternică și mai frumoasă.

Intrînd în noul an 1956, ne gîndim nu 
numai la cele realizate, ci de asemenea la 
sarcinile neîndeplinite încă, la lupta pentru 
înlăturarea lipsurilor existente, la dezvolta
rea continuă a construcției comuniste. Glo
riosul nostru partid comunist cheamă pe 
toți oamenii sovietici să-și intensifice efor
turile pentru a dezvolta cu și mai mult . 
succes industria grea, pentru a obține o 
nouă creștere a agriculturii socialiste, pen
tru a lărgi producția mărfurilor de consum 
popular, pentru a ridica productivitatea mun
cii, pentru a construi și mai multe locuințe

și instituții cultiiral-sociale. pentru a asigura 
ridicarea continuă a bunei stări a poporului 
nostru.

In anul care a trecut. Uniunea 
s-a manifestat cu deosebită forță ca bastion
al păcii în lumea . întreagă ; politica paș
nică activă a Uniunii Sovietice a avut uri 
rol dintre cele mai importante în demasca
rea adepților „războiului rece", în atenua
rea încordării internaționale, în purificarea 
substanțială a atmosferei internaționale, de 
miasmele războiului.

Evenimente importante ca conferința de 
la Geneva a șefiior guvernelor celor patru, 
mari puteri, conferința de la Bandung, au 
contribuit în mod favorabil la întărirea pă
cii, la lărgirea colaborării economice și cul
turale dintre popoare. Și, deși la ultima 
conferință a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai celor patru puteri, datorită poziției sta
telor occidentale, nu s-a ajuns la o înțele
gere, totuși, spiritul Genevei trăiește în ini
mile popoarelor. Popoarele de pe întreg glo
bul pământesc se pronunță tot mai activ 
pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru 
interzicerea armelor atomice si cu hidrogen.

Guvernul sovietic a dat un bun exemplu 
de luptă pentru slăbirea încordării interna
ționale. Uniunea Sovietică și-a redus armata 
cu 640.000 de oameni, a predat Republicii 
Populare Chineze baza maritimă militară 
Port-Arthur, a lichidat baza maritimă mili
tară sovietică Porkkala-Udd, a redus cu a- 
proape 10 miliarde de ruble cheltuielile pen
tru apărare în anul ce vine și, totodată, a 
sporit în mare măsură alocările pentru con
strucția de locuințe și pentru măsurile cul
tural-sociale.

Călătoria tovarășilor Bulganin și Hruș
ciov în India. Birmania și Afganistan este 
apreciată pe drept cuvînt nu numai de opi
nia publică a țărilor din Orient pe care 
le-au vizitat, ci și de toți oamenii iubitori 
de pace de pe pămînt, ca o uriașă victorie

a ideilor egalității în drepturi și prieteniei 
popoarelor, ca o victorie a principiilor co
existenței pașnice a țărilor cu orînduiri so
ciale diferite. Pe aceste baze s-au statornicit 
și se vor consolida și pe viitor prietenia, co
laborarea economică și culturală a popoare
lor Uniunii Sovietice cu popoarele marii 
Republici India, ale Birmaniei și Afganista- 
nu.ui

An de an crește tot mai mult prietenia 
frățească de nezdruncinat a oamenilor mun
cii din U.R.S.S. cu popoarele marii Repu
blici Populare Chineze și ale întregului la
găr al socialismului și democrației.

Poporul sovietic salută cu căldură nor
malizarea relațiilor țării noastre cu popoa
rele frățești ale Iugoslaviei, care constru
iesc bazele socialismului.

Țara noastră întâmpină noul an în ajunul 
unui eveniment însemnat —- Congresul, al 
XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. în legătură cu aceasta se poate 
exprima convingerea fermă că în anul ce 
vine eroicul nostru popor constructor al co
munismului va' obține noi realizări și mai 
mari în construcția economică și. culturală.

Dragi tovarăși 1 In numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist și al Gu
vernului Sovietic vă felicit din inimă cu oca
zia Anului Nou pe toți — muncitori, col
hoznici, intelectuali, femei sovietice, minu
natul nostru tineret.

Felicit de asemenea cu căldură și adresez 
bune urări de Anul Nou tuturor prietenilor 
sinceri ai păcii, tuturor popoarelor iubitoare 
de pace.

Fie ca anul ce vine să fie un an al unei 
și mai mari înfloriri a patriei noastre iubite, 
un an al unei păci și mai trainice și al ate
nuării continue a încordării internaționale, 
un an al prieteniei crescînde între toate po
poarele !

La mulți. ani, dragi tovarăși și prieteni I

^PORTANTĂ CONTRIBUȚIE 
LA CAUZA PĂCII

Cu pri ejul celei de a 80-a aniversări a lui Wilhelm Pieck

Sosirea la Berlin a tovarășului K. E. Voroșilov
BERLIN 2 (Agerpres).— TASS transmite: 

La 2 ianuarie, a sosit la Berlin pentru a par
ticipa la festivitățile celei de a 80-a aniver
sări a lui Wilhelm Pieck, președintele Re
publicii Democrate Germane, delegația so
vietică condusă de K- E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.Ș.S.

Delegația sovietică a fost întîmpinată de 
I. Dieckmann, președintele Prezidiului Ca
merei Po-pu'.are a R. D. Germane, O. Gro- 
iewohl, președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, W. Ulbricht, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane și prim secretar al Comitetu-

lui Central al Partidului Socialist-unit din 
Germania, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., miniștri, 
activiști de frunte ai partidelor democrate 
și ai organizațiilor de masă, reprezentanți 
ai opiniei publice din Berlin.

în piața din fața gării a avut loc un mi
ting al oamenilor muncii din Berlin.

In cadrul mitingului, a luat apoi cuvîntul 
K. E. Voroșilov a cărui cuvîntare a fost 
ascultată de cei prezenți cu o deosebită aten
ție și a fost întreruptă în repetate rînduri 
de aplauze furtunoase.

Cuvîntarea tovarășului K. E. Voroșilov
Dragi tovarăși, prieteni 1
Delegația Uniunii Sovietice 

Berlin — capitala Republicii 
Germane, pentru a participa la 
celei de a 80-a aniversări a eminentului om 
politic și de stat, tovarășul Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate Germane 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Sîntem fericiți că împreună cu poporul 
german, cu reprezentanții guvernelor țări
lor prietene și ai partidelor comuniste fră
țești vom putea participa la această minu
nată sărbătoare. (Aplauze).

întreaga activitate a tovarășului Pieck 
— acest minunat om al epocii noastre — 
este legată de lupta forțelor progresiste ale 
poporului german pentru crearea unei Ger
manii în care poporul muncitor să fie stăpi- 
nul țării și al tuturor bogățiilor pe care le 
creează. (Aplauze).

Sîntem fericiți să relevăm că oamenii

a sosit la 
Democrate 

festivitățile

muncii din Germania au creat un asemenea 
stat care este Republica Democrată Ger
mană. In scurta perioadă a existenței sale, 
Republica Democrată Germană a obținut 
mari succese care bucură pe toți prietenii ei. 

Republica Democrată Germană și-a ocu
pat temeinic locul de membră egală în drep
turi în familia frățească a țărilor lagărului 
democratic. întărirea prieteniei și colabo
rării cu aces.te țări va contribui la avîntul 
continuu, politic, economic și cultural al 
Republicii Democrate Germane și la ridica
rea necontenită a prestigiului ei internațio
nal.

Poporul sovietic apreciază și înțelege nă
zuința poporului german spre pace/ și resta
bilirea unității naționale a țării. împărtășim 
pe de-a întregul părerea guvernului Re
publicii Democrate Germane că singura cale 
reală spre rezolvarea problemei reunifi- 
cării Germaniei este realizarea unei înțele

se ★ ★

geri între Republica Democrată Germană și 
Republica Federală Germană.

Ingăduiti-mi ca în numele popoarelor 
Uniunii Sovietice să transmit locuitorilor 
Berlinului și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană un salut cor
dial și prietenesc și să le urez noi succese în 
munca 1er constructivă pentru binele po
porului german (aplauze furtunoase).

Trăiască tovarășul Wilhelm Pieck, preșe
dintele Republicii Democrate Germane ! da
plauze furtunoase, prelungite).

Trăiască oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană I (aplauze furtunoase, 
prelungite).

Trăiască și să se întărească prietenia so- 
vieto-germană ! (aplauze furtunoase, prelun
gite. exclamații „Prietenie ! , Freunds
chaft !”).

★

Delegația sovietică a fost apoi salutată cu 
căldură de reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Berlin.

Mitingul s-a încheiat cu urale în cinstea 
prieteniei germano-sovietice.

Delegația R. P. Chineze în frunte cu Ciu De a sosit la Berlin
BERLIN 2 (Agerpres)’. — A.D.N. trans

mite : La 1 ianuarie a sosit la Berlin, pen
tru a participa la festivitățile cu prilejul 
celei de a 80-a aniversări a președintelui 
Republicii Democrate Germane, Wilhelm 
Pieck, delegația guvernamentală a R. P. 
Chineze în frunte cu Ciu De, vicepreședinte

al Republicii Populare Chineze. La gara de 
est, pavoazată cu steagurile de stat ale 
R. P. Chineze și R. D. Germane, delegația a 
fost întîmpinată de W. Ulbricht, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, prim secretar al C.C. al P.S.U.G., 
precum și de alte personalități.

Presa occ. , , ,ini M $ despre raportul 
^ciov la sesiunea

NEW YOR. 
transmite: In Lgerpreș). — TASS 
tenție raportulu acordă o mare a- 
vîntării lui N. A- Bulganin și cu- 
vietului Suprem1V la sesiunea So-

Ziarul „New Y-S-
Sun“ își concenttti Telegramm and 
vației iui N. S.\Ua asupra obser- 
„mesajele de Crăd în legătură cu 
senhower și altor președintelui Ei- 
care constituie un tanți americani, 
burile interne ale țăprosolan în tre- 
lară din Europa răFrnocrat*e P°PU"

Corespondentul di. 
ției United Press ațgton al agen- 
ciale americane“ resp\»cercurjle ofi- 
Bulganin la interziceiarea tili N. 
și atomice, calificînd-<Pr teledirijate 
Coresoondentul subliniPr0PaSandă“. 
prezentanții Departan^ată că „re- 
manifestat un foarte reparării au 
declarația lui Bulganinres fața de 
dirijate au căpătat cara<c)tiele tele- 
tercontinentale“. -* arme in-

într-un articol redacții
York Herald Tribune“ s.rul „New 
făcut aluzie la succesele ru'l?anin, a 
proiectilelor intercontinentr domeniul 
nu trebuie privit cu ușuririesî lucfU

Referindu-se la diplomați. 
respondentul din A4osco,va a’Ta’’> .J0' 
Press recunoaște că raportul United 
ganin și cuvîntarea lui N. îA- 
arătat clar că Uniunea Soov -a.u 
aliați de nădejde în rîndul , găsit 
tnuniste din Asia — cel puțin neco- 
importante cum sînt prohIeletP®[e 
eliminarea armei nucleare și niala, 
Chinei comuniste". terea

Corespondentul subliniază căț „ 
rea observatorilor diplomatici, 
iui N. A. Bulganin și Hrușciov dr"e 
chise porțile atît pentru tratativîes" 
cît și pentru noi contacte între Jre’ 
nelor“. er_

LONDRA 31 (Agerpres). — TA 
mite: Ziarele burgheze din AnglP" 
tează raportul Iui N. A. Bulganin’" 
tarea lui N. S. Hrușciov la sesiune 
tujui Suprem al U.R.S.S., pe un tot 
de iritat și răuvoitor.

Publicînd o scurtă expunere a cuvîi
majoritatea ziarelor burgheze manii 
deosebită furie în legătură cu acele' 
în care se vorbește despre eliberarea 
Asiei de sub jugul colonial.

Ziarul „Times“, referindu-se la imț 
produsă de cuvîntările conducătorilor s „ „ . . „
tici în timpul vizitei lor în țările Asiei sl Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala, to- 
....țările occidentale nu-și pot permit®rășul Deșire Trifaux, membru al Comite

lui Central al Partidului Comunist din 
ilgia, secretar al Federației de partid din 
arleroi, membru al delegației Partidului 
munist din Belgia, care a participat ca 
'tată la lucările celui de al doilea Con- 
\ al Partidului Muncitoresc Romîn.

1 plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspe- 
a fost salutat de tov. A. Mălnășan, loc- 

„cen- al Ministrului Afacerilor Externe.
★

ame-j dimineața au părăsit Capitala tova-

lui N. A. Bulganin și cuvîntarea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

ignoreze înrîurirea acestor discursuri „supra 
oamenilor cărora au fost adresate în mod 
special... Fără doar și poate că lozinca anti
colonialistă și chiar afirmația că Uniunea 
Sovietică este singurul prieten sigur și pu
ternic al popoarelor coloniale găsește apro
bare în Asia".

In ziarul „Scotsman“ știrile privitoare la 
raportul lui N. A. Bulganin și cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov constituie tema principală. 
Ziarul publică ambele cuvîntări pe două co
loane sub titluri mari. Intr-un articol de 
fond, ziarul scrie că declarațiile conducători
lor sovietici dau o idee clară asupra politicii 
Uniunii Sovietice. Ziarul este nevoit să recu
noască că politica sovietică este o politică 
de pace, că „ea nu atrage după sine nici o 
amenințare de război în momentul de față“, 
că ea poate fi denumită „intr-un anumit 
sens" o politică de „coexistență pașnică".

PARIS 31 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Comentariile ziarelor burgheze pariziene 
arată că ele au fost extrem de iritate de con
damnarea colonialismului cuprinsă în decla
rațiile lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov.

Ziarul „Le Combat“ subliniază „orienta
rea anticolonialistă a declarațiilor conducă
torilor sovietici". Declarînd că din aceasta 
„trebuie să se tragă concluzii“, ziarul cere 
„revizuirea totală“ a politicii occidentale în 
Asia și Africa.

BONN 31 (Agerpres). — TASS trans
mite : Comentînd raportul lui N. A. Bulga
nin și cuvîntarea lui N. S Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem al U.R.S.S., ziarul 
„Neue Rhein Zeitung“ subliniază că din a- 
ceste declarații reiese cu toată claritatea 
poziția U.R.S.S. .în problema germană. .

Ziarul scrie : Occidentul, a spus Hrușciov, 
vrea să includă Germania unificată în blocuj 
său. Dar Uniunea Sovietică nu dorește să 
întărească N.A.T.O. cu propriile ei mîini. A- 
ceastă declarație privitoare la legăturile mili
tare ale Germaniei și la revendicarea Uniunii 
Sovietice în ceea ce privește asigurarea secu
rității, arată cît de gravă este greșeala pe 
care a comis-o Occidentul neridicind la^ Ge
neva problema dacă Uniunea Sovietică ar 
consimți la unificarea Germaniei în condițiile 
renunțării acesteia la alianțe.

VIENA (Prin telefon de la trimișii 
noștri).

Intre 27—30 decembrie 1955 s-a des
fășurat la Viena. in urma inițiativei 
U.I.S.. intîlnirea internațională a redac
torilor presei studențești.

Intîlnirea a reunit peste 60 de stu- 
denți, editori din 23 de țări. Printre alții 
au luat parte la intîlnire reprezentanții

• studenților editori, de diferite convingeri 
politice, sociale și religioase din Anglia, 

' U.R.S.S., Belgia. Brazilia. Camerun. Pn-
• lonia, Cehoslovacia. Romlnia. Indonezia. 
1 R. F. Germană, Norvegia, India, Austria,
Bulgaria.

Participanții la conferință au dezbătut 
următoarele probleme :

1. Prezentarea diferitelor publicații în 
legătură cu : a) modul de tratare a as
pectelor educative și economice studen
țești, ale vieții studențești; b) tratarea 
aspectelor culturale, sportive și humoris- 
tice în gazetele studențești.

2. Probleme practice ale editării publi
cațiilor studențești.

3. Problema rubricilor de știri interna
ționale studențești și ale legăturilor din
tre gazetele studențești din întreaga 
lume.

Intîlnirea s-a desfășurat intr-o atmos
feră prietenească, prilejuind numeroase . 
legături directe, schimburi de articole. ? 
fotografii, corespondență între reprezen- î 
tanții diferitelor gazete studențești.

Numeroși reprezentanți au vorbit despre f 
importanța întăririi unității mișcării in- | 
ternaționale studențești în lupta pentru ? 
pace și au subliniat contribuția pe care ș 
o poate da in această direcție presa stu- • 
dențească. . j

In încheiere, a fost adoptată o reco- ț 
mandare pentru îmbunătățirea continuă J 
a activității presei studențești, pentru ? 
dezvoltarea legăturilor de colaborare a | 
redactorilor presei studențești. i

I

? 
?

Sudanul a fost proclamat 
republică independentă

KHANTUM 1 (Agerpres). — Corespon
dentul agenției Reuter anunță că în dimi
neața zilei de 1 ianuarie a avut loc la 
Khantum proclamarea Sudanului ca repu
blică independentă.

CAIRO 1 (Agerpres). — După cum se 
comunică din Cairo. Ia 1 ianuarie Egiptul 
a recunoscut oficial independența Sudanului.

LONDRA 1 (Agerpres). Agenția France 
Presse arată că la 1 ianuarie guvernul bri
tanic a recunoscut oficial independența Su
danului.

Poporul francez a manifestat un viu interes 
pentru

PARIS 2 (Agerpres). — La 2 ianuarie au 
avut loc în Franța alegerile pentru Aduna
rea Națională, a treia după cel de-al dbilea 
război mondial. La aceste alegeri, după cum 
subliniază agenția France Presse, pe listele 
de alegători au fost înscriși aproape 27 mi
lioane de votanți, cu 2,3 milioane mai mulți 
decît la trecutele alegeri, în 1951.

Primele telegrame ale corespondenților de 
presă arată că la centrele de votare alegă
torii au manifestat un interes mai mare pen
tru alegeri decît în 1951. Agenția France 
Presse relata că, în ciuda vremii nefavora
bile în mare parte a țării, „mai ales în cen
trele urbane s-a remarcat afluență de alegă
tori“. La Metz, Nancy, Strasbourg, Nantes 
și în alte orașe participarea populației a a- 
tins la începutul după amiezii 60 la sută din

Plecarea unor delegații care au participat la lucrările 
celui de al II-lea Congres al P. M. R.

alegeri
totalul alegătorilor. Se subliniază' că 
trele de votare din Paris erau pline“.

Corespondenții agențiilor de presă 
ricane își trădează în relatările lor neliniș- țdgar Woog, secretar general al Par- r .. M 1 — — i. .. 1.. —,.... 11 x n . 1:î r i.... 11 _ ..: TZ » —1

La Gara de Nord, oaspeții au fost salu
tați la plecare de tovarășii Petre Borilă, 
C. Scarlat, I. Gh. Maurer, Șt. Cruceru 
și alții.

unor

stăpînii albi 
anumite peri- 
neagră de pe 
așa cum sînt

Inscripție pe marginea

tea în legătură cu rezultatele Alegerilor, te- 
mîndu-se că legea electorală antidemocra
tică nu-și va putea atinge scopul de a mic
șora grupul parlamentar comunist.

La 2 ianuarie au avut loc alegerile numai 
pe teritoriul Franței. (544 de deputați), pre
cum și în unele departamente de peste mări 
și teritorii de peste mări (51 de deputați). 
Astfel urmează să fie aleși 595 de deputați.

In Algeria, care este reprezentată în A- 
dunarea Națională de 30 de. deputați nu au 
avut, loc alegeri în ziua de 2 ianuarie. în- 
trucît după cum s-a mai anunțat datorită 
situației politice și militare încordate, ale
gerile de aici au fost amînate pe termen ne
determinat.

După cum anunță corespondenții de pre
să rezultatele franceze vor fi cunoscute în 
cursul zilei de 3 ianuarie.

Muncii din Elveția și Karl Oder- 
nembru al C.C. al Partidului Muncii 
reția, redactor șef al ziarului „Vor- 

membrii delegației Partidului Mun- ‘ " .... ca jnvița[j
Congres al

^Elveția care a participat 
jile celui de al II-lea 
ii Muncitoresc Romîn.

★
Luni dimineață au părăsit Capitala to

varășii Alfred Jensen, vicepreședinte al Par
tidului Comunist din Danemarca, Iohanes 
Marinus Poulsen, membru în Biroul Politic 
al Partidului Comunist din Danemarca, mem
brii delegației partidului Comunist din Da
nemarca, și Antti August Timonen. membru 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Finlanda, delegatul Partidului Co
munist din Finlanda, care au participat ca 
invitați la lucrările celui de al II-lea Congres 
al P.M.R.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost 
salutați la plecare de tovarășii Șt. Voitec, 
M. Roșianu, St. Voicu, W. Suder, Gh. Feri- 
ceanu.

ițele unor delegații care au participat la lucrările 
celui de al II-lea Congres al P. M. R.

început de An Nou. Oamenii 
privesc înapoi la lunile și zilele 
anului care abia s-a încheiat. 
Ce mi-a adus anul ce a trecut? 
Cîte lucruri minunate nu putem 
înșira, răspunzînd la această în
trebare, noi, tinerii care avem 
fericirea să trăim într-o țară li
beră, într-o țară care constru
iește socialismul 1

Dar ce pot răspunde tinerii 
din țările capitaliste ? Să privim 
aceste fotografii.

lată-1 pe tînărul italian din 
clișeul alăturat. Pe chipul lui e 
întipărită frămîntarea, obida, 
disperarea. Motivul ? Este scris 
pe afișul pe care-1 poartă de 
multe săptămîni pe străzile Ro
mei : „Sînt șomer. Am nevastă 
și copiii, dar nu pot găsi nici 
un fel de muncă. MĂ VÎND pe 
trei ani și mă pun la dispoziția 
totală a celui care-mi plătește 
o sumă oarecare“. In ce mizerie

neagră trebuie să se zbată acest 
om!

Atn pășit intr-un nou an al 
celei de a doua jumătăți a se
colului XX. Secolul tehnicii per
fecționate, al electricității și al 
energiei atomice. Și în acest ev 
al civilizației înaintate mai exis
tă sclavie. Căci viața popoare
lor care mai sînt încă subjugate 
de colonialism, nu-i altceva de 
cît sclavie. Fotografia din Africa 
de Sud redă unul din cele mai 
rușinoase acte care au loc pe 
planeta noastră: 
înregistrează, la 
oade, populația 
acest continent, 
înregistrați delicvenții la poliție. 
Pentru stăpînii albi, negrii nu-s 
decît vite ; în inima celor sub
jugați însă clocotește ura, arde 
flacăra mîniei, dorința de liber
tate.

Chiii este o țară semicolonia-

fotografii
lă. Poporul acestei țări din zi 
în zi întețește lupta pentru in
dependența patriei sale. Alături 
de masele populare, studenții 
chilieni nu odată au ieșit pe 
străzi, manifestînd pentru liber
tate națională și democrație. 
Dar, așa cum puteți vedea în 
fotografia noastră, la ordinele 
imperialiștilor poliția reprimă 
orice exprimare a dragostei de 
libertate.

Noi cătușe, închisori, foame, 
mizerie — iată ce a dăruit ca
pitalismul de Anul Nou celor ce 
muncesc ! Lanțurile robiei capi
taliste nu vor putea însă să înă
bușe dorința de viață, de liber
tate a celor asupriți. Tot mai 
unită și mai hotărîtă devine 
lupta popoarelor din țările capi
taliste, dependente și coloniale, 
a tineretului acestor țări, pentru 
pace și un viitor mai bun.

Mor Part‘dului Popular Revoluționar 
„A frunte cu tov. Gombîn Cimid, 

j fEC-C. al Partidului Popular Revo- 
Tjneng°l' redactor șef al ziarului 

”rSrle a participat ca invitată la lu- 
a vi' de al II-lea Congres al P.M.R., 
p.jpLcursul zilei de sîmbătă Muzeul 
Ploeș’t Doftana și Rafinăria nr. 1 din

de partid, reprezentanți ai comitetelor sin
dicale și U.T.M. și de muncitori fruntași 
în producție.

în aceeași dimineață, oaspeții au vizitat 
Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. 
Stalin“.

»

MOSCOVA : La 29 decembrie 1955, ora 
17,18 primul hidroagregat al centralei de la 
Kuibîșev a fost conectat în rețeaua sistemu
lui energetic Kuibîșev și a început să dea 
curent industrial.

MOSCOVA : în ajunul anului 1956 a in
trat în funcțiune magistrala de cale ferată 
transmongolică, care leagă pe drumul cel 
mai scurt Uniunea Sovietică cu Republica 
Populară Mongolă și Republica Populară 
Chineză.

PEKIN : La 30 decembrie, cu prilejul celei 
de a opta aniversări a proclamării Republi
cii Populare Romîne* s-a deschis la Pekin 
cea mai mare expoziție de artă populară ro- 
mînească care a fost organizată pînă acum 
în străinătate.

NEW YORK : Ziarul „Daily Worker“ a pu
blicat o scrisoare a delegației agricole a Re
publicii Populare Romîne care a vizitat 
S.U.A. „Delegația noastră — prima delega
ție a Republicii Populare Romîne care a 
vizitat S.U.A. după cel de al doilea război 
mondial, se spune în scrisoare — s-a 
bucurat pretutindeni de o primire cordială 
și caldă ospitalitate“.

GENEVA: După cum anunță un comuni
cat al Departamentului justiției și poliției al 
Elveției, procurorul Confederației Elvețiene 
a înmînat Tribunalului federal actul de acu
zare în procesul lui Beldeanu și al ce'.or 
trei complici ai acestuia care au săvîrșit în 
noaptea de 15 februarie 1955 atacul bandi
tesc împotriva misiunii Republicii Populare 
Romîne din Berna.

WASHINGTON : Organizația din statul 
Pennsylvania a partidului republican din 
S.U.A. a hotărît la 29 decembrie să-l de
semneze pe președintele Eisenhower drept 
candidat pentru alegerile preliminare care 
vor avea .loc . la 24 aprilie 1956 în cadrul 
partidului republican în vederea alegerilor 
prezidențiale din noiembrie.

NEW YORK: După cum comunică agen
ția United Press, Biroul de recensămînt al 
Statelor Unite a anunțat că la începutul anu
lui 1956 populația Statelor Unite este de a- 
proximativ 166.700.000 de persoane.

r -nineața delegația Partidului 
vi>r8=„i Dartemarca în frunte cu to- 
tirlubii (Alfred, vicepreședinte al Par- 
tul Part* d’n Danemarca, și delega- 

Muncitoresc Progresist din Sra ai ;ul Tim Buck’ secretar
Național al Partidului ĂĂTresist din Canada, care au 

S ările celui de al II-lea Con- 
m vizitat Fabrica de confec-
î„H^„m„h'u-Dej“. Delegații au fost 
f-h ,■ jnaT Steinbach, directorulfabricii, Io?g3i secretara comitetului

★
Delegațiile Partidului Comunist din Is

rael, Partidului Comunist din Norvegia și 
Partidului Tudeh din Iran, care au partici
pat la lucrările celui de al II-lea Congres 
al P.M.R., au făcut luni după amiază o 
vizită la Palatul Pionierilor din Capitală. 
Pionierii prezenți au făcut oaspeților o pri
mire călduroasă. Oaspeții au vizitat sălile 
Palatului, interesîndu-se de activitatea pio
nierilor în diferite cercuri științifice, litera
re, muzicale etc. Ei au asistat ev acest pri
lej și la desfășurarea uneia din serile „Car
navalului pionierilor“. în tot timpul vizitei, 
delegații partidelor comuniste frățești 
fost înconjurați cu deosebită dragoste 
atenție de pionieri.

prilejul Anului muzical Mozart
Cu prilejul a 200-a aniversări a 

deuseMo?aart p0zit0,r WolfSanS Ama- aeus Mozart, lume va sarda. 
ton în anul Orauzical Mozart”.

La stațiile n<ț radj0 emisiunile con
sacrate ui Mo un 1QC însem.
nat. Astfel in i luJ ianuarie în cic. 
ul .-Compozitei |e ior-, Vor avea 

mai emĂmUnnlfira> perioadelor celor 
Mozart viata și creația lui

Emisiunile din „Lucrări de Mo. 
”[! XmÎnp^l doUa Or* Pe 1Ună-

De asemenea, i . j de emisiuni 
rad ofomee intitula^ de artă d 
viața și creația co u și scrierile lui IĂn °ĂnH nubili 
Stendhal despre M>Rolland’ Ullbișev,

Duminică dimineat it - f,nita1ă 
violonistul maghiar 1

dintre țara noastra ȘfUngară va da 
o sene de recitale și G fn B’ucurești 
și in alte orașe ale ță

La sosire oaspetele asalutat de re. 
prezentanți ai Institutul^ tru Re. 
lațiile Culturale cu Strț
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au
și

pro-Săptămînal, miercuri, orele 19,30 pe 
gramul II, se vor transmite operele „Don 
Juan“, „Flautul fermecat“, „Nunta lui Fi
garo” „Cosi fan tutti” și „Directorul de 
scenă“.

Emisiunile consacrate lui Mozart vor cul
mina în săptămîna 23-29 ianuarie „Săptă- 
mîna Mozart“ în care vor fi difuzate printre 
altele, scenariul muzical „Wolfgang Ama
deus Mozart“, transmisiunea din Salzburg a 
concertului orchestrei „Filarmonica“ din Lon
dra, sub conducerea lui Herbert Karajan, so
listă pianista Clara Haskil, concertul Orches
trei simfonice Radio dirijat de Constantin 
Silvestri care va executa în primă audiție 
„Missa în do minor" de Mozart și opera 
„Răpirea din Serai” transmisie de la Opera 
romînă de Stat din Cluj. (Agerpres)

INFORMAȚII

'ea.

Au fost de față reprezentanți ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capitală, venind 

de la Vilnius (U.R.S.S.), un grup de turiști 
sovietici din R.S.S. Lituaniana. Oaspeții au 
fost întîmpinați în Gara de Nord de repre
zentanți ai Oficiului Național de Turism 
„Carpați“. Ei vor face o vizită de 7 zile în 
țara noastră.
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