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; Un grup de țaram mun-
• citori din comuna. Salcia, 
1 raionul Tr. Măgurele, ci- 
; tind și discutînd Apelul de
• la Viena.

Să ne pregătim temeinic 
pentru campania agricolă de primăvară

Nu peste multă vreme, oamenii muncii din agricul
tură vor porni bătălia însămînțărilor de primăvară.

îndeplinind sarcinile proiectului de Directive, țără
nimea muncitoare s-a angajat ca în anul acesta să spo
rească cu mult producția de cereale Avem toate posibili
tățile ca în anul 1955 să dobîndim zece milioane tone de 
griu și porumb.

Corespondenții ne vestesc că acum, în zilele de iarnă, 
mulți țărani muncitori folosesc cu chibzuință timpul, pre- 
gătindu-se temeinic pentru campania muncilor agricole 
de primăvară.

Această situație poate fi dovedită prin nenumărate 
exemple. Bunăoară, în Cordăreni, raionul Dorohol, pre
gătirile pentru campania muncilor agricole de primăvară 
sînt mult înaintate. Cele 3 centre de reparat unejte, cen
trele de selecționat semințe funcționează zilnic, din plin. 
Urmind exemplul comuniștilor din comună, mulți țărani 
muncitori și-au reparat uneltele, au selecționat semințele, 
au cărat gunoiul pe cîmp.

înaintate sînt lucrările de pregătire a campaniei 
agricole și în alte comune și in alte raioane. De pildă, în 
raionul Almăj-Mehadia, pînă la data de 26 ianuarie au 
fost reparate toate uneltele agricole.

Sînt însă destule comune unde pregătirile pentru în- 
sămințările de primăvară se fac cu mare încetineală. Așa 
stau lucrurile, de exemplu, în comuna Măstăcani, raionul 
Bujoru. Aici, pînă acum cîteva zile nu s-a luat nici o 
măsură în vederea pregătirii muncilor de primăvară. Ță
ranii muncitori nu pot să-și repare uneltele agricole pen
tru că centrele de reparat unelte nu funcționează datorită 
faptului că n-au cărbuni. Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal și consiliul de conducere al coopera
tivei nu se îngrijesc de cele necesare pregătirilor pentru 
însămînțările de primăvară. O încetineală de melc în ceea 
ce privește pregătirile pentru însămînțările de primăvară 
există și în comuna Vișina Veche, raionul Corabia. Aici 
pregătirile au început numai la gospodăria agricolă co
lectivă; in sectorul individual nu a fost reparată pînă în 
prezent decît o foarte mică parte din uneltele agricole.

Asemenea stări de lucruri trebuie grabnic înlăturate. E 
necesar ca acum, în perioada care ne-a mai rămas pînă 
la pornirea bătăliei însămînțărilor de primăvară, să fie 
reparate toate uneltele agricole, să fie selecționată în
treaga cantitate de sămînță ce urmează să fie pusă în 
pămînt, să fie cărate îngrășămintele naturale pe ogoare. 
Succesul însămînțărilor de primăvară este legat in mă
sură hotărîtoare de pregătiri. Tărăgănarea acestor pregă
tiri aduce pagube țăranilor muncitori, statului nostru. 
Este în interesul fiecărui țăran muncitor să obțină re
colte bogate O producție bogată de cereale contribuie la 
creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, la pro
pășirea și întărirea patriei.

Țărani muncitori! Pregătițj-vă din vreme pentru 
muncile agricole de primăvară! Cereți ajutorul sfaturilor 
populare și al organizațiilor de partid! Luptați cu dîrzenie 
pentru ca în anul acesta să dobîndim o producție bogată 
de pe fiecare palmă de pămînt !

Gh. Lupan 
corespondent

Din nou în întrecere
reparate peste 50 plugur 
și aproape în întregime ce 
letalte unelte. La cele 5 
centre de selecționare, 
sătenii vin zilnic să-și cu
rețe și trateze semințele 
Printre fruntași sînt țăranii 
muncitori V. Dănilă, Gh. 
Petrache, V. Gălan, care 
totbdată au început să 

'ta 
semințelor. In urma celor 
învățate la cercul agro 
tehnic s-au făcut în comu 
nă 6 platforme de bălegar 
șl s-au cărat la cîmp zeci 
de tone de bălegar.■ __ ■ .

J Țăranii muncitori din 
'cele 9 sate ale comunei 
.Motoșeni, regiunea Bîrlad, 
;au pornit din nou la între- 
'cere pentru o cît mai bună 
^pregătire în vederea în’ă- 
;mînțărilor de primăvară 
’ ...La cele 5 centre de re
parat unelte, fierarii meș
teresc de zor p'uguri, pră
sitori. căruțe. Țăranii mun- facă și probe de încolțire 
icitori care și-au reparat 
printre: primii toate u- 
neltele. au selecționat șe
dințele necesaie și au că
rat gpnoiul la cîmp sînt V. 
iBătrînu, Gh. Boghiu, 4. 
Mihăilă, N. Mihăilescu și 
multi alții. In total au fost
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Discuții despre pace în casa unui sătean
Gh. Pîtpîiac schimbase 

coada unei sape și mai 
rînduise cîte ceva prin 
curte, la uneltele de cîmp. 
Se scurtează mereu tim
pul pînă la însămințat și 
pregătirile trebuie grabnic 
terminate. Intrat în casă, 
gospodarul cercetă cu aten
ție lada cu probe de încol
țire.

— Bucuroși de oaspeți? 
auzi el glas de afară 
și în aceeași clipă in
trară în casă Stan Buciu și 
Victor Dobrescu cu fecio
ru-său, un flăcău ca de 13 
—20 ani, ce ținea subsuoa
ră un ziar proaspăt sosit. 
Pîtpîiac își aruncă privirea 
asupra noutăților

in ziar. El fu cel care prin
se vorba desprs mersul în- 
timplărilor din lume.

— Minunată-i puterea 
asta atomică, dacă-t fo
losită pașnic, pentru via
ță, așa cum face șt pro
pune Uniunea Sovietică. 
Așa, omenirea are mult 
de cîșligat. Dw să nu ui
tăm ce planuri drăcești 
nutresc unelțitorii de răz
boi din apus — spuse el.

— Păi, oare, merită să 
se cheme oameni ațițăio- 
rii la război din Statele 
Unite ale Americii, care-șl 
pun nădejdile lor ticăloase 
în bomba atomică ? Fără 
îndoială că nu — adăugă 
Dobrescu. — Dar azi lumeacuprinse

Scrisoare din Cîndești 
radio și oricînd, în stare să asigure 

la noi în victoria împotriva uneltito-

dornică de pace se simte 
tare și va spulbera planuri
le dușmanilor omenirii. O 
să strîngem milioane de 
semnături pe Apelul de la 
Viena, împotriva războiu
lui atomic și o să muncim 
ca să întărim cu fapte sem
năturile noastre.

Intr-adevăr, hotărîți să-și 
dovedească dragostea de 
pace. Gh. Pîtpîiac, Stan 
Buciu, Victor Dobrescu șl 
fecioru-său s-au legătuit 
să se afle în fruntea co
munei Salcia, regiunea 
București, atît la pregătiri 
cit și la muncile de primă
vară, pentru ca semnătura 
ce o vor depune pe Apel 
să aibă și mai multă greu
tate.

De cînd prin 
ziare s-a aflat și 
sat de Apelul Conciliului -rilor războiului atomic. 
Mondial al Păcii, țărânii 1 ----- J- ----
muncitori discută cu aprins J 
dere acest deosebii de nțn- 
semnat document.

La sfatul popular, la că
minul cultural, la școală șl 
pe ulițele satului, grupuri 
de cetățeni frămîntă cu
prinsul Apelului, își spun 
răspicat și cu tărie hotărî
rea lor de a fi alături de 
toate popoarele lumii dor
nice de pace. Forța lagăru
lui păcii — spun oamenii 
— este mai puternică decît

împotriva
Sala cea mare a gospo

dăriei de stat din Roma
nești, o comună nu prea 
îndepărtată de Craiova, 
era. plină de oameni. Se 
auzea doar vocea lui Nico- 
laeșcu Ion, care după ce a. 
citit Apelul de la Viena, a 
vorbit despre pregătirile ce 
le fac unele țări din apus 
în vederea unui război a- 
tomic. El a arătat că im
perialiștii americani vor a- 
cest război atomic oare ar 
însemna distrugerea de pe 
fața pămintului a mii și 
mii de orașe și sate, piei- 
rea a zeci de milioane de 
oameni nevinovății Si pen
tru ce toate acestea ? Cen
tru a le aduce cîștiguri ne
măsurate bancherilor a- 
mericani, pentru plăcerea 
nebună a acelor care vor 
să supună omenirea t unei 
tenori cum nu s-a mai cu
noscut. „Hotăfirca noastră 
fermă — a încheiat vorbi-

mic cu mare vom fi ca u- 
nul, îndeplinindu-ne sfînta 
datorie a apărării înfăptui
rilor noastre, a republicii 
noastre scumpe.

Ascultlnd In aceste zile 
bătaia inimii satului, îți 
dai seama că toți, mici șt 
mari, cei 5.000 de locuitori 
ai comunei Cindești dorim 
fierbinte viața și nu vom 
precupeți nimic pentru tri
umful ei.

Intr-un grup de oameni 
l-am întîlnit și pe Th. Gh. 
Născescu, în vîrstd de 67 
ani. Infățișînd ce-au însem
nat cele două războaie 
mondiale la care a luat 
parte și primejdia pe care 
ar aduce-o omenirii un răz
boi purtat cu bombe ato
mice, bătrînul îndemna pe 
cei din jur să se numere Cindești, raionul Buhușî, 
printre slujitorii de nădej
de ai păcii. Dacă apărarea 
patriei o va cere — a în
tărit bătrînul — atunci cu

la 2 februarie 1955.

Tache Vasilache
corespondent * J

uneltitorilor războiului atomic
torul — întărită prin sem
năturile pe care le vom pu- 
n pe Apel, trebuie șă cu
tremure pe acești hapsîni”.

Cînd. a. terminat Nico- 
laescu de vorbit, fiecare 
dorea să-și spună cuvîn- 
tul. Tehniciană I. Elena, 
în numele femeilor sala
riate ale gospodăriei de 
stat, a’arătat că mamele și 
soțiile trebuie să se opună 
unui nou măcel '„Semnînd 
Apelul de la Viena, datoria 
noastră a tuturor este să 
muncim mai bine la locul 
de producție, pentru pace, 
pentru fericirea căminelor 
noastre”. <

In cuvîntul său, > tracto
ristul Bușică Gheorghe a 
arătat că realizările din ri
nul trecut care au făcut ca 
gospodăria să-și mărească 
cu sută la sută sectorul zoo
tehnia.. cînd producția de 
lapte a sporit cu 120 la su
lă, vor trebui să fie conti-

nuate anul acesta cu alte 
succese. Bușică a prezen
tat angajamentul tractoriș
tilor de a termina cu 10 zile 
înainte de termen repara
tul uneltelor agricole șl 
tractoarelor. Cei ce au ur
mat la cuvînt și-au arătat 
hotărîrea lor de neclintit 
de a lupta împotriva iz
bucnirii războiului atomic/ 
Ei sînt siguri că forțele 
păcii vor fi în stare să 
zădărnicească planurile ur
zitorilor de războaie: i ''■

Plini de însuflețire, celt 
aproape o sufă de partici- 
panți la miting, au trecut să’ 
semneze Apelul de la Viena

A doua zi angajamente
le tractoriștilor prinseseră 
viață. Pe poarta gospo
dăriei 6 tractoare porneau 
la cîmp să răstoarne braz
dele. Lupta pentru recolte 
bogate, pentru pace, a por
nit și în comut, a Roma
nești.
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Ce sâ citim
IN EDITURA DE STAT
PENTRU LITERATURA 

POLITICA
CONDIȚIILE DE VIATĂ 

A PLANTELOR
64 pag. 70 bani

Lucrarea tratează despre viața 
plantei, despre factorii de vege
tație și mijloacele prin care aceștia 
pot fi influențați în vederea crește
rii producției agricole. Se arată pe 
larg posibilitățile și rolul omului 

în modificarea condițiilor de viață 
a plantelor și, în felul acesta, pu 
tința lui de a modifica însăși natu
ra plantelor.

Broșura „Condițiile de viață a 
plantelor" este de un real folos 
pentru toate cadrele de partid și de 
stat care lucrează în agricultură, 
pentru toți oamenii muncii de la 
sate.

*
EDITURA „CARTEA RUSA” 

CÂRTI PENTRU ȚĂRĂNIMEA 
MUNCITOARE

Lumină deasupra pămîntului
, S. Babaevschi 

Lelo A. Ceișvili
Marea familie M. Stelmah
Oaspetele din Cuban D. Islamov 
Țara Muravia A. Tvardovschi 
lntr-un colhoz V. Ovecikin
Creșterea animalelor în U.R.S.S. 
Agrotehnicianul colhozului 
„Poruncile lui Lenin“

V. Ovecikin șl G. Fiș
*

P. Aristov: 
SPORTIVII SATELOR

Experiența instituțiilor culturale 
sovietice, cu metodele de muncă fo
losite și rezultatele obținute, sînt 
un îndreptar de mare folos pentru

activiștii culturali, pentru iubito
rii de sport din țara noastră.

Broșura „Sportivii satelor" de 
P. Aristov cuprinde un mănunchi 
de învățăminte de preț pentru toți 
acei cărora le este drag sportul.

♦
Dr. G. Gheorghiu

„CE TREBUIE SA ȘTIM DESPRE 
TURBARE ȘI CUM SA LUPTAM 

ÎMPOTRIVA EI"
Lucrarea cuprinde descrierea 

turbării la om și animale și arată 
măsurile care trebuie luate cînd oa
menii sau animalele sînt muțeați 
de animale turbate.

Prin materialul pe care-1 cuprin
de și prin felul cum este redat acest 
material, lucrarea se adresează 
maselor largi de cititori și este de 
un real folos în lupta contra tur
bării.

Să cultivăm cît mai multe plante tehnice, 
medicinale și aromate

Săptămîna trecută au fost date 
publicității prin presă, hotărîri de 
Însemnătate mare. Este vorba 
de Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. privind contracta
rea plantelor tehnice, medicinale și 
aromate și Hotărîrea guvernului 
privind măsurile ce trebuie luate 
pentru dezvoltarea creșterii viermi
lor de mătase și îmbunătățirea sis
temului de contractare și prelu
are a gogoșilor de mătase. Atît în 
prima cît și în cea de a doua ho- 
tărîre, guvernul acordă însemnate 
avantaje atît gospodăriilor colec
tive, întovărășirilor și asociațiilor 
simple cît și producătorilor agricoli 
individuali, care contractează cu 
organizațiile de stat sau coopera
tiste cultivarea plantelor tehnice, 
medicinale și aromate și creșterea 
viermilor de mătase. Avantajele a- 
cordate vor stimula pe producăto
rii agricoli să sporească producția 
în vederea asigurării cu materii 
prime a industriei ușoare, alimen
tare și farmaceutice, care la rîndul 
lor vor pune la îndemîna oamenilor 
muncii de la orașe și sate un vo
lum mai mare de bunuri de larg 
consum.

Producătorii agricoli care anii 
trecuți au încheiat contracte fie cu 
organizațiile de stat, fie cu cele 
cooperatiste pentru cultivarea plan
telor tehnice, medicinale sau aro
mate, sau pentru creșterea viermi
lor de mătase au avut prilejul să 
se convingă de avantajele acordate. 
Grăitor este în această privință 
exemplul colectiviștilor din Ber- 
veni, regiunea Baia Mare. Culti- 
vînd cînepă fuior pe bază de con
tract, ei au primit pentru recolta 
de pe 260 hectare, 3.100.000 lei, în 
afară de alte avantaje.

Hotărîrea cu privire la contrac
tarea plantelor tehnice, medicinale 
și aromate, aduce un șir de îmbu
nătățiri și simplifică sistemul de 
contractare de pînă acum, prevă- 
zînd însemnate avantaje pentru

Pentru dezvoltarea creșterii viermilor de mătase
Avantaje însemnate se acordă 

gospodăriilor colective, întovărăși
rilor agricole, asociațiilor de cres
cători, gospodăriilor individuale, 
unităților cooperatiste, școlilor și 
altor așezăminte care încheie con
tracte cu organizațiile de stat pen
tru creșterea viermilor de mătase 
și producerea gogoșilor.

Producătorii care vor încheia 
contracte vor primi gratuit sămîn
ță de viermi de mătase înviată de 
către agenții autorizați. In afară de 
alte avantaje producătorii vor 
putea cumpăra la preț de stat fire 
de bumbac.

Prețurile de contractare pe kilo
gram gogoși de mătase se soco
tesc după calitate, stabilindu-se 3

Anul acesta în multe gospodării 
colective din raionul Sibiu s-a dat 
o atenție deosebită învățămîtdului 
agrozootehnic. Așa, de pildă, în 
gospodăria colectivă din satul Noul 
(lector inginerul Vasile Turcanu), 
sau în cea din comuna Cristian 
(lector inginerul Liviu Doboș), lec. 
(iile se țin cu regularitate și iau 
parte la cursuri numeroși colecti
viști. In schimb în gospodărite co
lective din comunele Vurpâr și Ro
șia situația este cu totul altfel. In 
Roșia s-a „organizat" pe hîrtje n 
curs cu o durată de trei luni, dar 
pînă la 11 ianuarie nu s-a ținut de. 
cît o singură lecție, la care a parti
cipat un număr mic de colectiviști. 

contractanți. Producătorii agricoli 
care contractează cultivarea de a- 
semenea plante sînt scutiți în pri
mul rînd de predarea cotelor obli
gatorii la produsele vegetale pen
tru suprafețele cultivate cu plante 
tehnice, medicinale și aromate. Să 
luăm, de pildă, un producător agri
col care contractează cu statul să 
cultive, să spunem, un hectar cu 
cînepă de fuior. El obține o recoltă 
bună și o predă în întregime con
form contractului. Pentru această 
suprafață el este scutit de a preda 
cota obligatorie către stat. Dar nu 
numai atît. Producătorul contrac
tant primește — în vederea obține
rii unei recolte sporite — în folo
sință, fără plată, mașini de semă
nat, îngrășăminte chimice la pre
țuri avantajoase, primește gratuit 
îngrășăminte bacteriene și insecto- 
fungicide, și în plus primește pe 
credit materiale necesare realizării 
producției, etc.

Avantaje însemnate se acordă 
producătorilor care încheie contrac
tele pe termen lung, pe doi sau mai 
murți ani și contracte pentru două 
sau mai multe recolte pe an. Ase
menea contracte avantajează pe 
producător căruia i se dă un preț 
majorat (adică mai bun). Gospo
dăriile colective, bunăoară, care vor 
încheia contract pe doi ani pentru 
cultivarea cu bumbac pe o supra
față de cel puțin 15 hectare vor 
primi prețurile de contractare mă
rite cu 20 la sută, iar întovărăși
rile și asociațiile cu 15 la sută, etc. 
Și producătorii agricoli indivi
duali care încheie contracte pe ter
men lung se bucură de avantaje. 
Astfel, începînd cu cel de al doilea 
an de contractare, producătorul in
dividual care contractează cel pu
țin 1 hectar de bumbac, orez sau 
rapiță, va primi prețul majorat cu 
10 la sută. Tot cu 10 la sută ma
jorat vor primi prețul cei care cul
tivă cel puțin 70 ari de cînepă fu
ior, muștar, cicoare, sămînță de sfe

calități, ținîndu-se seama dacă 
contractul a fost încheiat de produ
cători cu gospodării individuale, 
asociații de crescători, școli sau 
alte așezăminte, gospodării colec
tive și întovărășiri agricole. Produ
cătorii vor primi dreptul de a strîn- 
ge frunzele de dud necesare hrăni- 
rii viermilor de mătase de pe du
zii proprietatea statului, îndrumări 
practice, iar cei care vor să-și să
dească duzi vor primi din partea 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare material săditor de dud 
fără plată.

In scopul îmbunătățirii calității, 
Hotărîrea prevede majorarea pre
țurilor la gogoșile verzi predate. 
Astfel gogoșile verzi din rasa gal
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Mai mult simț de răspundere
La gospodăria colectivă din Vurpăr 
situația este și mai proastă. Aci 
este prevăzut un curs trienal, care 
nici nu s.a deschis pînă la data de 
11 ianuarie. Colectiviștii de aci sînt 
nerăbdători să-l vadă pe tovarășul 
Vasile Timaru, tehnicianul circum
scripției agricole dirt Roșia, care 
avea sarcina să deschidă cursul.

Nici la gospodăria agricolă co
lectivă din Turnișor situația învă- 
țănîntuiui agricol nu stă mai stră
lucit. Deși tovarășa Constanța Si- 
mionescu, profesoară la centrul 
școlar, mediu tehnic agricol S:biu, 
s-a prezentat de cîteva ori la gos
podărie cînd trebuia să se țină 
lecțiile, totuși pînă mai zilele tre

clă de zahăr și furajeră sau 50 ari 
de in fuior, soia, ardei de boia, etc. 
Pe lîngă acestea, producătorii agri
coli care încheie contracte pentru 
cultivarea plantelor tehnice se mai 
bucură de dreptul de a primi cre
dite prin Banca Agricolă pentru 
procurarea de inventar agricol.

Hotărîrea fixează prețurile de 
contractare pentru fiecare cultură 
în parte, pe calități, arătînd în a- 
celași timp și ce anume poate cum
păra contractantul la prețuri avan
tajoase după predarea recoltei.

Să luăm de pildă bumbacul. Pre
țurile de contractare sînt fixate la
6.20 lei kg. calitatea superioară, la
5.20 lei kg. calitatea I-a, la 3,80 
lei kg. calitatea Il-a, 2,40 lei kg. 
calitatea IlI-a și la 1 leu calitatea 
IV-a. Contractanții pot cumpăra, 
după predarea recoltei, pentru fie
care 100 kg. bumbac brut predat, 
0,850 kg. fire de bumbac, 40 kg. 
porumb, 0,750 kg. sodă caustică. 
Si acum să facem o mică socoteală. 
Un producător care contractează, 
să zicem, cultivarea de bumbac pe 
1 hectar și presupunînd că obține 
o producție de 600 kg., din care 
150 kg. calitate superioară, 350 kg. 
de calitatea I-a, 50 de calitatea Il-a 
si 50 kg. de calitatea III-a, soco
tind acestea potrivit prețurilor ară
tate, el va primi în total 3.060 lei. 
In afară de aceasta, va putea cum
păra, la preț de stat, 5,100 kg. fire 
de bumbac, 240 kg. porumb și 4,500 
kg. sodă caustică. In al doilea an 
el va primi pentru aceeași produc
ție suma de 3.366 lei, în afară de 
celelalte avantaje.

Hotărîrea privind contractarea 
plantelor tehnice, medicinale și a- 
romate mai prevede o serie de în
lesniri cum ar fi de pildă procura
rea de răsaduri de la unitățile con
tractante și înlesniri pentru trans
porturile pe o distanță mai mare 
de 5 km. socotită de la comuna pe 
al cărei teritoriu se află cultura 
contractată.

ben european centurat se vor plăti 
cu 10 la sută mai mult, iar la go
goșile verzi rasele aurii și alb chi
nez, alb european și alb sferic pre
țul se majorează cu 20 la sută față 
de prețurile stabilite.

In Hotărîrile Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. se oglindește gri
ja deosebită pe care guvernul o 
acordă producătorilor creindu.le 
avantaje însemnate. Muncind cu 
sîrguință, respectînd prevederile 
Hotărîrilor guvernului cu privi
re la contractarea plantelor teh
nice, medicinale și aromate, ca 
și a viermilor de mătase, vom con
tribui la sporirea producției de larg 
consum, pentru populația munci
toare de la orașe și sate.

cute nu s-a putut deschide cursul. 
Se vede treaba că conducerea gos
podăriei, în frunte cu Iosif Reise- 
nauer, președintele, privesc cu pu
țin simț de răspundere problema 
învățămîntului agricol.

Au fost însă și unele gospodării 
colective care cu abia cîteva zile în 
urmă au primit broșurile nece
sare și aceasta pentru că au stat 
închise în sertare la circumscrip
țiile agricole.

Lipsurile semnalate ar trebui să 
dea de gîndit celor care răspund 
de această importantă sarcină și 
să ia grabnic măsuri de îndreptare 
a lor. Vasile Simion

corespondent
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Țăranul muncitor Constantin Petru din comuna Podoleni, regiunea Bacău 
simte astăzi și mai mult ajutorul ce 1-1 dă statul pentru obținerea de recolte .le
gate. lată-l acasă la el încheind cuS.M.T.-ul Podoleni contractul pentru executa
rea arăturilor de primăvară.

Schimb de scrisori între fruntași

Cîteva din realizările noastre

Așa muncesc cei din Slobozia-Moara

con-
s-au

t

Nori negri învălttrau ce
rul, și într-o bună zi harni
cii gospodari din S;obozia 
Moara, raionul Răcari, se 
întoarseră de la cîmp albiți 
de omătul ce cădea necon
tenit- Iarna a venit pe ne
așteptate, acoperind grî- 
nele, ogoarele, ulițele și 
casele cu un strat gros de 
zăpadă...

Printre problemele ce se 
discutaseră la sfatul popu
lar în acele zile de început 
de iarnă, a fost și pro
blema pregătirilor pentru 
asigurarea unei bogate re
colte în ultimul an al cinci
nalului. „Folosirea cu chib
zuință a zilelor de iarnă, 
iată care-i acum sarcina 
cea mai de seamă" spuse 
printre altele directorul că
minului cultural, Atanasie 
Zîmbei. Deputății au pornit 
apoi să spună tuturor ță
ranilor muncitori că de 
hărnicia lor, de pregătirile 
făcute la timp, va depinde 
mîndria satului, mîndria 
lor.

De atunci au trecut mul
te zile. Zăpada s-a topit. 
Cîmpul și satul sînt în aș
teptarea zilelor cînd plugu
rile vor răsturna brazdele 
în care se va pune sămîn- 
ța. E deajuns să stai o zi 
două de vorbă cu oamenii 
din Slobozia-Aidara, să le 
vizitezi casele, să observi 
coșurile cu cartofi puși la 
încolțit sau castroanele cu 
porumb încolțit, căruțele și 
plugurile reparate, ca să-ți 
dai seama că zilele de iar
nă nu sînt pierdute în za
dar. Vreo 2.000 tone gunoi

Pînă în prezent în regiunea Plo- 
ești, Banca Agricolă a acordat gos
podăriilor agricole colective, înto
vărășirilor și țăranilor muncitori 
cu gospodării individuale credite 
pentru cumpărarea de vite, porci, 
cai, unelte, etc., în valoare de 
884.094 lei.

Din acești bani în ultima, vreme, 
în întreaga regiune s-au cumpărat 
92 cai, 63 boi, 91 fVacL 8 scroafe, 
20 oi și 20 stupi de albine. Bună
oară Panait N. Dumitru din co
muna Cornești, a împrumutat 2 000 
lei, cu care și-a cumpărat un cal și
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de grajd s-au cărat la cîmp. 
15 căruțe noi s-au cumpă
rat, iar cele 50 stricate au 
și fost reparate. De ase
meni, semănătoriie, plugu
rile și prășitorile stricate 
le-au făcut meșterii de par- 
că-s noi. Peste 80 la sută 
din săteni fac probe de în
cercare a puterii de încol- 
țire. Tot acum o preocu
pare a multora este și 
construirea marcatoarelor 
în vederea plantării carto
filor în cuiburi așezate în 
pătrat.

★
La „Centrul Nr. 2 de 

reparat unelte*' din zo
rii zilei pînă-n adîncul 
serii munca nu mai conte
nește. Meșterul fierar Gh. 
Vasile împreună cu fecio
rul său, Mihai, au înțeles 
acum mai mult ca oricînd 
ce rost important au ei în 
această perioadă. Anii din 
urmă I-au învățat pe fie
rar să-și planifice munca 
mai bine. A spus deci oa
menilor din sectorul său că 
mai întîi să-i aducă la re
parat căruțele — căci vre
mea prielnică le mai dă pu
tința să care gunoiul la 
cîmp; apoi plugurile, gra
pele; și în cele din urmă 
fiarele de plug. Și dacă îl 
întrebi pe harnicul fierar 
ce anume a reparat pînă 
aCum și cui, atunci afli de 
la el că e pe terminate cu 
ce-a avut de reparat în 
sectorul său. Si că printre 
primii care și-au reparat 
plugurile, căruțele, se află 
chiar fruntașii satului ca 
Pătrașcu Gh.,

Ajutorul
Cern an Al.,

statului
unelte agricole; Rizea Ion din co
muna Romînești și-a cumpărat și 
el un cal, iar Petre Tănăsoiu și 
Dumitru Z. Gheorghe din comuna 
Tîrgșorul Vechi, și-au cumpărat 
cîte o vacă. De asemenea, s-au fa? 
cut reparații la magazii, grajduri, 
pătule și altele, în valoare de 
36.0Ș0 lei. Tot qu ajutorul credite
lor de la stat ș-au făcut plantații 
de. vii și pomi pe o suprafață de 
73,76 hectare.

Marla Constantinescu 
corespondent î
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Vlăsceanu I. și alții.

Țăranii muncitori 
Slobozia-Moara țin mult 
la cooperativa lor. Aici își 
aduc ei bună parte din 
prisosul lor de produse și 
de aici se aprovizionează 
cu cele necesare. Iată, bu
năoară, și acum, în afară 
de alte mărfuri, coopera
tiva pune la dispoziția lor 
materiale și unelte agri
cole. Găsești aici cormane 
și fiare de plug, lopeți și 
sape, șine pentru roți. etc. 
Tot cooperativa procură și 
cărbunii necesari centrelor 
de reparat unelte. După 
părerea tovarășilor de la 
cooperativă, s-ar crede 
însă că s-au luat toate mă
surile în vederea muncilor 
de primăvară. Dar nu mică 
îți este mirarea văzînd că 
acum cînd nu mai e mult 
pînă la începerea înșămîn- 
țărilor, centrul de înehirMt 
unelte al cooperativei nu 
dispune decît de o singură 
semănătoare. Cu alte cu
vinte lipsește ceea ce este 
mai important: grija de 
seamă a unora de la coope
rativă, ca Oancea Chiri ac 
și Ștefan Toader, de a pro
cura din timp toate unel
tele și mașinile agricole. 
Ar trebui deci, ca grija de' 
a avea lâ îndemînă din 
vreme cele necesare lucră
rilor agricole, să-i pre
ocupe mai mult pe acești 
tovarăși și să ia măsuri 
urgente, pentru ca și coo
perativa să fie la înălțimea 
vredniciei țăranilor mun
citori.

Ing. Drăgușanu Veronica

Dragă tovarășe Petre Boia,

M-am bucurat mult cînd 
am citit în revista „Albi
na" că în gospodăria co
lectivă din Gîștcști, 
dusă de dumneata,
obținut recolte fr imoase, 
așa ca de pildă la porumb: 
4.000 kg. la hectar.

M-am gîndit că deși nu 
ne cunoaștem, să ne prin
dem la întrecere în anul 
acesta nou. Să învățăm u- 
nii din experiența celor
lalți.

Dar să știi că avem oa
meni tare harnici, datorită 
cărora gospodăria noastră 
a și primit, cu prile<ul lui 
23 august 1954 steagul de 
fruntașă pe țară. Noi vrem 
însă ca în anul acesta să 
depășim cu mult cifrele din 
anii trecuțl, să obținem 
producții mult mai mari la 
hectar.

Și nu-i numaj asta do
rința noastră, dragă tova
rășe. Ne-am propus să în
rădăcinăm încă multe din 
prevederile proiectului de 
Directive. Ca atare ne-am 
zis că putem mări șț supra
fața de grîu de toamnă. Și 
vorbele noastre n-au ră
mas pe hîrtie. Am și însă- 
mînțat cu grîu 34 hectare 
mai mult decît anul trecut. 
In prezent ducem bătălia 
reparării ultimelor mașini 
și unelte, selecționării se
mințelor și transportării 
bălegarului la cîmp, pen
tru ca muncile de primăva
ră să le desfășurăm în cele 
mai bune condiții. Apoi, o- 
dată cu zorii primăverii, 
vom planta încă 120 pomi 
de soi bun. Unde maț pui 
că și sectorul zootehnic 
ne-am hotărît să-l mărim. 
Astfel, la bovine, de la 180 
capete cît am avut pînă a- 
cum, vom ajunge în anul 
acesta la peste 220. Pe ur-
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Pregătirile sînt gata
Pentru ca rodul

mai bogat, pe cîmp au fost 
cărate sute de căruțe cu 
gunoi de grajd. Printre 
fruntași în aceste lucrări 

de primăvară, se află colectiviștii Rădoi 
Constantin, Simion Teodo- 
rescu, Nițu Dumitru și 
Nițu Alexandru.

Primăvara poate să vină. 
Colectiviștii din comuna 
Valea Marcului, raionul 
Strehaia, sînt gata cu pre
gătirile pentru campania 
muncilor
Toate uneltele sînt repa
rate. Semințele așteaptă 
ziua semănatului. Probele 
de germinație au dat re
zultate bune: aproape sută 
la sută au încolțit boabele.

învățăturile de la cercul agrotehnic 
prind viață

pămîntulul cu gunoi de 
grajd, reținerea zăpezii pe 
cîmp, tratarea șl încerca
rea puterii de încolți re a 
semințelor, respectarea > ie- 
pocilor de însămtnțărl și 
altele sînt un prețios aju
tor pentru membrii cercu
lui agrotehnic. Țăranii ■> 
muncitori Petrișor Teodor, 
Brad Mihai, Scrob Nico-»o 
lae, Dulca Gheorghe și i 
Muller Mihai sînt nelipsiți t 
de la lecțiile cercului agro- ’ 
tehnic. încă de pe acum el 
au început să pună în 
practică metodele agroteh
nice învățate.

In comuna Țigmandru, 
raionul Sighișoara,, se;fac 
pregătiri de zor pentru 
campania muncilor de pri
măvară. S-au reparat pes
te 40 pluguri, 26 grape, 
14 care, s-au condiționat 
însemnate cantități de se
mințe, iar pe ogoare zilnic 
sînt transportate zeci de 
care cu gunoi. Dar, odată 
cu pregătirile se țin și lec
țiile cercului agrotehnic. 
De două ori pe săptămînă, 
țăranii; muncitor’ se adună 
în sala mare a căminului 
cultural, unde agronomii 
de la raion îi învață cum 
să-și muncească pămîntul. 
Lecțiile despre îngrășarea

pentru 200 
de vite. De ase- 
am făcut 7 silozuri 
pentru asigurarea

uru-

mă la porcine: de la 114 
capete la 158 . la ovine: 
de la 336 la 447 și așa mal 
departe. Totodată vrem să 
mărim și numărul de vite 
contractate.

Și dac-ai veni, chiar șl 
acum. împreună cu colecti
viștii pe la noi. sînt sigur 
că ați avea multe cuvinte 
de laudă se ne adresați 
pentru cîte am înfăptuit în 
cei cîțiva ani in gospodă
ria noastră. Numai în a- 
nul care a trecut noi ne-am 
construit un grajd model, 
electrificat, 
capete 
meni, 
mari, p&ruru uotgurufcu 

hranei din belșug a vite
lor. Pînă anul trecut n-jam 
folosit acest sistem și rău 
am făcut, căci vitele mereu 
slăbeau iarna. Dar acum 
le dăm hrană îndestulată 
și cîte un amestec de 
ială borhot șl cartofi tă- 
iați.

Apoi, multe lucruri 
mai înfăptuit în colectiva 
noastră scumpă și se vor 
înfăptui mereu. In sectorul 
legumicol, de pildă, vom 
mări suprafața de răsadni
țe cu încă 300 metri pă
țeați; iar pe o bună parte 
din cele 40 hectare de gră
dină vom face irigatul 
chiar din vara ce vine.

Noi te rugăm însă știind 
că în colectiva voastră se 
obțin recolte mari și la le
gume, să ne scrii din expe
riența folosită în acest do
meniu, căci vrem să învă
țăm și noi cît mai mult ca 
să obținem roade cit mal 
îmbelșugate. Așteptăm răs
puns.

Cu salutări tovărășești, 
Ion Hîrceag 

președintele G.A.C. din 
Hărman, regiunea

s-au

Statin

9^

să fie

T. Ivașcu 
corespondent

G. Iosif 
corespondent
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Apelul de la Vîena răspunde năzuințelor pașnice ale omenirii
Declarația făcută de Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romîne
Cu inima plină de părintească dra

goste ne îndreptăm cuvîntul nostru că
tre toți clericii și fiii credincioși ai Bise
ricii Ortodoxe Romîne, binecuvîntîndu-i 
și rugind pe „Tatăl nostru carele este în 
ceruri" să-i călăuzească pe căile împli
nirii dumnezeeștii porunci de apărare a 
păcii în aceste zile în care din nou se 
grămădesc nori negri pe cerul senin al 
lumii dornice de pace.

Noi știm că toți credincioșii și clericii 
Bisericii noastre, alături de ceilalți fii 
ai patriei noastre și de toate popoarele 
lumii, privesc cu îngrijorare la acțiunile 
cîrmuitorilor țărilor din Apus, care, fără 
să țină seama de voința popoarelor lor, 
refac în grabă armata germană, care a 
semănat în atîtea rînduri moartea, rui- 
nile și suferința pe pămîntul Europei, 
ce sînt încă proaspete în amintirea 
noastră.

De la un capăt la altul al Europei mai 
sînt încă ruini; în sufletele milioanelor 
de mame n-a încetat încă durerea grea 
pentru fiii uciși; din ochii milioanelor 
de copii orfani mai picură și astăzi la
crimi amare pentru părinții lor răpuși 
de gloanțe ; pretutindeni se întîlnesc oa
meni fără brațe, fără picioare, fără ve
dere, victime nevinovate ale războiului 
hitlerist.

Cînd urmele și amintirile acestor sufe
rințe sînt încă atît de vii în ochii tutu
rora, este pe deplin îndreptățită împotri
virea dîrză a tuturor popoarelor lumii 
față de noile zvîrcoliri ale uneltitorilor la 
războaie și față de reînvierea armatei 
germane, pe care urmăresc s-o arunce 
iarăși asupra omenirii pașnice. Cei dor
nici să cucerească lumea și s-o înro
bească nu se mulțumesc numai cu refa
cerea acestei fiare apocaliptice, dar vor 
mai ales să pună în ghiarele ei cele mai 
cumplite arme de nimicire — armele a- 
tomice — pentru a semăna moarte și 
pustiire.

Ei nu țin seamă de cuvintele Domnu
lui nostru Isus Hristos că „toți cei ce 
scot sabia, de sabie vor muri" (Matei 
26, 52) și uită că naziștii, care au scos 
sabia asupra altor popoare, au fost în- 
frînți și de sabie au pierit. Ei uită cu- 

proorocului Isaia, că oricine va 
să verse sîngele popoarelor paș- 
va prăbuși sub loviturile necru- 
ale acestor popoare, căci „pe- 
lui Dumnezeu îl va nimici"

vintele
încerca
nice se
țătoare
deapsa
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(Isaia 10, 20). Ei uită că armata hitle- 
ristă a fost nimicită, deși a scris pe stea
gurile și armele ei „Gott mit uns'1 
(Dumnezeu este cu noi) — și nu putea 
să se întîmple altfel, fiindcă Dumnezeu 
este Domnul Păcii, iar stăpînul vrajbei 
și domnul războiului este diavolul.

Popoarele lumii se ridică cu hotărîre 
și luptă fără șovăire să împiedice dez
lănțuirea unui război. Poporul nostru, 
care a cunoscut de două ori în 30 de ani 
dezastrele aduse de două războaie, dez
lănțuite tot de armatele germane, se ală
tură cu tot sufletul la această luptă 
sfîntă de apărare a păcii și de stăvilire a 
forțelor oarbe ale războiului. De aceea, 
întregul nostru popor a primit cu însu
flețire vestea Apelului adresat către 
toate popoarele lumii, la 19 ianuarie 
1955, de Consiliul Mondial al Păcii, care 
cheamă pe toți oamenii doritori de pace 
să impună, prin voința lor de neînfrînt, 
interzicerea armelor atomice și încetarea 
imediată a fabricării lor.

Această chemare răspunde întru totul 
sfintelor năzuințe pașnice ale omenirii, 
care vrea să-și apere viața și munca ei. 
Și după cum sutele de milioane de sem
nături ce s-au adunat, cu cinci ani în 
urmă, pe Apelul de la Stockholm, au 
oprit mîna celor ce voiau să folosească 
arma atomică în războiul din Coreea 
— tot asttel, semnăturile ce se vor 
strînge acum pe Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii vor stăvili dezlănțuirea 
războiului atomic.

De aceea, noi îndemnăm din tot sufle
tul nostru de părinte pe clericii și cre
dincioșii Bisericii Ortodoxe Romîne să 
semneze cu însuflețire Apelul Consiliu
lui Mondial al Păcii, spre a împiedica țe
sătura diavoleștilor uneltiri ale dușma
nilor omenirii, ale celor care calcă în 
picioare porunca dumnezeiască a păcii 
pe pămînt și a bunei voiri între oameni. 
Semnînd acest Apel, credincioșii noș
tri vor dovedi că sînt „făcători de pace", 
învrednieîndu-se de răsplata făgăduită 
făcătorilor de pace; care „fii ai lui Dum
nezeu se vor chemalb (Matei 5, 9).

Tuturor le împărtășim binecuvîntarea 
noastră și rugăm pe Dumnezeu să ne a- 
jute să înălțăm, netulburați, cîntări de 
slavă Stăpînului vieții, pentru viață și 
pentru pace. Amin.

JUSTINIAN
Bisericii Ortodoxe Romîne

Majtenyi Erik
PE-NTREG PĂMÎNTUL

Pămîntul se avîntă-n mare, 
și-n țărm lovește marea-adincă — 
și dintr-un cap la altu-al lumii, 
stau săbiile-n teacă încă.
Pe cer aleargă nori, iar ploaia 
împrăștiind belșug pe-ogoare 
și prin grădini — nu cerne încă 
cenuși de moarte dătătoare. 
Supus, atomul din centrale 
prezice-o luminoasă vreme, 
în timp ce fratele-i, în bombă, 
scrișnește, mormăi nd blesteme. 
Zidirea și cu nimicirea 
stau față-n față, precum știm. 
La noi, răsună cînt de viață, 
dincolo, — cînt de țintirim.
Dar dintr-un colț ia altu-al lumii, 
rămas-a omul om, și-oricind, 
salută-o nouă primăvară, 
de-aceeași dragoste arzi nd.
Da, dintr-un colț la altu-al lumii, 
nu-i om să n-aibă ce păzi, 
să n-aibă ce păzi cu dinții: 
lumina, zorile de zi.
Da, pentru asta! Pentru toate 
în cîte credem, cot la cot, — 
acum, cînd viața doar prin fapte 
ne cîntărește, — pentru tot, 
alerge dîn pămînt la mare, 
să bubuie peste-Oceane 
chemarea sfîntă : — Pacea este 
în mîna noastră, milioane!

In romînește de EUGEN JEBELEANU 8 
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Viața va birui
Eu muncesc cu pasiune 

în meseria mea și cred că 
nu se află pe lume alta mai 
frumoasă. Intr-adevăr, ce 
poate fi mai minunat decit 
să stai de strajă vieții ?

Nici nu pot spune în cu
vinte cit am fost de impre
sionat cînd am luat cunoș
tință de propunerea Uniu
nii Sovietice de a înlesni 
și țării noastre cunoașterea 
si folosirea puterii atomice 
în, scopuri pașnice. M-am 
gîndit bineînțeles, întîi la 
ramura medicinei care va 
avea astfel putința să facă 
pași uriași în folosul vieții.

Și iată pe de altă partepatriarhul

ce întrebuințare 'vQr să-l 
dea acestei descoperiri im
perialiștii americani. In 
loc s-o folosească in slujba 
vieții, o pun în slujba mor- 
ții. Tocmai spre a nu-și pu
tea duce planurile lor la 
îndeplinire, noi trebuie să 
semnăm Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii. Ca om 
și medic, mă ridic împotri
va războiului atomic.

Semnez Apelul de la Vie- 
na cu convingerea fermă 
că viața va birui.

Dr. Lucian Popescu 
șeful circumscripției sa
nitare Caravaneți, raio
nul T. Măgurele.
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Mâ ridic împotriva urzitorilor războiului atomic
Sînt un tînăr învățător, 

de curînd ieșit de pe băn
cile școlii. Partidul și gu
vernul mi-au pus în mină 
arma educației pentru a 
crește cadre de nădejde. 
Ca educator, alături de 
toți oamenii cinstiți din 
patria noastră, nu pot sta 
nepăsător cînd anumite 
cercuri imperialiste, înde- . unii Sovietice, de a împăr

tăși și altor țări succesele 
ei în folosirea pașnică a 
energiei atomice, Uniunea 
Sovietică s-a arătat gata 
să dea ajutor unor state — 
printre care și (ara noas
tră — pentru a construi în 
țările respective uzine elec
trice funcționind pe bază 
de energie atomică. Cu 
toate căi stăpînește bomba 
atomică,, U.R.S.S. a propus 
și luptă neîncetat ca aceas
tă armă atît de distrugă
toare să fie interzisă din 
numărul armelor de luptă.

Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii către po
poarele lumii este un act 
istoric de mare . însemnă-

Mihai Beniuc

■Nici un paloș...
Așa te vor dușmanii tăi, Pămînte: 
Corabie-nălucă printre astre 
Purtînd carbonizate oseminte, 
Ce-or fi rămas din trupurile noastre.
Sicriu imens cu patru miliarde 
De oameni morți în focul blestemat, 
Ce pustiește, nimicește, arde 
Tot ce-am clădit, tot ce-am visat!
Așa, le-ar fi dușmanilor pe plac, 
Dar, vezi atomul nu e monopol 
American, iar forțele lui fac 
De e nevoie și la Wall-Street gol!
Păzește frica pepenii, vezi bine. 
Și-i greu să știi la urmă cine rîde. 
Fasciștii n-au adus prăpăd, rușine?
Apoi rînjiră hîrcile lor hide!
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Noi una știm: ni-i marea cauză-dreaptă 
Și nici un paloș nu ne face frică.
Lăsați-vă, deci, paloșul în teacă. 
Voi ce vă vreți stăpîni peste popoare, 
Căci altfel poate prea curînd să treacă 
A voastră gintă oricum trecătoare!
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osebi cele din S.U.A., ur
zesc un război cu bombe 
atomice împotriva ome
nirii.

O primejdie fără seamăn 
pîndește popoarele. E vor
ba de viață sau moarte. 
Elevii mei, in sufletul că
rora am sădit o parte din 
sufletul meu, nu vreau să 
fie victimele unui aseme
nea groaznic măcel. Lea
gănele tuturor copiilor, cu
ceririle materiali’ și cultu
rale ale poporului munci
tor, civilizația omenească, 
trebuie apărate.

Paza vieții este în mîi- 
nile celor mulți: ea poate 
și trebuie, să fie salvată.

Imperialiștii care tși caută 
salvarea in război, ame- 
nințînd popoarele cu răz
boiul atomic, nu pot fi lă- 
sați să-și facă locul lor ne
bun.

întreaga omenire, de la 
o margine la alta a pămîn- 
tului, salută cu căldură și 
recunoștință hotărirea Uni

tate. El cheamă toți oa
menii de pretutindeni, ori
care le-ar fj graiul, cre
dința, convingerea politică 
și obiceiurile, să-și pună 
semnătura în semnul do
rinței fierbinți și hotărîte 
de a fi oprite pregătirile ce 
se fac in unele state în ve
derea războiului atomic. 
Sînt alături de sutele de 
milioane de oameni care 
Se împotrivesc războiului 
atomic. Cer cu tărie distru
gerea tuturor stocurilor de 
arme atomice și imediata 
încetare a producției aces
tora.

Tinerețea, dragostea re 
viață, binele omenirii îmi 
impun să semnez cu toată 
convingerea și hotărîrea 
Apelul Păcii de la Vtena. 
Semnătura mea o voi în- 
dări printr-o muncă și mai 
susțintă pusă in slujba lu
minării țăranilor muncitori 
din sat

C. Stejaru 
învățător la școala medie 

... Drăgănești-București



Lucrările sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S

0

La 3 februarie, în marele palat al Kremlinului din Mos
cova și-a început lucrările cea de a doua sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a celei de a patra legislații.

Raportul cu privire la bugetul de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1955 și cu privire la executarea bugetului de stat 
pe anul 1953, a fost prezentat de Arsenii Zverev, ministru 
al Finanțelor al U.R.S.S. A. Zverev a arătat că bugetul 
pornește de la sarcinile dezvoltării economiei naționale, 
ridicării nivelului de trai material și cultural ai poporu
lui sovietic, întărirea puterii economice și capacității de 
apărare a statului sovietic. Pentru lărgirea continuă a 
industriei și în primul rind a industriei grele, a cărei dez
voltare accelerată rămîne condiția hotărîtoare a înain
tării cu succes a Uniunii Sovietice pe calea spre comu
nism, sînt alocate aproape 190 miliarde ruble. Agricul
turii i-au fost repartizate 65,2 miliarde ruble. Aceste fon
duri sînt menite să asigure înzestrarea agriculturii cu 
cele mai moderne mașini și unelte, lărgirea suprafețelor 
însămînțate prin continuarea acțiunii de valorificare a 
pămînturilor virgine și înțelenite, crearea unei baze fu
rajere stabile pentru creșterea animalelor. In bugetul de 
stat sînt prevăzute zeci de miliarde pentru învățămînt, 
ocrotirea sănătății și cultură fizică, pentru asigurările so
ciale de stat și prevederile sociale, precum și pentru alte 
acțiuni social-culturale. Guvernul sovietic se îngrijește 
în mod deosebit de a asigura securitatea U.R.S.S. De 
aceea, în bugetul de stat pe 1955 sînt prevăzute cheltueli 
pentru apărare în sumă de 112,1 miliarde ruble.

In discuțiile purtate pe marginea proiectului de buget, 
deputății au subliniat înflorirea forțelor creatoare ale po
porului sovietic, întărirea Uniunii Sovietice. Sovietul Su
prem a adoptat în unanimitate legea cu privire la bu
getul de stat al U.R.S.S. pe anul 1955.

La 8 februarie, a avut loc ședința comună a Sovietu
lui Uniunii și Sovietului Naționalităților. Președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., G. M. Malenkov, a fă. 
cut o declarație prin care a adresat rugămintea de a fi 
eliberat din postul de președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice 
a socotit îndreptățită declarația lui G. M. Malenkov și 
a hotărît să-1 elibereze din funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliului împuternici- 
ților, deputatul N. S. Hrușciov a prezentat proounerea 
de a confirma ca președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe N. A. Bul
ganin. Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat în unani
mitate hotărîrea cu privire la numirea lui N. A. Bulga
nin ca președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

A luat apoi cuvîntul V. M. Molotov, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și ministru 
al Afacerilor Externe. V. M. Molotov a prezentat rapor
tul cu privire la situația internațională și la politica ex
ternă a guvernului U.R.S.S.

In ședința comună, din seara zilei de 9 februarie, a 
Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților, N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
a rostit o amplă cuvîntare. N. A. Bulganin a declarat că 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. va urma și de acum 
înainte politica elaborată de partidul comunist, aprobată 
cu căldură de poporul sovietic, politică de construire a 
societății comuniste.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat în unanimitate 
o declarație cuprinzînd un Apel adresat popoarelor și 
parlamentelor din toate țările de a nu îngădui dezlănțui
rea unui nou război, de a intensifica lupta pentru pace în 
întreaga lume.

Declarația Sovietului Suprem al U. R. S.
rînd, problema reducerii substanțiale 
a armamentelor statelor mari. Arma « 
atomică și toate celelalte arme de ex- » 
terminare în masă trebuie interzise. % 
înfăptuirea măsurilor corespunzătoare 
trebuie asigurată printr-un control in- $> 
ternațional eficient. «

Sovietul Suprem al Uniunii Repub- c 
iicilor Sovietice Socialiste acordă o >> 
însemnătate deosebită faptului că re- " 
lațiile dintre statele mari și mici să 
fie bazate pe principii internaționale 
care să corespundă intereselor dezvol
tării unei colaborări prietenești între 
popoare în condițiile unei vieți paș
nice, liniștite. Este necesar ca relațiile 
dintre state să se bazeze pe princi
piile egalității, neamestecului în afa
cerile interne, neagresiunii și renun
țarea la încercările de încălcare a in
tegrității teritoriale a a'ltor state, pe 
principiul respectării suveranității și 
independenței naționale

Respectarea acestor principii, care 
au și fost puse la temelia relațiilor cu 
alte țări de state ca Uniunea Sovieti
că, Republica Populară Chineză, In
dia și o serie de alte state, asigură 
coexistența pașnică a statelor, indi
ferent de orînduirea lor socială și de 
stat.

Popoarele sînt vital interesate In 
întărirea păcii generale. Ele au toată 
posibilitatea de a nu admite un nou 
război, deoarece forțele păcii cresc 
neîncetat și sînt de pe acum mai pu
ternice decît forțele agresiunii și 
războiului.

Uniunea Sovietică, bizuindu se pe 
unitatea de nezdruncinat a popoare
lor sale, pe resursele sale nesecate, 
este ferm hotărîtă să asigure munca 
pașnică a cetățenilor săi și să-i fe
rească de orice atentat din afară. Ca 
și pînă acum, celelalte popoare vor 
găsi în statul sovietic un reazim trai
nic, de nezdruncinat în lupta pentru 
pace și progres.

Sovietul Suprem al Uniunii Repub
licilor Sovietice Socialiste consideră 
că parlamentelor le revine o mare răs
pundere pentru menținerea și întări
rea păcii. Ele sînt acelea care adoptă 
acte legislative în problemele războiu
lui și păcii.

Sovietul Suprem al Uniunii Repub
licilor Sovietice Socialiste consideră 
că stabilirea de legături directe între 
parlamente, schimbul de delegații 
parlamentare, cuvîntări rostite de de
legații parlamentare ale unei țări în 
parlamentul altei țări corespunde nă
zuințelor popoarelor de a vedea dez- 
voltîndu-se relații prietenești și de 
colaborare.

Sovietul Suprem al Uniunii Repub
licilor Sovietice Socialiste va saluta 
sincer orice acțiune întreprinsă de 
parlamentele altor state în vederea 
consolidării păcii între popoare.

MOSCOVA 9 (Agerpres).— TASS 
transmite Declarația Sovietului Su
prem aj. Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste:

Sovietul Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste conside
ră de datoria lui să atragă atenția 
popoarelor și parlamentelor tuturor 
statelor asupra situației care se creea
ză în Europa, în Asia, precum și în 
alte regiuni ale lumii și care agra
vează cu mult încordarea în relațiile 
internaționale și primejdia pentru 
securitatea popoarelor.

In Europa se creează grupări mi
litare ale unor state îndreptate împo
triva altor state europene. Se duce 
politica primejdioasă de refacere a 
militarismului german, care nu cu 
multă vreme în urmă a dezlănțuit cel 
de-al doilea război mondial ce a adus 
popoarelor urgii fără seamăn.

Se creează primejdia ca Europa să 
devină arena unui nou război. Un a- 
semenea război se va transforma în 
mod inevitabil într-un nou război 
mondial.

De asemenea, situația din Asia și 
din Extremul Orient nu poate să nu 
trezească îngrijorare pentru destinele 
lumii. A nu admite nici aici războiul, 
a apăra drepturile naționale ale po
poarelor din Asia, independența și 
suveranitatea lor. este datoria tuturor 
popoarelor.

Cursa înarmărilor și organizarea 
de baze militare pe teritorii străine, 
care însoțesc politica de creare de 
blocuri militare, continuă, agravînd 
încordarea în relațiile dintre state.

In taină față de popoare se pregă
tește un război atomic. Procedîndu-se 
astfel, nu se ține seama de faptul că 
un război atomic de exterminare ar 
aduce distrugeri imense și nenumăra
te victime omenești, în deosebi în 
statele unde populația și industria 
sînt extrem de concentrate pe terito
rii mici.

Deși Organizații Națiunilor Unite 
a recunoscut ca inadmisibilă propa
ganda de război și a condamnat-o, în 
unele țări răsună fără să întîmpine 
vreo ripostă, chemări fățișe și deșăn
țate la un nou război, la folosirea ar
mei atomice.

Toate acestea cer ca statele care 
năzuiesc spre menținerea și consoli
darea păcii să-și sporească eforturile 
pentru atingerea junor țeluri atîț de 
înalte cum sînt crearea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa și 
înlăturarea amestecului străin în tre
burile interne ale altor popoare, ceea 
ce acum are o însemnătate deosebită 
pentru menținerea păcii în Extremul 
Orient.

Uniunea Sovietică consideră că este 
necesar să se pună capăt cursei înar
mărilor. Este necesar să se rezolve 
fără întîrziere problema reducerii ge
nerale a armamentelor și, în primul Moscova, Kremlin, 9 februarie 1955.

Cercurile conducătoare ameri
cane au vînturat și trîmbițiat o vre
me faptul că Statele Unite ale Ame- 
'ricii sînt singurele care dețin secre
tul armelor atomice. Toate planu
rile lor războinice și așa zisa „po
litică de pe poziții de forță" și le-au 
bazat tocmai pe bomba atomică. 
Dar s-a dovedit că pretinsul mono
pol a'l armei atomice și apoi lău
dăroșenia superiorității în dome
niul fabricării armei atomice, n-au 
fost decît o amăgeală deșartă pen
tru cercurile conducătoare ameri
cane.

Uniunea Sovietică este de mulți 
ani deținătoare a secretelor armei 
atomice. Știința și tehnica sovieti
că au ajuns la un asemenea grad 
înalt de dezvoltare încît a spulbe
rat de mult așa zisa superioritate 
atomică americană. Despre acest 
lucru au scris mult însăși ziarele 
și oamenii de știință din țărileapu- 
sene. Intre aceștia se numără și fi
zicianul englez P.M.S. Blanckett. 
Intr-un șir de articole publicate în- 
tr-o revistă engleză, profesorul 
Blanckett arată, pe baza studierii

Se spulberă nădejdile 
imperialiștilor in șantajul atomic

amănunțite a multor date oficiale 
și neoficiale apărute în diferite țări 
și îndeosebi în S.U.A., că după cre
area bombei cu hidrogen, nu mai 
prezintă importanță avantajul în 
armament atomic pe care Statele 
Unite ale Americii l-au avut, poate, 
imediat după terminarea celui de 
al doilea război mondial.

Academicianul sovietic D. Sco- 
belțîn, într-o scrisoare adresată re
vistei „Mejdunarodnaia Jîsni" 
(Viața internațională) și-a înfăți
șat părerile sale în legătură cu 
problemele ridicate de fizicianul en
glez Blanckett în articolele publi
cate în revista „News Statesman 
and Nation". Analizînd esența fe
nomenelor fizice ce se petrec la exr 
plozia substanțelor din bomba ato
mică și cea cu hidrogen, savantul 
Skobelțîn arată că sînt două pro
cese cu totul diferite. In bomba a- 
tomică explozia se produce datori
tă degajării unei mari ca$4£4ți de 
ăfin-jvira cii/aim ; i,botei

energie, ca urmare a sfărîmării nu
cleelor atomice din elementul cu
noscut sub denumirea de uraniu 
235. La bombele cu hidrogen ex
plozia are loc în urma unui proces 
de fuziune (de unire) a nucleelor 
celor mai simple și mai ușoare. 
(Nucleul atomului cu hidrogen este 
cel mai simplu și ușor dintre nu- 
cleii atomici). S-a socotit că bomba 
cu hidrogen are o putere de distru
gere de o mie de ori mai mare decît 
cea pe care o aveau bombele a- 
tomice, aruncate în 1945 la Hiroși- 
ma și Nagasaki în Japonia.

Fabricarea bombei cu hidrogen 
este însă mult mai puțin costisi
toare decît a celei atomice.

Toate acestea dovedesc că în pre
zent nu mai poate fi vorba despre 
o superioritate a S.U.A. în dome
niul armamentului atomic. Politica 
șantajului atomic și amenințărilor 
în problemele internaționale trebu
ie-părăsită'.

D. Skobelțîn arată în scrisoarea 
sa că în relațiile internaționale nu 
trebuie să se pornească însă numai 
de la noile forțe puternice ale na
turii, date la iveală de știința și 
tehnica din ultimii ani. In condi
țiile de astăzi sînt și alți factori 
principali, forțe puternice de care 
trebuie să se țină seamă în dezvol
tarea relațiilor internaționale. Unul 
din acești factori este făptui, de o 
deosebită importanță, că pe o pă
trime din glob 900 milioane de oa
meni și-au instaurat o orînduire 
nouă. Alături de țările socialismu
lui sînt masele populare din toate 
țările, ale căror năzuințe tind spre 
o pace trainică și de lungă durată;

Dezvoltarea problemelor politice 
internaționale se poate face numai 
prin reducerea înarmărilor și interr 
zicerea armelor atomice, așa cum 
a propus în nenumărate rînduri și 
luptă și azi Uniunea Sovietică. 
Stăpînind armele atomică și cu hi
drogen, Uniunea Sovietică nu pre
cupețește nici un efort pentru a fo
losi și puterea energiei atomice în 
scopuri pașnice. < <
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Cu privire la situația internațională și politica externă a guvernului U. R. S. S.
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La 8 februarie, la sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a prezentat ra
portul cu privire la situația inter
națională și la politica externă a 
guvernului U.R.S.S.

La începutul raportului, V. M. 
Molotov s-a referit la schimbările 
care s.au produs în situația inter
națională de la terminarea celui de 
al doilea război mondial.

Cel mai important rezultat al ce
lui de al doilea război mondial a 
fost constituirea, alături de lagărul 
mondial capitalist, a lagărului 
mondial al socialismului și demo
crației în frunte cu U.R.S.S., mai 
bine zis în frunte cu Uniunea So
vietică și Republica Populară Chi
neză.

In timpurile noastre, Uniunea 
Sovietică nu se mai află în acea 
situație internațională care a exis
tat înainte de război. In prezent,
U.R.S.S. nu mai este singurul stat 
socialist din lume.

Alături de lagărul capitalist a 
luat ființă lagărul socialismului și 
democrației, care unește 12 state.

V. M. Molotov a arătat în 
continuare că datorită schimbărilor 
petrecute în situația mondială, ra
portul de forte dintre sistemele so
ciale, îndeosebi în ultimul deceniu. 
S-a schimbat hotărî! în favoarea 
socialismului.

In Europa nouă de astăzi — a 
spus el — țările lagărului socialist 
dețin deja poziții nu mai puțin pu
ternice decît țările lagărului capi 
talîst.

O situajie nouă, a continuat V. 
M. Molotov, s-a creat și în Asia.

Astăzi, și în Asia ceva mai puțin 
de jumătate din populație trăiește 
în {ări de democrație populară care 
au părăsit lagărul capitalismului și 
și-au pus drept tel construirea so
cialismului.

Este deajuns să spunem că ace
eași Chină, care pînă de curînd era 
o tară semicolonială, aflată în de
pendentă grea față de puterile im
perialiste și lipsită de posibilitatea 
de a-și asigura unitatea teritoriului 
său de stat, s-a închegat acum în- 
tr-un mare stat unit, care a pășit 
pe calea dezvoltării multilaterale a 
culturii și economiei sale naționale.

Transformări adînci au început 
și în Coreea și în Vietnam.

O mare însemnătate istorică o 
are faptul că astăzi nu mai există 
o colonie India, ci există Republica 
India.

Alături de India și-au scuturat 
regimul colonial Indonezia, precum 
și Birmania.

Vorbind despre schimbările care 
s-au produs în Orientul Apro
piat și Mijlociu, în Africa și în 
America, V. M. Molotov a *spus că 
în corflparație CU perioada dinainte 
de război s.a produs o slăbire se
rioasă a pozițiilor capitalismului, a 
claselor capitaliste și că aceste 
schimbări s-au produs în favoarea 
socialismului, în favoarea forțelor 
democratice și socialiste.

’ Ca rezultat al celui de al doilea 
razhoi mondial— a continuat V. 
M:' Molotov — a avut ioc o nouă 

’htfîncire a crizei generale a siste
mului capitalist mondial. Aceasta 

3i-a găsit expresia în faptul că ală- 
^ttiH de lagărul capitalist mondial 
's-a format un alt lagăr, un nou la- 
g^r mondial. A apărut lagărul de
mocrat care, în frunte cu U.R.S.S., 
merge pe drumul Construirii socia
lismului.

Rezultatul economic al eveni
mentelor principale menționate este 
destrămarea pieței mondiale unice 
atotcuprinzătoare. Astăzi, există

' i<Ut kimuib sola rns sa o- iri «» 

două pieți mondiale paralele, opuse 
una alteia.

Clasele dominante din țările im
perialismului nu vor să se împace 
cu situația creată. Aceasta se re
feră în primul rînd la Statele Unite 
ale Amerîcii, unde statul se află în 
mîinile milionarilor și miliardari
lor care stăpînesc acolo. Bineînțe
les că și în Anglia șt în celelalte 
țări imperialiste magnații capitalu
lui sînt animați de același spirit ca 
și în America.

Ei ar dori să aducă înapoi sub 
stăpînirea capitalului toate țările 
care s-au smuls din lanțurile capi
talismului. Acest lucru își găsește 
confirmarea și în politica externă 
pe care o duc astăzi statele impe
rialiste și în special țări ca Statele 
Unite ale Americii, Anglia și alteie.

Cercurile imperialiste agresive 
nu vor să recunoască că năzuințele 
popoarelor de a se elibera din că
tușele capitalismului sînt legitime 
și ele intenționează să obțină resta
bilirea dominației capitalismului în 
lumea întreagă. Tocmai aceasta 
dictează linia politică externă — de 
pildă — a Statelor Unite ale Ame
ricii, linia îndreptată spre restabi
lirea dominației imperialismului în 
lumea întreagă, linia îndreptată 
spre răsturnarea socialismului, 
spre răsturnarea puterii de stat a 
oamenilor muncii în țările de de
mocrație populară. Această politică 
nu poate să însemne decît pregăti
rea unui nou război mondial, război 
pentru restabilirea dominației mon
diale a imperialismului.

Vorbind despre cele două linii în 
politica internațională, V. M. Mo
lotov a arătat că odată cu întărirea 
forțelor Uniunii Sovietice, precum 
și ale tuturor țărilor de democrație 
populară, odată cu creșterea am
ploarei mișcării pentru pace în toa
te celelalte țări, popoarele devin 
tot mai conștiente că soarta păcii 
se află în propriile lor mîim și că 
popoarele sînt în stare sa nu ad
mită un nou război, să mențină pa
cea, dacă ele nu-și vof cruța for
țele și cînd va fi nevoie s-Q apere 
cu toată hotărîrea pînă Ja, capăt.

Uniunea Sovietică consideră că 
sarcina sa principală este să întă
rească forțele păcii și să contribuie 
la micșorarea încordării în relațiile 
internaționale.

In zilele noastre se dă o luptă în. 
tre două linii diametral opuse ale 
politicii externe.

Dacă linia politicii externe iubi
toare de pace a U.R.S.S se bucură 
de un sprijin tot mai puternic în 
lagărul democratic și în păturile 
democratice ale populației din toa
te țările’ libia politicii externe a- 
gresive a S.U.A. se bazează pe 
crearea unor noi șt noi blocuri și 
grupuri militare agresive și îș: gă
sește ultima expresie în propagan
da și pregătirea fățișă a războiului 
atomic.

V. M. Molotov a arătat apoi rolul 
important al conferinței de Ia Ber
lin convocată la insistențele Uni
unii Sovietice, la sfîrșitul lunii ia
nuarie, și în prima jumătate a lunii 
februarie 1954, cu participarea mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
Franței, Angliei, S.UA și.U.R.S.S. 
precum și a conferinței de la Ge
neva, la care în afară de Franța, 
Anglia, Statele Unite ale Americii 
și Uniunea Sovietică, au participat 
și Republica Populară Chineză, cit 
și reprezentanții țărilor interesate 
în reglementarea probemelor core
eană și indochineză.

Rezultatele pozitive ale conferin
ței de la Geneva — a subliniat V 
M. Molotov — au confirmat cît de enqoiq i« u ■. nyo; . lovuD 

necesară a fost participarea Chinei 
la această conferință.

Rezultatele conferinței de la Ge
neva au fost considerate ca o în- 
frîngere a forțelor agresive și tot
odată ca o victorie însemnată a for
țelor iubitoare de pace.

Cercurile agresive din S.U.A. nu 
voiau însă să se astîmpere, fapt 
dovedit de semnarea la conferința 
iui Dulles de la Manila (Filipine) 
a tratatului cu privire la așa-zisa 
„apărare colectivă a Asiei de sud- 
est“ (S.E.A.T.O.).

Acest tratat poartă pecetea ten
dinței de înăbușire a mișcării de 
eliberare națională în Asia și tăișul 
lui este vădit îndreptat împotriva 
Republicii Populare Chineze.

Ce arată toate acestea? — a con
tinuat V. M. Molotov. Ele arată că 
în actualele condiții, orice pas fă
cut în favoarea micșorării încor
dării internaționale întîmpină tot 
felul de obstacole din partea celor 
mai agresive cercuri, interesate nu 
în micșorarea încordării, ci în a- 
gravarea ei. Așa dar, micșorarea 
încordării în relațiile Internationale 
nu poate fi realizată altfel decît 
printr-o luptă perseverentă împo
triva forțelor celor mai agresive și 
împotriva uneltirilor lor și, prin ur. 
mare, această luptă nu numai că 
nu trebuie slăbită, dar este chiar 
necesar să fie continuată cu o și 
mai mare perseverentă, pricepere 
și consecvență.

V. M. Molotov s-a oprit asupra 
evenimentelor din regiunea Taiva- 
nului și a altor insule chineze sub
liniind că este greu să se citeze 
fapte mai rușinoase din istoria a- 
gresiunii imperialiste decît cele ce 
se petrec în ultimii ani în această 
regiune.

Vorbind despre poziția Uniunii 
Sovietice în această problemă, V. 
M. Molotov a arătat că problema 
Taivanului este o chestiune internă 
a Chinei, iar acțiunile de cotropire 
ale S.U.A. și amenințările lor cu 
război le considerăm drept o agre
siune care trebuie să fie condam
nată în mod necondiționat de Or
ganizația Națiunilor Unite, dacă 
aceasta pune preț pe prestigiul ei. 
Nu se mai poate tolera situația ca 
nici pînă în prezent să nu fie resta
bilite drepturile legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Organi
zația Națiunilor Unite din cauza 
împotrivirii S.UA. Statele Unite 
trebuie să.și retragă din Taivan și 
strîmtoarea Taivanului toate forțele 
armate, inclusiv cele aeriene și 
maritime. Atunci vor înceta opera
țiunile militare în Extremul Orient 
și se va stabili pacea.

V. M. Molotov a arătat apoi că 
după terminarea celui’ de al doilea 
război mondial, în centrul tuturor 
problemelor postbelice din Europa 
s-a găsit problema germană.

Uniunea Sovietică a fost șl este 
pentru îndeplinirea sarcinii de bază 
a acordurilor internaționale sem
nate la Yalta și Potsdam. Nu este 
vorba de unul sau altul dintre pa
ragrafele acestor acorduri, — de 
multe dintre ele nu mai are nimeni 
nevoie deoarece au fost depășite de 
mult de evenimente. Problema de 
bază în forma în care a fost pusă 
în aceste acorduri internaționale de 
cea mai mare importantă — pro
blema restabilirii unității Germa
niei ca stat cu adevărat iubitor de 
pace și democrat — nu poate fl 
însă , scoasă de pe ordinea de zi, 
dacă ne sînt scumpe interesele păcii 
și. libertății popoarelor Europei. 
Această problemă va tămîne la or
dinea zilei pînă cînd va Fi rezolvată 
în conformitate cu interesele întă
ririi păcii în Europa, tinîndu-se 
șeaua tcțțodată în măsura, cuvenită 
oq ioîIs lurțîii ab iș irmjud aa

de interesele renașterii naționale a 
unei Germanii unite și democrate. 
Forțele iubitoare de pace crescînde 
ale poporului german își găsesc un 
reazim de nădejde în Republica De- V 
mocrată Germană, care apără ne
clintit cauza restabilirii unității 
Germaniei.

Atît proiectul „comunității defen
sive europene", care a fost respins, 
cît și acordurile de la Paris, se re
duc în ultimă instanță >a unul și a- 
celași lucru ; atît primul proiect cît 
și cel de al doilea deschid calea spre 
reînvierea militarismului german 
în Germania occidentală și spre 
includerea Germaniei occidentale 
remilitarizate în grupările militare 
agresive ale statelor occidentale.

Pentru popoarele Europei primej
dia ratificării acordurilor de la Pa
ris constă în faptul că aceste acor
duri servesc nu scopului întăririi 
păcii, ci scopului pregătirii războ
iului.

Trebuie de asemenea să se țină 
seama de faptul că ratificarea acor
durilor de la Paris va da o lovitură 
din cele mai grele intereselor națio
nale ale poporului german. In căzui 
ratificării acordurilor de la Paris, 
ele vor deveni principalul obstacol 
în calea rezolvării problemei ger
mane. Ele vor face imposibilă pe 
un timp îndelungat restabilirea uni
tății Germaniei.

Dimpotrivă, renunțarea la acor
durile de la Paris și realizarea unui 
acord corespunzător între cele pa
tru puteri — Franța, Anglia, S.UA. 
și U.R.S.S. — ar face posibilă ți
nerea chiar în anul acesta a unor 
alegeri libere pe întreaga Germa
nie, avînd drept scop restabilirea 
unității Germaniei pe baze pașnic» 
și democrate.

V. M. Molotov a arătat în conti
nuare că Uniunea Sovietică duce o 
luptă consecventă pentru pace, 
pentru asigurarea securității colec
tive în Europa.

Proiectul sovietic al unui tratat 
cu privire la securitatea colectivă 
pentru toate statele europene, in
diferent de deosebirile între orîn- 
duirile lor sociale și de stat, este 
bine cunoscut. Acest proiect s-a 
bucurat de sprijinul unui șir întreg 
de state din Europa și a stîrnit cel 
mai viu ecou în toate țările.

Guvernul sovietic s-a declarat 
gata să discute și alte propuneri cu 
privire la securitatea colectivă în 
Europa. Niciunul dintre adversarii 
propunerii sovietice n-a prezentat 
însă vreun alt proiect pentiu asigu
rarea securității colective europene. 
Guvernele statelor membre ale blo
cului Atlanticului de nord au refu
zat și participarea la o conferință 
generală europeană în această pro
blemă. , \

V. M. Molotov a arătat că întru- 
cît, potrivit acordurilor de la Paris, 
Germania occidentală remilitari- 
zată va intra atît în blocul Nord- 
Atlantic cît și în Uniunea militară 
a Europei occidentale, împreună cu 
Franța, Anglia, Italia și alte cîteva 
state, în Europa se va crea o situa
ție nouă, deoarece, după aceasta, 
primejdia unui nou război va de
veni mult maj mare.

De acest lucru nu pot să nu țină 
seamă Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară, împotriva 
cărora sînt îndreptate acordurile de 
lă Paris. Poporul sovietic și armata 
sa iubesc sincer pacea, fiind tot
odată pătrunse de o profundă con
știința și de hotărîrea de a-și apăra 
cuceririle socialiste. Dacă și înainte 
agresorul a primit ceea ce i se cu- . 
venea, el nu trebuie să uite că forța 
Uniunii Sovietice a crescut nemă-

(Continuare în pagina 7-a)
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surat de mult și că în armata noas
tră din fiecare 100 de oameni 77 
sînt comuniști și comsomoliști. Iar 
comuniștii și comsomoliștii știu cît 
se poate de bine cum trebuie apă
rate cuceririle comunismului împo
triva agresorului.

Dată fiind situația nouă care se 
creează în Europa, Uniunea Sovie
tică, ca și celelalte state iubitoare 
de pace împotriva cărora sînt în
dreptate acordurile de la Paris, nu 
vor sta cu brațele încrucișate. Ele 
vor trebui să ia măsurile corespun
zătoare pentru întărirea continuă a 
securității lor și pentru asigurarea 
păcii în Europa.

V. M. Molotov a subliniat că 
toate acestea ie-a arătat limpede 
cunoscuta Conferință de la Mos
cova care și-3 încheiat lucrările la 
2 decembrie anul trecut și a dat pu
blicității declarația ei unanimă și 
fermă.

Cele opt state participante la 
Conferința de la Moscova 3U decla
rat răspicat că, în cazul ratificării 
acordurilor de la Paris, ele vor lua 
toate măsurile necesare pentru în
tărirea pozițiilor lor internaționale 
și pentru asigurarea păcii și securi
tății în Europa. Acest lucru ne va 
cere noi mari eforturi și sacrificii 
materiale. Dar fiți fără grijă, dom
nilor militariști, noi nu ne vom opri 
din pricina aceasta. După cum a 
declarat în continuare V. M. Molo
tov, din aceste măsuri fac parte în 
primul rînd pregătirile pentru în
cheierea unui tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală în
tre cele opt țări participante la con
ferința de la Moscova. Pentru 3 nu 
pierde timp, în prezent au loc con
sultările corespunzătoare. La noile 
blocuri și grupări militare care se 
creează împreună cu militarismul 
german, vom răspunde prin strîn- 
gerea continuă a rîndurilor noastre, 
prin continua întărire a prieteniei 
noastre, prin îmbunătățirea colabo
rării noastre, și acolo unde acest 
lucru este necesar — prin lărgirea 
continuă a asistentei mutuale.

Printre măsurile pe care vom fi 
nevoiti să le luăm în cazul consti
tuirii unor grupări militare vest- 
europene cu participarea Germa
niei occidentale remilitarizate tre
buie menționată de asemenea crea
rea unui comandament militar unic 
al celor opt țări amintite. Această 
măsură decurge din necesitatea de 
a se întări capacitatea de apărare 
a Uniunii Sovietice și a celorlalte 
state europene iubitoare de pace, 
în vederea oricăror eventualități și 
surprize. Cînd vom crea comanda
mentul militar unic ai statelor eu
ropene iubitoare de pace este de 
presupus că cercurile agresive se 
vor abține de la uneltiri aventu
riste, vor fi mai potolite.

V. M. Molotov a subliniat ca 
U.R.S.S. năzuește spre înfăptuirea 
acelor măsuri, acelor tratative și a- 
corduri cu alte țări, cart corespund 
intereselor micșorării încordării în 
relațiile internaționale.

Vorbind despre relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, V. M. Molotov a spus

Ar fi de dorit ca aceste relații să 
fie mai bune. Este oare posibilă o 
asemenea îmbunătățire a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Statele Unite? 
Ea este pe deplin posibilă. Pentru 
aceasta este însă necesar ca nu nu
mai guvernul Uniunii Sovietice, ci 
și guvernul Statelor Unite să tindă 
spre aceasta

In ceea ce privește relațiile U- 
niunii Sovietice cu Anglia și Fran
ța, dacă lucrurile vor continua să 

meargă, fără întoarcere, pe calea 
ratificării și aplicării acordurilor 
de la Paris, aceasta va însemna 
că Anglia și Franța nu numai că 
nu pun pre{ Pe tratatele pe care le- 
au încheiat cu Uniunea Sovie
tică în cursul celui de al doilea 
război mondial, dar le anulează, le 
șterg pur și simplu.

V. M. Molotov s-a referit apoi 
la relațiile Uniunii Sovietice cu alte 
țări și anume cu Finlanda, Norve
gia, Turcia, Iran, Afganistan, In
dia, Birmania, Indonezia, precum 
și cu țările arabe, Japonia și iugo
slavia-

Uniunea Sovietică — a continu
at V. M. Molotov — acordă o mare 
însemnătate reglementării proble
mei austriace, problemei restabili
rii depline a independenței unei 
Austrii democrate, în conformitate 
cu interesele menținerii și întăririi 
păcii în Europa.

Guvernul sovietic consideră ne
justificată orice nouă amînare a 
încheierii tratatului de stat cu Aus
tria. Totodată, nu pot F nesocotite 
pericolele pe care le implică pentru 
Austria planurile de remilitarizare 
a Germaniei occidentale de genul 
acordurilor de la Paris.

După ce a înfățișat concluziile 
guvernului sovietic în legătură cu 
problema austriacă, V M. Molotov 
s-a ocupat de relafiile dintre Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia.

Vorbind despre dezvoltarea rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și 
asemenea țări de democrație popu
lară cum sînt Polonia, Cehoslova
cia, Ungaria, Romînia, Bulgaria, 
Albania, precum și cu Republica 
Democrată Germană, V. M. Molo
tov a arătat că relațiile cu aceste 
țări se dezvoltă cu succes pe baza 
prieteniei frățești și a colaborării 
multilaterale în interesul întăririi 
păcii și ridicării buneistări a mase
lor largi populare.

In Orient aceleași relații de pri
etenie frățească și de largă colabo
rare se dezvoltă între Uniunea So
vietică și Republica Populară Chi
neză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Popu
lară Mongolă, precum și Republi
ca Democrată Vietnam.

Intre Uniunea Sovietica și țările 
de democrație populară s-a stator
nicit și se întărește din ce în ce mai 
mult colaborarea prietenească în 
toate domeniile — politic, economic 
și cultural. Această colaborare se 
întemeiază pe respectarea consec
ventă a principiilor suveranității și 
independenței naționale. Bineînțe
les că, în caz de nevoie, ea se ex
tinde și asupra domeniului întări
rii capacității de apărare a tuturor 
acestor țări.

Dar Uniunea Sovietică și țările 
lagărului socialist n-au creat și nu 
creează nici un fel de blocuri mili
tare îndreptate împotriva altor sta
te. Ele nu vor face aceasta nici în 
viitor, însă vor fi silite să-și uneas
că forțele pentru a-și asigura secu
ritatea dacă vor fi puse în aplicare 
planurile agresive cu ajutorul căro
ra se urmărește renașterea mrlita- 
rismului german și pregătirea u- 
nui atac împotriva statelor iubi
toare de pace.

V. M. Molotov a spus că întrucît 
Uniunea Sovietică apără însă cau
za păcii generale și inviolabiFtatea 
principiilor suveranității și inde
pendentei naționale a popoarelor, 
indiferent de structura lor socială, 
politica externă a statuliii sovietic 
se bucură și de sprijinul altor po
poare, și al altor state mari și mici.

Dacă în domeniul economic „po
litica de forță" americană duce la 
tot soiul de piedici și măsuri discri
minatorii în comerțul international, 
în domeniul militar-politic, ea își 
găsește principala expresie în cre
area de blocuri militar-politice și 
grupări agresive de tot soiul.

După cum se știe, principalul loc 
în această privință îl ocupă grupa
rea nord-atlantică creată de blocul 
anglo-american sub egida S.U.A.

V. M. Molotov a declarat în con
tinuare că lucrurile nu se limitează 
însă la crearea de blocuri și gru
pări și că nu poate fi subestimat 
pericolul pe care-l prezintă cursa 
înarmărilor ce continuă. El a ară
tat că în țări ca S.U.A., Anglia, 
Franța și alte cîteva, bugetele mi
litare sînt de pe acum mai umflate 
ca oricînd. In ultima vreme, pentru 
a menține atmosfera de isterie răz
boinică creată acolo, s-a mers și 
mai departe. In ziare și prin radio 
s-a declanșat o campanie furibun
dă de vorbării de tot soiul nu pur 
și simplu despre război, ci despre 
pregătirea anume a războiului a- 
tomic. Răspunderea pentru aceasta 
revine în primul rînd cercurilor gu
vernante americane.

V. M. Molotov a spus că nenu
măratele piedici create de Statele 
Unite în domeniul comerțului in
ternațional, blocurile militare agre
sive, nenumăratele baze militare 
ce se creează pe teritoriile altor 
state, cursa înarmărilor și amenin
țările cu un nou război atomic — 
au menirea să arate că Statele U- 
nite și gruparea americană de sta
te duc o „politică de forță" îndrep
tată împotriva Uniunii Sovietice, a 
Republicii Populare Chineze și a 
țărilor de democrație populară.

Cercurile agresive ale S.U.A. 
și-au greșit încă odată socotelile. 
Nu de mult, ele încă credeau că dis
pun de monopolul absolut al ar
mei atomice. Chiar cele mai pers
picace dintre ele considerata în pri
mii ani de după război că pentru 
producerea armei atomice. Uniunii 
Sovietice îi vor trebui cel puțin 
10—15 ani, iar majoritatea consi
derau că îi va trebui un timp mult 
mai îndelungat. Insă oamenii de 
știință, inginerii și tehnicienii sovi
etici și toți cei care au avut o legă
tură directă cu aceasta, au obtinut 
în termene scurte rezultate care do
vedesc posibilitățile extraordinare 
ale statului sovietic. Lucrurile au 
ajuns pînă acolo încît în producția 
armei cu hidrogen, oamenii sovie
tici au obtinut un asemenea succes 
încît nu Uniunea Sovietică s-a do
vedit a fi în situația celui rămas 
în urmă ci Statele Unite ale Ame
ricii.

Uniunea Sovietică opune cursei 
înarmărilor politica sa de pace și 
propunerile sale cu privire la o re
ducere substanțială a tuturor ar
mamentelor și la interzicerea ne
condiționată a armei atomice, cu 
instituirea unui control internațio
nal eficace, în ce privește atît redu
cerea armamentelor cît și interzi
cerea armei atomice și a oricăror 
altor arme de exterminare în masă. 
Adversarii noștri împing lucrurile 
în mod fățiș spre un nou război și 
în ultimul timp au făcut mare zar
vă propagandistică în jurul necesi
tății pregătirii anume a unui răz
boi atomic. Totuși, ei nu vor obține 
niciodată nici măcar din partea 
propriilor lor popoare aprobarea a- 
cestei politici agresive.

V. M. Molotov arată că și în pro
blema atomică. Uniunea Sovietică 
se află pe o poziție opusă.

Guvernul sovietic a și propus gu
vernului Statelor Unite să încheie 
neîntîrziat un acord care să preva

dă renunțarea la folosirea armei a- 
tomice și folosirea energiei atomice 
exclusiv în scopuri pașnice. Uni
unea Sovietică sprijină cu toată 
hotărîrea și recentele propuneri ale 
Consiliului Mondial al Păcii de a 
se distruge în toate tarile stocurile 
de arme atomice pentru ea po
poarele din întreaga lume să fie si
gure că războiul atomic nu va fi 
admis niciodată. Tocmai de aceea 
este Uniunea Sovietică atît de ho- 
tărîtă și activă în ce privește con
vocarea unei conferințe internațio
nale pentru folosirea pașnică a e- 
nergiei atomice. Noi propunem Sta
telor Unite să ne luăm la întrecere 
nu în producția de arme atomice, 
ci în folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Mai departe V. M. Molotov su
bliniază că în ceea ce privește ra
portul de forte dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. situația a și fost pe deplin 
clarificată.

Dacă am face o comparație între 
Uniunea Sovietică cu toate forțele 
ei umane, cu uriașele ei resurse 
materiale, cu toți aliatii ei externi 
— tinînd totodată seama de spri
jinul moral și politic acordat poli
ticii de pace de către masele popu
lare din celelalte țări — dacă prin 
urmare, am face o comparație în
tre Uniunea Sovietică, așa cum se 
și prezintă ea astăzi și Statele Uni
te ale Americii f'nînd seama și la 
această țară de toate datele mai 
sus-amintite. va reeși clar că Uni
unea Sovietică nu este mai slabă 
de:ît Statele Unite ale Ameiicii.

Nu trebuie uitat nici faptul că 
Uniunea Sovietică are față de Sta
tele Unite o superioritate incontes
tabilă deoarece Uniunea Sovietică 
iubitoare de pace nu amenință pe 
nimeni și nu se amestecă în trebu
rile altor state, ci dimpotrivă ea a- 
pără o cauză într-adevăr dreaptă 
și justă care se bucură de simpa
tia fierbinte a oamenilor muncii și 
a tuturor popoarelor asuprite din 
întreaga lume, și această cauză nu 
se poate să nu învingă.

In încheierea raportului său, 
V. M. Molotov a spus :

Orice aventură legată de dezlăn
țuirea unui nou război mondial va 
sfîrși rău pentru agresor în mod 
inevitabil, deoarece în zilele noas
tre sute de milioane de oameni au 
și atins un asemenea nivel de con
știință încît ei, ca și toți oamenii 
sovietici pe deplin convinși de drep
tatea cauzei lor vor lupta pînă la 
capăt împotriva oricărei agresiuni 
criminale.

Nu „civilizația mondială” va pie
ri oricît ar suferi ea de pe urma 
unei noi agresiuni, ci acel sistem 
social de pe acum putred, cu baza 
sa imperialistă îmbibată de sînge, 
acel sistem al cărui sfîrșit se apro
pie și care este condamnat datorită 
caracterului său agresiv și repu
diat pentru că exploatează oamenii 
muncii și asuprește popoarele.

Politica externă a Uniunii Sovie
tice este bazată pe principiile leni
niste cu privire la coexistența siste
melor sociale diferite. Noi apărăm 
aceste principii, dorind ca popoare
le să trăiască în pace și liniște.

Noi apărăm aceste principii, de
oarece în condițiile coexistentei e- 
xistă posibilitatea deplină de a a- 
sigura în decursul unei întregi pe
rioade istorice atît pacea și liber
tatea popoarelor, cît și relații paș
nice între țări, posibilitatea de noi 
succese în progresul omenirii.

Sîntem pentru principiile leninis
te ale coexistenței și sîntem pentru 
aceste principii deoarece sîntem si
guri de forțele socialismului și de 
faptul că am ales drumul just spre 
comunism.
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Iu-iu-iu și tra-la-la
Doi boi mari aș îngrășa. 
Da’ aș contracta-nainte 
Un alt vicepreședinte.

Moară, moar^ surioară. 
Zaci mereu de astă vară ;
Zic și eu, zice și satul
Că tu zaci că zace sfatul.

Datorită neglijentei sfatului 
popular din comuna Cucueți, re
giunea Pitești, moara nu func
ționează de cîteva luni.

Din cauza nepăsării tovarășu
lui Dumitru Zaharescu, vicepre
ședintele sfatului popular din 
muna Dărmănești, raionul 
tești, țăranii muncitori nu 
să încheie contracte pentru 
grășarea animalelor.

co- 
Pi- 
pot

deDupă corespondențele t imise
Vlădoiu Ion și Pătinescu Marin

„SPAIMA PĂDURILOR TINERE**
Mateiaș Teodor, președintele sfa

tului popular din comuna Colacu, 
regiunea București, dă adeseori 
iama prin copacii tineri din pădure.

. ' • • >
— Ajutor! Asta ne distruge tine

retul!

U. R. C. C. Galați a trimis cooperativei sătești din 
comuna Braniște, doar fuste foarte mici, ca pentru fe
tițe și lămpi cu mașinăriile fără ghivent. •GIHIIICfiTOABSE

Nu-i rotund, nu-i desenat, 
Dar e cerc adevărat.
Dau să intru — geaba-ncerc
Că-i închis. Deci, nu-i... nici cerc I
Hai, ghiciți-1, dragii mei, 
Dacă nu-i, atuncea... ce-i ?
(ațEjiAipE gjsj 3|uqajojSB jnajaa)

----•----

....

Gh. Gheorghinoiu, directorul că
minului cultural din comuna Slo
bozia Ciorăști, raionul Focșani, se 
întîlni pe drum cu un sătean. A- 
cesta îl întrebă despre activitatea 
căminului cultural. Directorul răs
punse :

— Anul acesta vom căuta să a- 
plicăm cît mai mult din experiența 
anului trecut.

— Cum ? Aveți de gînd să țineți 
căminul tot închis ?

După corespondența trimisă de 
Mihai Ispas

Vînzăfcrub. — Dacă nu-ți vine bine fusta aia, ia-o pe-asta cu pică
țele, că-i mai măricică!

(35)

ce nu-și 
cu vorba 
toată be-

E cite unul, frățioare, 
poate potoli nervii nici 
cea mai cuminte, nici cu 
rea din lumea asta. Dacă nu mă 
credeți, mergeți în comuna Cara
giale, de prin părțile Tîrgoviștei, și 
o să intîlniți o asemenea făptură o- 
menească în persoana lui Ichim 
Gheorghe, care... încă mai este pre
ședintele cooperativei. De fapt, eu 
m-am dus în comuna Caragiale ca 
să-i văd pe artiștii amatori cum se 
întrec pe scena căminului cultural. 
Acum, dacă vă scriu despre preșe
dintele cooperativei. n-prp nici un 
merit. Meritul e al artiștilor ama
tori din comuna Caragiale. Buni 
artiști, frățioare I Te freacă cu us
turoiul criticii, oricine ai fi dum
neata. Și rîzi pînă ce-ți dau lacri
mile; dar la urmă, după ce s-a ter
minat „piesa", se poate intîmpla 
ca din pricina mtniei să dai cu că
ciula de pămint. Păi cum să nu dai, 
frățioare, cînd afli din gura artiști
lor că la cooperativă se botează 
băuturile. S-au supărat însă foc și 
femeile. Cînd au aflat ele din gura 
artiștilor că la cooperativă se vînd

---------------------------- ♦ *

niște farfurii cu 22 lei bucata. în 
loc de 2,20 lei, s-au roșit de mime 
ca sfecla. Auzind toate astea, îmi 
veni mie în gînd să stau de vorbă 
cu președintele sfatului popular. 
L-am căutat în toată sala, fiindcă 
știam că e ?i președintele comi
siei de concurs, dar n-am dat de 
el.

— Du-te, nene Ilie, la ..bufet", 
în bibliotecă. E acolo tovarășul 
Constantin lordache. Vinde bere.

M-am înfuriat. Auzi, frățioare! 
El, ditai președintele comisiei co
munale de concurs, habar n-are ce 
se întîmplă pe scenă. Am luat a- 
tunci o hîrtie mare, și am scris pe 
ea ca să poată citi și oamenii de o 
sută de ani: „Tovarășul Constan
tin lordache este președintele comi
siei comunale de... „băuturi". Am li
pit-o pe perete la vederea tuturor 
și m-am dus din nou la artiștii mei. 
Concursul se terminase. Ei, dea- 
bia acum începu răfuiala. Președin
tele cooperativei, ăla care fusese 
criticat pe scenă, zbiera cît îl ținea 
gura și amenința către artiști:

— Vă arăt eu vouă ! Vă aranjez 
eu!

★ ★

DIN INTÎMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C34)

— De ce, tovarășe președinte ? 
întrebă un artist amator.

— Cum de ce, măi ? Cine v-a în
găduit să criticați cooperativa? ,4- 
veți autorizație scrisă de undeva ? 
O să mă țineți minte cit veți trăi.

După asta, președintele coopera
tivei a plecat și el la „bufet", unde 
era ălălalt președinte. Eu am ră
mas cu artiștii. Am vorbit despre 
concurs și i-am felicitat din inimă, 
înainte de a mă despărți de dînști, 
m-am gîndit să-i cinstesc cu cite 
un (ap de bere, l-am inviiat la bu
fet.

— Trei țapi — comand eu.
lehim, care era criță, proptit de 

tejghea, s-a înfuriat de parcă l-ar 
fi lovit cineva in moalele capului.

— Dumitale, Poznașule, iți dau 
bere cită vrei, dar măscăricilor, ăs
tora nu le dau nici dacă ar plăti 
țapul o sută de lei. Păi ăștia nu se 
pricep dom'le decit să critice. 
Ăștia, cu măscăriile lor, sînt in sta
re să strice fericirea omului.

M-am supărat și n-am mai băut 
nici eu țapul. Mă voi supăra și mal 
amarnic dacă pentru cele petrecute 
in comuna Caragiale nu se vor su
păra organele in drept.

Desen de C. Florian 
Text de Ion Gheorghe

Agentul agricol Nicolae Basoldea din comuna Covrigi, raionul Strehaia, trimite raionului situații fictive despre 
pregătirea campaniei de însămînțări de primăvară.

Agentul agricol: Moș Ardei:

Cînd duci asta la raion 
Poli s-arăti și-așa, verbal — 
Reparatul de sezon
Este gata-n genial. ■. i

Agentul agricol :'
Duci la sfatul raional 
Tot ce noi n-am reparat ?

Moș Ardei:
Duc dovezi că-n general
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Puneți-le într-un car.
Că deși e drumul greu
La raion eu tot le can, 

j Să vorbească-n locul mcuilB--


