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Să pregătim 
însămânțările de primăvară

In comunele și satele patriei noastre, tn 
S.M.T.-uri, gospodării de stat, gospodării co
lective, intovă ășiri, se desfășoară acum o 
importantă etapă e luptei pentru ridicarea 
producției agricole: pregătirea muncilor a- 
gricole de primăvară.

Hotăriri'.e Plenarei lărgite a C.C. al P-M.R. 
din 19—20 august 1953 au arătat că in sco
pul satisfacerii In proporții tot mai mari’ a 
nevoilor de trai mereu crescânde ale popu
lației muncitoare este necesar ca agricultu
ra să ia un avânt deosebit

însămânțările din primăvara acestui an 
trebue să constitue deaceea un nou pas îna
inte pe calea Înfăptuirii sarcinii de sporire a 
producției agricole. Acest lucru va putea fi 
realizat cu succes deplin numai dacă la tim
pul prielnic pentru insâmănțări toate pregă
tirile vor fi gata A scăpa timpul potrivit I-.sâ- 
mântărilor. a pierde chiar numai o zi dn 
acest timp, inseamnă a pierde cantită: ne
bănuit de mari din recoltă. Dimpotrivă, e 
semăna la termen, respectând toate regj le 
agrotehnice Înseamnă a as.gura o mare par
te din succes, din bogăția recoltei.

Asigurarea semințelor este o problemă de 
bază in p-egătirile pentru însămânța- le de 
primăvară. Fie că este vorba de ce*ea’e, le
gume, plante industriale sau culturi de nu
treț, semințele trebue să fie selecționate și 
condiționate din vreme deoarece o reo Fă 
bună cere ca sămânța să fie sănătoasă, de 
bună calitate- In multe locuri, munca de p e- 
gătive a seminței- - a început și. organizată 
cu pricepere, dă rezultate bune. In cele 316 
centre de selectat din regiunea Galați, seu 
selectat până de curând peste 452 tone se
mințe. Gospodăria de stat „Scânteia" d n 
raionul Drăgășani a selectat 6 tone sămânță 
de mazăre, 20 tone sămânță de floarea soa
relui, 62 tone sămânță de ierburi, 7 tone să
mânță de trifoi și 10 tone sămânță de lu- 
cernă. O parte din această sămânță va fi fo
losită de către gospodărie, iar altă parte tri
misă spre distribuire centrelor infjințate in 
acest scop.

Campania agricolă de primăvară se va 
desfășura in condiții bune numai dacă trac
toarele, mașinile și uneltele agricole vor fi 
astfel revizuite și reparate, încât să funcțio
neze fără întrerupere. Pregătirea la timp a 
tractoarelor și mașinilor agricole face posi
bilă folosirea din plin a primelor zile favora
bile pentru însămânțări. Un rol de primă în
semnătate revine în această direcție S.M.T.- 
urilor și gospodăriilor de stat, oare trebue 
să lupte pentru terminarea la vreme și pen
tru cea mai bună calitate a reparațiilor. Or
ganizarea muncii după metoda de reparații 
pe ansamble și grupuri de piese, a dus 
în multe locuri la rezultate deosebit 
de bune. Astfel, la S.M.T. Deta, regiu
nea Timișoara, s’au reparat până la 20 ia
nuarie, 45 la sută din tractoare, 40 la sută 
din grape, 25 la sută din semănători etc. 
S.M.T. Cobadin, regiunea Constanța a obți
nut realizări frumoase inițiind fabricarea și 
recondiționarea unor piese de schimb în sta
țiune. Pe lângă faptul că și-a acoperit asttel 
necesarul de piese la o serie de sortimente, 
S.M.T.-Cobadin a putut să ajute cu piese și 
alte S.M.T.-txT și gospodării de stat. Nu tot 
așa s’e întâmplat la S.M.T. Episcopia Biho
rului, regiunea Oradea. Tovarășii din condu
cerea acestei stațiuni de mașini și tractoare 
așteaptă să primească piese numai „de sus“, 
fără să folosească cu pricepere rezervele in
terne ale stațiunii. Un rol deosebit în asigu
rarea pieselor necesare efectuării la timp a 
reparațiilor il au întreprinderile industriale. 
Tineretul și în primul rând utemiștii din a- 
ceste întreprinderi au datoria să muncească 
cu râvnă pentru ridicarea producției de piese 
necesare reparațiilor.

In privința reparațiilor o mare atenție tre
bue acordată alături de tractoare și mașini 
cu tracțiune mecanică, și plugurilor, semănă
torilor etc. cu tracțiune animală, deoarece 
pentru succesul campaniei de primăvară e 
necesară mobilizarea tuturor mijloacelor e- 
xistente. In multe gospodării colective, ca de 
exemplu în gospodăria colectivă „Zorile** 
din Filipeștii de Pădure, regiunea Ploești, 
„11 iunie" din comuna Vlad Țepeș, regiunea 
București etc., s’au luat toate măsurile pen
tru buna pregătire a campaniei de primă
vară. Țăranii muncitori întovărășiți și cei 
cu gospodării individuale urmează exemplul 
colectiviștilor. La cele 131 centre de repa.rații 
din raionul Caransebeș s’au reparat aproape 
toate plugurile, aproximativ 30 la sută din 
grape și multe alte unelte. Repararea unel
telor mai suferă însă în unele locuri din

pricina lipsei de organizare. In anele amâ
ne din regiunea Constanța pr titre care Ba- 
badag. Mihai Brava și l-trta. rma-a; le 
uneltelor în gospodări.le lnd;v«faa e sun: ne- 
girate condemnaixL

Gospodăriile de stat, gosnccs-t e ccVc- I 
live, întovărășirile ș- țăranii usootori d n 
jurul crașexw $i centrekar mcosirtale “eh .e 
să se prexTipe Intens de oregârea cu î .ă- 
rii legumelor, ca să poată adoce o cca’r bo- 
țîe cât mai mare la aprovizionarea oame-î ’z» 
muncii. Un locru principal ia aoes: sere 
este pregătirea râsadaițetor. ceeace va >r 
mite producerea legomejac Uot^arii ic caa- j 
tîtăți însemnate.

Printre pregătirile ce trebcesc first* T**ă 
de pe acum pentru obținerea Eter necotee 
bogate se numără și strângerea șa 
tarea la câmp a gunoiului de grajd. re-m 
I rtilizarea terenurilor ce vor f lr.sâmân- 
țale. Intr’un pământ bogat in materii hrăni- j 
toare cultcrfe vor crește și se vor desv--»*-a I 
în condițiuni mai bane, vor da prndpctn or»- 1 
mari. Deaceea este necesa- să se râsaăndeas- I 
că pe câmp o cantitate cât mal im-e de gu
noi de grajd, lichidând^ se obiceiul dăcnător 
de a arunca acest prețios tngrășăaiănt-

Alături de aceste pregătiri este nevoe să 
se acorde multă atenție îngrijirii semănătu
rilor făcute in toamnă. Spre e le ieri de 
ger șl pentru a le as gura din belșug umi
ditatea in primăvară, trebue reținută zăpada 
pe semănături. In ace'aș timo e'e trebuesc 
cercetate spre a ie feri de băltirea apei, de 
clocire etc.

In campania de primăvară vor trebui a- 
plkate metodele științifice de lucrare a pă
mântului. Mii de colectiviști și țărani mun
citori își însușesc in momentul de fața a- 
ceste metode la cursurile agrotehnice sau 
la conferințele agrozootehnice. E necesar ca 
In cadrul acestor cursuri și conferințe să se 
dea atenția cuvenită probleme'or care pri
vesc campania însămânțări'.or de primăvară.

In perioada destul de scurtă cere ne mai 
desparte de începerea campaniei de primă
vară munca politică a organizațiilor U.T.M. 
din agricultură trebue să se desfășoare :n 
direcția sprijinirii pregătirilor penlru aceas
tă campanie. Organizațiilor de bază U.TM. 
din S.M.T. și gospodării de stat li se cere 
o activitate bogată pe linia întăririi disci
plinei tinerilor muncitori din unitățile res
pective. Lupta pentru disciplină trebue să fie 
îmbinată cu lupta pentru o calitate cât mai 
înaltă a reparațiilor. Calitatea reparațiilor 
este un obiectiv care nu poate lipsi în între
cerea socialistă, la care organizațiile de ba
ză U.T.M. trebue să mobilizeze tot tinere
tul.

Considerând că pregătirea bună, amănun
țită a însămânțări’.or de primăvară este o 
nouă contribuție la consolidarea gospodă
riilor colective și a întovărășirilor, utemiștii 
și tinerii colectiviști și întovărășiți trebue să 
ducă o acțiune susținptă pentru participarea 
la muncă a tuturor membrilor gospodăriilor 
colective sau ai întovărășirilor, astfel încât 
să se asigure terminarea la timp a acestor 
pregătiri.

Antrenarea țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale la pregătirea campaniei de 
primăvară este un lucru de căpetenie pentru 
succesul acestei campanii Pentru a contribui 
la lămurirea țăranilor muncitori individuali, 
organizațiile de bază U.T.M. din sate trebue 
6ă folosească atât munca politică de convin
gere, cât șl, mai ales, exemplul personal al 
utemiștilor. Organizația de bază U.T.M. 
din comuna Leu, regiunea Cra’ove, este un 
exemplu în această privință. Utemiștii de 
aici au ținut de curând o adunare generală 
în care au luat hotărîri concrete de spriji
nire a pregătirilor pentru însămânțări. O 
sarcină importantă au tinerii ingineri și teh
nicieni agronomi. Ei trebue să îndrumeze 
cu pricepere și răbdare pe toți țăranii 
muncitori la pregătirile pentru campania în- 
sămânțărilor de primăvară, să-i lămurească 
asupra importanței și eficacității acestor 
pregătiri pentru creșterea producției la 
hectar. Este necesar să se mențină mereu 
trează vigilența demascându-se orice încer
cări ale elementelor chiaburești de a se sus
trage dela obligațiile ce le au și de a îm
piedica buna desfășurare a pregătirii î.nsă- 
mânțărilor.

Utemiștii și întreg tineretul muncitor de 
pe ogoare, trebue să-și pună încă de ne a- 
cum toată capacitatea de muncă in slujba 
luptei pentru obținerea unor recolte bogate 
Ic acest an, pentru belșugul celor ce mun
cesc.

Decorarea poeților Emil Isac și Marcel Breslașu
Printr’un decret al Prezidiului Marii Adu

nări Naționale a Republicii Populare Române 
a fost conferit Ordinul Muncii clasa I-a poe
tului Emil Isac pentru merite deosebite în 
activitatea sa literară.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Române a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Române", clasa 
lll-a, scriitorului Marcel Breslașu pentru me
rite deosebite pe tărâmul creației artistice. 
(Agerpres),

Rodnic schimb de experiență pe tărâm artistic
Pentru îmbunătățirea procesului de învă

țământ, Ministerul Culturii și Comitetul Cen
tral al Sindicatului Muncitorilor din Poli
grafie, Presă și Instituții de Artă au organi
zat pe timpul vacanței de iarnă două schim
buri de experiență între studenții institute
lor de teatru și studenții institutelor de arte 
plastice din București și Cluj.

Deplasându-se în Capitală, studenții insti
tutelor de teatru și arte plastice din Cluj 
și-au alcătuit un bogat program de activi
tate împreună cu colegii lor din București. 
Astfel, studenții institutelor de teatru au vi
zionat piesele „Revizorul**, „Trej surori*’ și 
„Sfârșitul escadrei" și au avut consfătuiri 
zu fruntași ai scenei noastre. Deasemeni, 
studenții Institutului de Teatru din Cluj au 
asistat la spectacolul cu piesa „Rădăcini a- 
dâ.nci", prezentat de studenții Institutului 
de .Teatru „I. L. Caragiale" din București.

In acest timp, studenții institutelor de 
arte plastice au desfășurat o activitate tot 
atât de rodnică. Ei au avut consfătuiri cu 
profesorii Institutului de Artă Plastică din 
București, ha care au participat cunoscuții 
sculptori Constantin Baraschi și Boris Cara- 
gea, .pictorii D Angheluță, Jules Perahim, 
Adina Paula Moscu și alții- Totodată stu
denții institutelor de arte plastice din Bucu
rești și Cluj au vizitat Expoziția anuală de 
stat a artelor plastice.

In cursul zilelor viitoare, studenții clujeni 
și cei din București vor continua schimbu1 
de experiență- Ei vor avea consfătuiri asu
pra diferitelor probleme profesionale, se vor 
întâlni cu artiști bine cunoscut!, vor vizita o 
serie de muzee, expoziții și alte instituții de 
cultură d!>n Capitală și vor asista la câteva 
din piesele jucate de teatrele din București.

Schimbul de experiență se va încheia in 
ziua de 6 februarie.

(Agerpres)'

COMUNICAT
Prin Hotărirea Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, 

cu începere dela 1 februarie 1954, s'a mărit conținutul in aur a! leului dela 
0,079546 gr. aur fin la 0,148112 gr. aur fin.

Pe baza conținutului nou de aur a! leului, cursul leului fața de rublă 
se stabilește la 1,50 lei pentru 1 rublă In loc de 2.80 tei pentru I rublă.

Banca de Stat va determina cursul leului fată de celelalte valute străi
ne pe buza noului conținut de aur al leului.

De pe cuprinsul patriei

Pentru succesul campaniei agricole 
de primăvară

♦ *

înlesniri acordate producătorilor agricoli
In toate satele ș? amarele tărfî noastre 

se Uc intense O-egâtLri rea’ra bana des
fășurare a tnorei'or agn-oUe de rrimăx ară. 
In »e-lerea *s;gnrârii orei prodacță ag-kole 
sporise, statul pare omt! acesla la disz»iz"ia 
prodocătorilur. prin axxperatre'e sătești, o 
cantitate simțitor sporită de ure.te agrirofe 
îngrășăminte cF. mice și diferite nu oriale 
față de anul trecut. Deoeeb’t. de unei’ee j- 
mate'ia’reie existente deia In depuizrtrie coo
pera tivelor, țăranii munc’tori cu gospodări: 
individuale vor primi suplimentar X000 tone 
de laminete fieroase. 150 tone de p ese acce
sorii pentru pluguri. 215 tone de sape. 80

Roadele grijii
La tt» Valeu-» din Valea 

Jlztoî s’a pUntikat ca in 
corsi aou’ut I9Î3 să se ca- 
Bi'ke la «n* de rsmră prin 

«aririieă K<»th-a» ui 
-irr S» 4»' :--varași. No- 
nâ-al Orie cali'lcuțl »a rl- 
dăcaș nsi la 476. Atvas'ă 
SeoăsWe de ala-» s'a datori: 
faosa'oi că coo.txrrei mi
re! a ao-ia- mat «iți:» 
pr-Armei ca’tfkărfl Iar mi- 
•wri șeH de erhtoâ.
f>~~4 tree's» rerv.ro cad-«-^ 

aa fora* contrarie ia lo
cal de Tj-»ca ca mulțî U- 

I ,>er’
DWre <** ealdlcați multi 

aa de.ecit irantașl :n pro-

* * 

pentru calificarea 
ducție. Printre aceștia sunt: 
minerit Alexandru Tă*aru 
losii Sahadoș. Gheorghe 
Slan. Vicențlu Doi a Petru 
S-jv»u ș! alții. De isemeni, 
"nulțl mineri de curând cali
ce i au devenit șefi de e- 

c lină și chiar stahinoviși 
ca de pi'dă Petre Cărhunen- 
nu \ stor Ștefoiu. Emerik 
llela ș: alții Totodată au 

■si mineri care s’au califi
cat in meseriile de artificieri 
și .ie măsurători de gaze

Pe lângă acestea s’au mai 
Învăța- și meseriile de elec- 
•rictenl. transportori, cunlâ- 
•ori. semnaliști, șl așa mai 
departe

noi'or cadre
A trecut un an de zile. 

Mina Vulcan a cucerit pri
mul loc ne Valea Jiului in 
in ieu'ănirea sarcinilor de 
.xodaclie. Și în mare măsu
ră acest succes s'a datorat 
tem-lnlcei wegătiri a noi
lor cadre calificate. Ele au 
coresnun» din -oa‘e punct» le 
de vedere, dând tot mai 
mul’ cărbune a.-ste plan, re
ușind ca prin munca lor de 
zi cu zl. alături de întireg 
colectivul minei Vulcan să 
termine planul anual cu 5 
zile înainte de termen.

Corespon dent
ANATOLIE PANIȘ

•eoe ie Icprț; șl ca seu e. ysne și cce 
â000 u. e l» c--r-estea reresa'â coolecuo- 
uăr* răs*i-șekr.

Cweerat neie vr» dTs*-;%ai Șăna—Tor mun
citori resSe 2-fjnC toae de sapertosto^ și <F- ! 
ferite a'te 'ag-iiă—dă s .e

La «!t uiutor oentm tămn mureft-ori 8 | 
constitue centrele de îndnriat mașrni ș! 
unele agrico'e ce hmct>oneaaă re Ungă 
cooperatriele din întreaga Ură In aceste , 
centre sau hiat masori pentru repara-ea în
tregului inventar agricol existent

(Agerpres)

60 de inovații înfr’o lună

Primăvara nu va aștepta terminarea reparațiilor 
la S. M. T. Cost ești

lcan, Floarea Vlad șl 
tetu! organizației de bază nu combate lip
surile, ci se împacă cu ele.

De fapt aceste lipsuri scot Ia Iveală și 
slaba preocupare a comitetului raional 
U.T.M. Costești față de organizația de bază

Popescu Ioan, comi

In «nai trecut ia Cnmbi- 
■»tal _S>-m rxznmetar'-Reșito 
matca inc-»at xilor și rațto- 
naiirafroltor a fost Incuia- 
*iaU de S'j-roese deosebi le. 
Au fost realizate și aolicate 
suie de i îovații și raționali
zări care au adus economii 
ie milioaTe de Iei.

In primele 28 de zile ale 
acestui an, datorită intensi
ficării muncii cabinetului 
tehnic și a brigăzilor de ino
vatori, s’au făcut 60 de pro
puneri de inovații dintre 
care aproape jumătate au și 
fost aplicate. Maiștrii ino
vatori Petru Turcu și ion 
Gabor — de pildă — au

construit un cuptor simplu 
pentru turnarea diferite’or 
piese de metal necesare înlo
cuirii pieselor folosite la 
căile ni ante dela liniile de 
laminare.

Această Inovație a dus la 
eliminarea timpilor morți 
cauzați de lipsa acestor pie. 
se ce trebuiau aduse d» la 
alte uzine. Totodată s’a mă
rit cu mult șl productivita
tea muncii și s’a redus pre
țul de cost al laminatelor

Printre muncitorii ale că
ror inovații au fost deja a- 
plicate se află și maistrul 
stahanovist Mihai Anglal 
dela secția hidrotehnică EI 
a creat un nou dispozitiv de

ungere, care permite obține
rea unor economii importante 
și o mai bună funcționare a 
compresoarelor.

O inovație care duce la 
ușurarea muncii este și a- 
ceea a șefului de echipă dela 
atelierul mecanic al secției 
laminoare, stahanovistul An- 
tol Pilarek. El a reușit să 
pună în funcție în cadrul a- 
telierului o macara rulantă 
pe pod Această inovație du
ce la o creștere a productivi
tății muncii cu 25 la sută șl 
înlocuește munca mai mul
tor muncitori.

Corespondent
VASILE MUNTEANU

Concursul căminelor culJura'e

PITEȘTI (deta corespondenta noastră) —
Dela I decembrie și până acum câteva zile 

Ia S.M.T. Costești nu s'a reparat complect 
nlciun tractor. Atât conducerea S.M.T.-ului, 
cât și inginerul Smeureanu Traian dela ser
viciul regional S.M.T. Pitești s’au trezii abia 
acum că piesele necesare reparațiilor celor
24 tractoare Lanz rm vin de-a gata. U.T.M. din S.M.T. Tovarășul Toma Niculae.

Boala birocratismului a molipsit atât pe P'-’im secretar al acestui comitet raional vine 
:ei din conducerea S.M.T.-ului Costești cât . ^es P€ ,a S.M.T. Costești. Dar sprijinul său 
și pe cei dela serviciul regional S.M.T. Pi
tești care nu au acordat atenția cuvenită a- 
sigurării pieselor necesare și condițiilor co
respunzătoare de muncă tractoriștilor.

Faptul că lucrurile stau prost la S.M.T. 
Costești se datorește in bună parte și orga
nizației de bază U.T.M. care s’a situat pe 
o poziție de autoliniștire. Deși sunt adesea 
cazuri de indisciplină care stânjenesc pro
cesul reparațiilor sau unii tineri lipsesc ne
motivat dela iucru zile dearândul, ca Stan

nu se face simțit. Se vede că și în munca 
unor activiști de răspundere ai comitetului 
raional U.T.M. s’a cuibărit nepăsarea și 
formalismul.

Conducerea S.M.T.-ului Costeșii, comitetul 
raional U.T.M. și organizația de bază 
U.T.M. din stațiune să știe că primăvara 
nu-și va amâna sosirea așteptându-1 să ter
mine reparațiile. De aceea ei trebue să ia 
măsurile cuvenite pentru îndreptarea situa
ției.

însuflețește munca artiștilor amatori
In toată țara, echipele artistice de ama

tori ale căminelor culturale se pregătesc in
tens în vederea celui de al III-lea concurs 
pe țară.

In legiunea Suceava, peste 2.300 de ar
tiști amatori și-au început pregătirile. Mai 
bine de 140 de formațiuni corale, echipe de 
dans și de teatru au început repetiții’e. Ală
turi de ei își îmbogățesc cunoștințele 105 
soliști vocali și instrumentiști, precum și 
134 recitatori. La căminele culturale se în
tâlnesc membrii celor două tarafuri șl 3

fanfare din reg’un.e, care se pregătesc și el 
pentru cel de al III lea concurs, in acest 
an, un mare număr de țărani muncitori din 
comuna Boroaia vor participa la concurs. 
Căminul cultura] din această comună are un 
cor format din 80 de persoane, o echipă de 
joc alcătuită din 12 dansatori, o eclrpă de 
teatru cuprinzând 15 persoane și 15 recita
tori. Deasemeni, căminul cultural din co
muna Oniceni va trimite la concurs echi
pele de cor, teatru și joc, precum și un ta
raf șl o fanfară.

Scrisoare din U. R. S. S.

Imagini din Țara Socialismului
Serata prieteniei

Era la începutul iui septembrie... Ca În
totdeauna, porțile institutelor de învățământ 
superior din Uniunea Sovietică se deschise
seră și academicienii, profesorii, docenții, își 
începuseră lecțiile.

Nu se poate, insă, concepe Începutul anu
lui școlar fără tradiționala întâlnire a stu
denților cu cei din a.nui I.

Un grup de studențt din anul I.„ Prkit-e 
el sunt foarte muițl străini — din China, Co
reea. Polonia. R.D. Germană, din Românii. 
Nimeni nu cunoaște bine limba nisă. La În
ceput. ințr'adevăr, e cam greu. Dar valsul ca- 
re-șl revarsă acordurile prin difuzoare il im- 
bie._

— Dansați ? — întreabă un român pe c 
fată blondă.

De data aceas‘a nu mai e nevoie de alte 
explicații... Și in vârtejul valsului, printre 
celelalte perechi, dansează tânărul român 
cu fala din Moscova.

Ultimele acerdori s’au st!r*_ Studenții 
străini inconjoa-a pe un student dela Filo
logie. din anul IV si il asaltează cu Între
bări. Și bineînțeles, fiecare in.reebă in limba 
lui.

— Știți ce, p-ieteni — le răspunde tn ru
sește Volodia. studentul d’n ana! IV — pen
tru început vă spun un singur lucru: „Ne! 
trebue să Învățăm pentru pace. Mir, Înțe
legeți acest cuvânt ?

Pe toate chipurile inflo-ește un zâmbet O 
micuță staoen:ă chineză bate din palme șl 
strică bucuroasă : „Mir, mir f Cuvântai 
acesta l-au înțeles cu toții. Tinere;:: nu i 
trebue traducător pentru a ști ce-i pacea.

In trenul electric
Trenul electric care deservește cartierele 

suburbane ale Moscovei este un m ; oc ce 
circulație foarte apreciat de locuitori Capi
talei.

Dacă te urci în al doilea vagon, poți fi si
gur că dai de studenții care se îndreaptă s-re 
cămine. Așa s’a întâmplat și de data aceasta.

Intr’un colț, o grupă intreagă dela Acade
mia asricolă „Timiriazev" discută cu aprin
dere iar alături se joacă o partidă pasio
nantă de șah, restul călătorilor citesc.

O scurtă oprire... In vagon s’a suit un tânăr 
cu brațele pline de cărți, probabil deabia 
cumpărate. S'a așezat lângă mine.

— îmi permite-ți, — se aude deodată o 
voce. O femee in vârstă il cere tânărului sâ-i 
arate una din cărți...

— Nu vă supărați, — Intervine un student, 
— arătați-mi și mie ediția aceasta nouă din 
Balzac.

Cât ai clipi din ochi, tânărul nu mal are 
nlclo carte tn mână. In schimb, trebue eă

Ce poate da o imagine mat vie și mai cuprinzătoare a vieții din Țara So
cialismului decât omul sovietic ?

Lor, minunaților oameni sovieti ci, le închin aceste rânduri; în ele am cău
tat să prind câteva aspecte semnificative in legătură cu oamenii sovietici, așa 
cum ii cunoaștem noi, tinerii români care avem marea fericire de a studia in 
Uniunea Sovietică.

răspundă Ia o mulțime de întrebări. Recare 
vrea să știe de unde a cumpărat cărțile.

— Eu lucrez la clădirea tnakă din piața 
Comsomolscaia, — răssunJe ei Azi s’au dat 
salariile și nc am putut trece pe lângă chioș
cul cu cărți deta club fâri să cumpăr câte 
ceva : mai ales că azi responsabilul a apro
vizionat bine chioșcul. Am cumpărat toi ce 
m’a Interesat Mai greu a fost ca nona ediție 
a lui Caragfale — se Înscriseseră pentru ea 
șl alt!! dar—

Auzind că se discută despre Caragia’e; am 
Intra; ș! eu in vorbă. Când a aEat că sunt 
din România, tânărul a început să mă asal
teze cu întrebări despre viața din țara noas
tră. despre literatura noastră...

In jurul tânărului constructor je adunaseră 
o mulțime de călători. Fîeca-e voia să cum
pere cărți șt s’au înțeles să se totălaească 
a doua zi după terminarea lucrului in fața 
c'ădirii înalte.

Cu greu se despărțeau toți de cărți— Din 
noa au început discuțiile despre autorii pre
ferați. desp-e eroii drag;.

In seara aceea, tânărul constructor al clă
dirii înalte din piața Comsomolscaia a cobo- 
rît cu două stații mai departe—

— lată unde duce dragostea de literatari. 
— tml spuse e» zâmbind. — Așa mi se întâm
plă mai Întotdeauna când compar cârțL

Referatul și întrebările
In cadrul practici! t-ebola să scria tei re

ferate literare. Una! din e’e — despre lite
ratura nouă din România. Și pentroca refe
ritul să na fie un simplu document tu desa- 
re> catedrei, sa hotârit ca sceastă locra-e 
să tîe prezentată ia fața oansenEor muncii 
soviet IcL

.M’am bucurat pentrocă știam că oamenii 
sovietici sunt totdeauna derni-d să cunoas
că cât mai multe despre țările de democra
ție populară.

Referatul trebuia să-l tin într’tma din ea- 
se.e de odihnă ale Ministerului Culturii.

Am ajuns către era 5 In minunata pădu
rice din jurul Moscovei. Dinspre Canalul 
Moscova-Vc’ga, In apropierea căruia se gă
sește casa de odihnă, se auzeau sirenele va
poarelor de cursă lungi. Cel peste 150 de

oameni aHaț! la odihnă se strânseseră deja 
într’o sală.

Am Început plin de încredere, deși puțin 
emoționat Eram bucuros câ am posibilitate:» 
să vorbesc desore literatura noastră nouă, 
deso-e dezvolta "ea ei. Când am terminat re
feratul a. început întrebările. Eram convins 
câ vei putea răspunde cu ușurință. Căci, mă 
gâr.deam eu. ei nu pot cunoaște atât de bine 
literatura română.

— Ce a mal scris In ultimul timp poeta 
Marla Bar.uș?

— Ce p-egătește Petru Dumitriu ?
— Cum se studiază In școlile din Româ

nia 'acrârlle lui Bâlcescu ?
Și întrebările veneau una după alta... Oa- 

OKSă simpli — anincIto.'L stuJenți, tnvăță- 
t<. * ari, ridicau probleme deosebit
Ce Interesante.

Ș trebue să recunosc sincer că, în seara 
aceea mi-a venit greu să răspund la toate 
întrebările.

O lecție de literatură
Afară ningea liniștit cu fulgi mart— Din 

norii fumurii zăpada albă se așternea tn 
draturi— In auditorii Insă parcă domnea pri- 
m ■ .ara. Erau doar mu’.ți tineri adunați a- 
a>o_

Stnerla tocmai anunța lecția. In sală In
tri ?-o esca-a pe care o îndrăgim toți — 
Tamara Matefiova. Tema lecției era „Litera
tura țărilor de democrație populară — Ro
mânia**.

Toate privirile s’au ațintit spre colțul unde 
se găseau studenții români. No! hotârîsem 
să nu luăm notițe de data aceasta ci să as
cultăm numai lecția. După primele 5 minute, 
Insă, ne-am dat seama că nu putem face a- 
ceasta Atâtea lucruri noi atâtea probleme 
t-tere-3- e despre Eminescu, Caragiale. Sa
bla. Sadoveanu.-

Deodată profesoara tncepe să recite în lim
ba română ve'surile iul Eminescu :

„A fost odată, ca’n povești
A fost, ca niciodată..."

Afară ninsoarea încetase; pe cer strălucea 
din nou soarele.

La 3000 km. de țară, tntr'unul din zecile de 
mii de auditorii studențești din Uniunea So
vietică oe 61mțeam ca In patrie, ca ecas£

Scrisori de acasă
Știam că mama este bolnavă Umblam a- 

mărît prin coridoarele Institutului și ale că
minului. Fiecare din colegii sovietici venea 
să-mi spună o vorbă buna să mi dea curaj.

Intr’o seară. Colea veni spre mine ev o 
scrisoare in mână.

— E de-acasă, hal. citește-o, — îmi spuse 
el Și nu a plecat de lângă mine până când 
nu a văzut că am desfăcut pilcul.

„Vreau să-țl spun că mă simt mult mal 
bine, tovarășii m'au ajutat tot timpul... A- 
citm am fost trimisă la Călimănești unde mâ 
odihnesc și urmez un tratament medical... Nu 
fii îngrijorat, vezi de te îngrijește și mai ales 
învață bine...

. Saluta-i pe prietenii tăi și scrie mai des.“
M’am luminat la față De acolo, de depar

te, mama tot nu uită sâ-mi dea un sfat
Colea veni din nou spre mine. Împreună 

cu el erau și câteva fete din grupa noastră.
— Ei, vezi că mamei îi merge bine, — îmi 

spuse el văzând bucuria mea. — Ce-tl spu
neam eu ? Apucă-te și răspunde-I, dar re
pede! Nu amâna, cum ai obiceiul mereu... 
Trimite-! salutări dela noi șl mai ales urări 
de însănătoșire grabnică. Și scrie-i mult.

Asta am și făcut...

Cunoscuți dela Festival
In holul Teatrului Mare, — intr’una din 

pauzele baletului „Cenușăreasa" se strânsese 
multă lume. Nu departe de mine văd doi ti
neri sovietici, amândoi cu insigne de parti
cipant la Festival prinse In piept lângă in^ 
sign® de Comsomol. Instinctiv mă apropii de 
ei. Când au văzut insigna mea se apropie 
de mine și spre bucuria mea imi spun în 
românește:

— Român ? Festival ? Șl noi am fost!
Incenem să ne aducem aminte de minuna

tele zile din august, de prietenia care s’a 
legat între tinerii din toate țările lumii.

După spectacol ne-am plimbat prin Mos
cova iluminată feeric; am trecut prin Piața 
Roșie, am admirat încă odată stelele rubinii 
ale Cremlinulul.

La plecare, cei doi tineri îmi spun bunâ- 
seara pe rusește șl apoi îl văd că se strădu
iesc să-și amintească cum se spume în româ
nește. Probabil însă că nu și-au adus aminte 
și urcându-se intr’un autobuz întârziat unul 
din ei mi-a strigat:

„Pace șl prietenie !“
Din seara aceea nu m’am mal văzut cu el 

dar știu că acum am doi noi prieteni la 
Moscova.

A. ȘTARK
student la facultatea de bibliografii 

j literară a institutului „V. M. Molota^l 
din Moscova
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veacurilor, ca un
— meserii legate

*

Dealungal veacurilor
— ținut secole dearândul în întunericul înapoierii șl silnicia unei 
cunoscut zilele luminoase doar acum, în anii regimului democrat- 
viața nouă din patria noastră au început să dispară meseriile

Poporul nostru 
vieți feudale — a 
popular. Odată cu 
t’ncinice ale trecutului — amprentă vie a mijloacelor de producție rudimentare. Au în
ceput să dispară minerul cu târnăcopul și vagonetarul — „șobolanii pământului", 
plugarul cu plug de lemn de pe fâșiile hătuite de pământ, lampagiii orașelor mizere, 
cu străzi strâmbe și înecate în noroaie. S’au dărâmat vechile șandramale îmbâcsite 
ale atelierelor și fabricilor din trecut, unde lucrau manual sute de muncitori cu fețele 
supte de foame și trupurile măcinate de boli. In locul lor s’au ridicat uzine și fabrici 
noi, cu ateliere largi și luminoase.

Odată cu meseriile și specialitățile noi în patria noastră s’au păstrat că un 
tezaur al tradiției strămoșești, meșteșuguri cultivate veacuri dearândul de către po
porul nostru. Ele exprimă dragostea și prețuirea poporului pentru frumos, pentru o 
viață mai bună. Și acum, pe văile apelor ce coboară de sus de pe Zarand sau Abrud, 
răsună cântecul tulnicelor, al cimpoaielor șl al țiterelor făurite de mâinile meștere 
ale muntenilor. Porticurile caselor și stâlpii cerdacurilor în care nevestele tinere 
țes vara covoare minunate, sunt împodobite cu frumoase sculpturi și gravuri, ope
rele artiștilor noștri populari ce au păstrat din tată în fiu, ca pe o prețioasă tradi
ție, acest meșteșug. Departe de a dispare, aceste deprinderi ce dezvălue toată fru
musețea și curățenia sufletului poporului nostru dealungul secolelor, sunt prețuite 
și păstrate ca și frumusețea proaspătă a doinelor, cântecelor și baladelor bătrânești.

Mecanic de combaină minieră

l-am In-

pentru

haveză ?

Am ajuns dimineața La I.upeni. L-am cău
tat pe tângrul maistru miner Kăncea Irimia 
și uh miner bătrân m'a îndreptat către un a- 
telier L-am găsit pe prietenul meu migălind 
deasupra menghinei o piesă mică de alamă. 
Mi-a răspuns vesel l.a salut și mi-a întins 
o mână mare, voinică.

— Ce lucrezi, tovarășe Kăncea — 
trebat ?

— Ia, o nimica toată, o chichiță 
liaveza noastră...

— Păi dumneata te pricepi și la
— Hm, mi se pare că nu mă cunoști ! Să 

vii în mină să-mi vezi mașina.
- Am coborît în mină, l-am admirat lucrând 

cu have za nouă sovietică. Apoi, treptat, i-am 
aflat povestea.

— Am învățat mineritul în Uniunea Sovie
tică și încă deta cei mai vrednici mineri, 
rnirieril Donbasului. Mi-a plăcut mult mese
ria aceasta și foloseam cel mai nimerit pri
lej de a mă specializa.

Am fost dat. dela, început să lucrez într’un 
șut cu un bătrân miner, tătar, un adevărat 
maestru în meseria lui !

. Bătrânul lucra la haveză — o mașină ce 
atunci o vedeam pentru prima dată — și 
ptinându-și toată bunăvoința lui s’a străduit 
să mă învețe și pe mine — flăcău de prin 
părțile Ciucului — să mânuiesc această har
nică mașină.

întors la Lupeni, am luat în primire o 
haveză sovietică. Când am văzut-o — oaspete 
neobișnuit pe atunci în Valea Jiului — am 
salutat-o oa pe un prieten vechi. Aș putea să 
spun că emoții ca acelea nu-mi amintesc să 
fi avut vreodată până atunci. Nu știu ee de
pășiri de normă am avut, dar îmi amintesc 
că primeam salariu peste 2.500 lei lunar, șl 
aceasta era ceva. Dar nu asta era cel mai 
important, cl faptul că aici în mina aceasta 
a noastră intrase o mașină nouă ce schimba 
cu totul munca. Minerii mai bătrâni au lu
cratînainie 
cărbunele cu 
cum straturi 
o învârteam 
cu dinții ei 
de cărbune.

Intr’o zi,
strânși în curtea minei. Vorbeau aprins, in-

aici cu târnăooapele și cărau 
vagonetele, Iar eu sfredeleam a- 
de cărbune cu o mașină pe care 
ca pe o jucărie, iar ea mușca 

sute de tone din pereții negri

văzui un grup de muncitori

eeghesuindu-se să vadă mai bine un lucru 
era în mijlocul lor.

— Ce-i ? am întrebat eu.
— Ce să fie. o mașină — îmi răspunse 

miner. Se zice că-i o combaină 1
Am străbătut mulțimea și am ajuns 

mijloc. Văzui într'adevăr o combaină. iar o 
plăcută de metal arăta clar de unde sosea : 
„Don bas".

Am simțit cum o emoție caldă îmi încăl
zește inima, ca atunci când revezi după o 
lungă despărțire un prieten drag Doar lu
crasem ș! cu combaina, acolo. în Donbas

Minerii o priveau și o judecau după închi
puirea lor.

— Mâi, ce să fie aceasta ? Și poartă căr
bunele, îl șî încarcă ?

— înseamnă atunci că este mai ceva de
cât o haveză.

— Aceasta este o minune pentru noi mi
nerii Numai de ar fi mai multe.

— Nici o grijă, aveți numai răbdare I — 
am vorbit eu apropiindu-mă.

Unul din tovarăși m’a zărit și m’a luat cu 
asalt.

— Kăncea, măi, tu te pricepi ! Ia arată-ne 
șî nouă cum merge minunea aceasta.

Nu știu dece, dar în clipa 
amintit de 
meu

„Iată-mă 
mi-am zis, 
minerii 
hainei. Erau printre ei și tineri, ca de pildă 
Corondi Iosif și alții Să-l vezi cum lucrează 
acum cu combaina N’ai să recunoști In el 
pe tânărul sfios și timid care venise în mină.

De atunci au mai venit tot felul d» ma
șini : haveze, combaine. transportoare și t e- 
nuri electrice. Cu fiecare mașină nouă ce 
înlocuește un procedeu vechi, o profesie a 
trecutului întunecat, o nouă înfățișare prind 
orizonturile noastre subterane șl o nouă mun
că, mai ușoară, mai mecanizată, freamătă 
acolo în abataj. Dacă ei putea să bănuești 
câtă recunoștință către tot ceeace a adus 
această viață nouă aici în mină se găsește în 
cuvintele bătrânilor mineri : „Am scăpat de 
târnăcop și lopată. Nu mai suntem de acum 
șobolani ai pământului..."

Nu uita să scrii și despre asta. Așa, ca să 
se știe.

un

în

aceea mi-am 
bătrânul tătar, de învățătorul

acum în rolul tău, bătrâne” 
și m’am apucat să-i învăț — pe 

noștri, meșteșugul mânuirii com-

Operatoarea cinematografica din sat
Benke luliana este o fată veselă, priete

noasă, plină de viață șl sănătate. Când o în
tâlnesc pe drum băieții și fetele din comuna 
Deta o întâmpină cu zâmbete șl salutari 
prietenești.

— Veniți diseară la sală — le strigă ea 
din fugă. A sosit un film nou.

Cred că ați ghicit : Benke luliana este o- 
peratoare de filme la cinematograful co
munal Și nu numai atât : dacă ai sta să ju
deci, o mai. bună propagandistă a filmului de
cât ea n'ai să găsești. Nu-î de mirare atunci 
că sala cinematografului este veșnic plină șl 
până chiar și oameni mai vârstnici o opresc 
pe stradă șl-i vorbesc cu respect.

luliana este fericită : tinerețea ei este plină 
de bucurii, și visul ei de totdeauna — de a 
ajunge operatoare de film — este acum un 
fapt împlinit.

Când era mică, în trecut, frumusețile ora
șului, cu luminile șl străzile sale, o atrăgeau 
ca un vis îndepărtat Copiii oamenilor cu 
Stare în sat povesfeau plini de îngâmfare 
minunățiile ce le văzuseră acolo, când fuse
seră cu părinții lor.

S’au scurs anii : multe s’au schimbat de 
atunci. Intr’o zi, pe ulița mare a satului ișl 
făcu apariția o mașină mare, închisă, pe 
care scria cj litere all>e : Caravana cinema
tografică. S’au strâns toți țăranii, cu mic șl

mare, în sala căminului cultural. S’a făcut 
întuneric și pe pânza albă întinsă au început 
să apară imagini S’a terminat filmul, au in
trat alți oameni șl filmul a început din nou, 
doar luliana nu se mișca dela locul ei, de 
lângă operatori. Cerceta atentă cu ochii el 
iscoditori aparatele de proecție, cutiile cu 
film, totul.

Văd că-țl place meseria noastră, tova- 
— i-a spus la sfârșit operatorul. N’ai 
să înveți și dumneata această meserie ? 
Sigur că vreau — răspunse repede fata. 

Dar cum ?
A'îndrumat-o operatorul ce și cum să facă 

pentru a se înscrie le școală, și într’o zi 
toamnă Benke luliana din Deta porni 
oraș.

Nu i-a fost prea ușor la început fetei 
școală Dar a stăruit și a pus suflet

— Am să învăț, trebue să birui greută
țile — își spunea ea adesea

După doi ani de învățătură. Benke luliana 
se întoarse în satul său natal Visul ei din 
copilărie s’a împlinit Ea a luat în primire 
noul aparat de proecție cu care era Înzestrat 
cinematograful comunal. Și acum tânăra 
Benke, fetița cea sfioasă și sărmană de moi 
eri, e«te pe bună dreptate, cu toată tinerețea 
ei, o persoană de vază a comunei.

rășă 
vrea

de 
la

în

Combainerul
E vară Soa

rele dogorește ne
cruțător șl un vânt 
mclcom leagănă 
spicele grele ale 
holdei In capătul 
ogorului gospodăriei 
a apărut o mașină 
mare, ca un uriaș 
din poveste. In du 
duitul cadențat al 
motorului, mașina a 
pornit peste valul 
auriu al grâului 
copt. Palele mași
nii apucă spicele 
date in pârgă, cu- 

' țitele le reteâză 
și ele pornesc in 
sus spre batoză. In 
spate, ca un șuvoi 
nesfârșit de belșug,
se revatsă in saci boabele grele de grâu 
Aceasta este cotnbaina. Deasupra, cu mâi
nile pe volan scrutează depărtările con
ducătorul acestei mașini minunate, cotn- 
bainerul. Este tânăr ca și tinerețea acestei 
meserii în patria noastră. Se numește 
Lazăr Ion, mecanic combainer la G.A.S.

Romanu din comuna Nazâru-Brăila. In 
prima zl când a sosit mașina a secerat și 
treerat împreună cu ajutorul său Alexan
dru Burlacu recolta de pe 12 ha. Ca mâi
ne întreaga recoltă a țării va fi culeasă cu 
asemenea combaine, iar in fiecare sat, va 
fi în plină înflorire meseria de combainer.

' I k ll

In holul unul teatru 
ai zărit o tânără pe 
care ai recunoscut-o. 
Este o electriciană din 
uzina ta. Ai admirat 
rochia elegantă și 
te-ai gândit ce bine 
completează desenul și 
coloritul țesăturii fru
musețea deosebită a 
fetei. Pentru bucuria 
acestei fete, lucrează 
în secția de fotogravu- 
ră a industriei Bumba
cului A, un grup de 
tineri absolvenți ai 
Școlii Profesionale, 
Prin mijloace și proce
dee tehnice noi, ei cre
ează, după metodele 
sovietice, modelele și 
tiparele viitoarelor țe
sături. In clișeu: Mihai 
Perva, șeful acestei 
secții, verifică împreu
nă cu utemista Aneta 
Stroescu cum s’a 
primat modelul.

★

Inginer alimentar
O după amiază obișnuită 

de terna. In laboratorul de 
analize al întreprinderii ce 
produse lactate „13 septem
brie" din București era li
niște. De jos, dinspre sălile 
de fabricație, răsuna zgomo
tul surd, egal, al mașinilor. 
La masa de cercetări, o tâ
nără femeie, cu pârul auriu 
revărsat peste gulerul alo al 
halatului, verifica la micro
scop compoziția microorga.ni- 
că a unui nou produs.

Alături, pe masă, se gâseia 
un curs gros de facultate și 
pe pagtna deschisă a unui 
caiet de însemnări un crekn 
cu vârful ascuțit Fata iși 
desprinsese privirea din o- 
biectivul aparatului și înce
pi se tocmai să insemne câte 
ceva în caietul de observații, 
când ușa laboratorului se 
deschise și in cameră se ivi 
Dorotea Lenguceanu, chimis- 
ta întreprinderii.

— Tovarășă Dinescu, vă 
cheamă tehnicianul șef. Este 
jos la fabricație.
Fata zâmbi și se ridică. Aici în

laborator ea își petrece tot' 
timpul liber. Face tot felul de 
cercetări și experiențe micro
biologice — specialitatea și 
pasiunea ei din facultate ; 
mereu este, insă, chemată 
jos, unde se desiășoară pro
cesul de producție. Acest lu
cru nu o supără; din contră. 
Ea iubește in aceeași mă
sură și cercetările de labo
rator și munca practică din 
întreprindere, munca de pro
ducție efectivă.

Aceasta este Elena Dinescu, 
inginerul alimentar ai între
prinderii. Fiica unor oameni 
modești din Buzău, ea a 
crescut ș! a învățat liceul 
acolo. Părinții iși iubeau din 
suflet copila ce se dovedise 
atât de silitoare șl visau in 
taină să o vadă medic. Dar 
Lenuța lor a îndrăgit chimia 
industrială, în ramura sa a- 
limentară. Pe atunci în tară 
nu exista o facultate cu o 
asemenea specialitate. In 
toamna lui 1948 a luat ființă 
Institutul de Industrie Ali
mentară. Tânăra Dinescu se 
înscrise aici și după absol-

vire, odată cu prima promo
ție de ingineri alimentari ai 
institutului, a fost trecuta ifl 
producție.

Munca aceasta I-a plăcut 
dela început și odată cu pro- 
duce-ea în serie a produselor 
dietetice noi, ce nicicând nu 
au fost făcute în țară, dra
gostea ei față de această 
muncă a crescut cu fiecare 
zi deoarece este plină de 
evenimente, străduințe și 
realizări.

Să mai spun cex'a despre 
ea : visează să lucreze în
tr’un laborator modern pen
tru ce'cetări microbiologice 
și să plece în Uniunea So
vietică pentru specializare. 
Are o prietenă : Fulga Fani, 
colegă de facultate De multe 
or! se gândește la ea 
atunci o ușoară invidie 
cuprinde. Fulge a plecat 
vreo lună in U.R.S.S. 
studieze ace-o microhio'og1. a. 
Si-au făgăduit că-și vor 
scrie. Scrisorile colegei vor 
fi dese 
vor conține câte puțin 
ceeace învață ea 
stau înțeles la

«1 
o 

de 
să

și cuprinzătoare : 
din 

acolo. Așa 
plecare.

Dispecerul secției automate
curtea ’argă a Uz’nei 
tractoare din Orașul 

d pe 
iniun-

In 
de 
Stalin răzbate, acoperfn.' 
celelalte, un zgomot 
dat, ca un vuet neîntrerupt 
Muncitorii sau otișnuit cu 
el și totuși când trec pe a- 
colo, prin dreptul acestei 
săli se onresc și privesc cu 
multă curiozitate prin feres
trele luminoase, 
mari automate, 
utilajul uriaș 
chibzuială și 
bandă rulantă.
câte dol-trei și discută — 
în glas cu tonul admirației 
muncitorului care își iubește 
mașina — în ochi cu scli
pirea dorinței de a lucra 
iacolo.

— Privește, ce mașini! 
Ce uriașe sunt și câtă forță 
cuprind în ele!

— Privește plăcuța dela 
mașina aceasta de 
Arată că-i din Uniunea So
vietică, Uzinele Chirov...

Aceasta este secția auto
mată a Uzinei de tractoa
re din Orașul Stalțn. Ea a 
fost instalată cu patru ani 
în urmă, dar adevărata el 
automatizare, organizare șl 
dispunerea mașinilor în 
lanț, dezvoltarea șl utilarea 
ei cu cele mal moderne ma
șini automate șl semiauto
mate, 
ces care 
fiecare zl 
care ceas

maș oile 
instalațiile și 
așezat cu 
calcul in. 

Se întâlnesc

aici.

acesta a fost un pro 
s’a desăvârșit cu 
care trecea, cu fie- 
de succese ce ce-

metodă de

în urmă ca 
nici o califi-

și meșteri 
împreună 

in mijlocul 
tânărul Za-

1 secției.

Cu fața spre viitor
Sunf unele meșteșuguri ce au rămas din străbuni, dealungul 

tezaur al artei noastre populare, altele sunt pe cale să dispară, 
de mijloacele primitive de producție.

Locul mijloacelor de producție rudimentare este ocupat odatăLocul mijloacelor de producție rudimentare este ocupat odată cu electrificarea șî 
automatizarea producției de către mijloacele de producție înaintate, capabile să ducă 
la un avânt nemaiîntâlnit al economiei noastre.

In scrâșnetul continuu al scripeților și al macaralelor, în vuietul înfundat al 
motoarelor electrice, se împletește un imn nou închinat eliberării omului de robia 
muncii trudnice, istovitoare. începe să apună epoca târnăcopului, a lopeții, a opaițului.

Lângă mașinile acestea noi, cunoscându-le fiecare trepidație și ascu!tându-le cu 
drag sgomotul cadențat crește un om nou, un constructor al vieții de mâine al 
patriei noastre. Către acest mâine, către acest viitor luminos, se îndreaptă privirile 
pline de speranță ale tinerii >r ce învață pe băncile școlilor profesionale, ale uni
versităților sau in laboratoarele de cercetări științifice. Elevii și studenții de azi, 
constructori și specialiști de mâine vor conduce centralele fabricilor automatizate, vor 
construi aparate de televiziune, vor conduce prin radio, uriașele tractoare electrice 
pe holdele nesfârșite ale gospodăriilor colective milionare. Studentul chimist ce 
astăzi cercetează in laboratorul facultății va da oamenilor un nou medicament sal
vator, iar șoferul ce scoate acum din garaj autocamionul de 15 tone va conduce 
in viitor mașina sau locomotiva cu energie atomică Mii de meserii, profesii, sau spe
cialități — ce nici visul cel mai îndrăzneț nu le poate cuprinde — se vor dezvcltă 
pe măsură ce societatea noastră se va dezvolta, înainte, spre comunism. Tineri și 
tinere, fii ai celor ce acum clădesc acest mâine vor mânui cu ușurință, siguranță 
și pricepere butoanele și manetele mașinilor perfecționate ale viitorii ri. Pentru se
ninul și frumusețea acestor zile, muncesc, se străduiesc și luptă oamenii muncii de 
astăzi, din patria noastră.

Creatorul filmelor de desene animate în culori

re au o nouă 
lucru.

<Muncrtorl ce 
ani nu aveau 
care, conduc acum uriașele
mașini și agregatele auto
mate, supraveghează proce
sul meoanic, automatizat, 
de fabricație. Un astfel de 
om este tânărui Cramarcitic 
Zaharia dispecerul acestei 
secții. El a Început, ca ori
care, simplu muncitor dela 
banc. Ar fi visat el în anii 
grei ai uceniciei când p lea 
istovindu-se o piesă prinsă 
într’o menghină veche, că 
va conduce Intr’o zi o în
treagă secție automatizată, 
inima vie a unei uzini ? 
N'a fost ușor să ajungă aci, 
să capete pregătirea și spe
cializarea necesară, cum nu 
este ușor Clici să o conducă 
acum. Dar energia și price
perea tânărului s’au împletit 
armonios cu voința sa de a 
învăța, cu agerimea minții 
sale. Intre el și muncitorii 
secției sale — ce sunt acum 
doar supraveghetori ai pro
cesului de producție — 
există o legătură puternică 
ca aceea ce-i leagă pe oa
menii porniți la un drum spre 
aceeași țintă.

L-am văzut la lucru. Era 
parcă peste tot: printre 
mașinllece uruiau surd, ală
turi de unul sau altul dintre 
mânuitorii
lor, sfătuindu-se cu 
din brigada complexă 
în biroul" controlului de 
litote. Toți îl iubesc și

tineri 
căci 
c) 
at 

soecerul
de curând sta- 
□rimul tânăr 

stahanovist — Și 
făcut 

ju- 
în 
de 

Tâ-

au muncit 
lor s’a ridica 
baria dls 
L-au propus 
hanovlst — 
dispecer 
pe bună dreptate au 
propunerea. Căci, dacă 
deci, cui se datoresc 
bună măsură succesele 
care se bucură secția ?

Adalbert 
bri ga da 

zilele tre- 
nu ar fi 
de staha- 

• fi primit

semiautomate- 
ticerii 

sau 
ca

ii

nărui Schuler 
strungarul din 
complexă, spunea 
cute că nicicând i 
obținut drapelul 
novist dacă nu ar 
ajutorul dispecerului, al prie
tenului său. Și tânărul 
Szacs Gheorghe și stahano- 
vista Oană Florica au pri
mit deseori sfatul prețios și 
sprijinul tânărului dispecer.

Muncitorii l-au aflat un 
obicei, pe care îl înțeleg șl 
îl respectă. Când de afară 
din curte răzbate zgomotul 
uniform al tractoarelor ce 
părăsesc uzina, tânărul dis
pecer iese grăbit. Prlveșle 
îndelung neastâmpărul ma
șinilor ce parcă ar voi 
plece mal repede și 
bește mulțumit. Acolo, 
adâncurile 
oțel, stă 
străduința 
secția lor. I
vi rea pân 
salut cald 
primesc: 
ogoarele ( 
vieții I

să 
zâm- 

în 
angrenajelor de 
întreaga muncă,

oamenilor din
Le petrece cu pri-
lă departe ca un
către cel ce le
Drum buri. spre
patriei, soli ai

Cercetătorul miciurinst

— Am ajuns — îmi spune însoțitorul. 
Aici este studioul! Am intrat într’un birou 
mare, luminos, unde lucrau aplecați deasu
pra unor mese, câ.iva tineii.

— Secția de fazare și cretere a filmu
lui — mă lămuri tovarășul Matty Aslan, 
unul din desenatorii principali ai studioului. 
Aci se creiazâ eroii filmului după scenariul 
regizoral, se fac scenele principale și se 
trece la fazarea personagiilor — adică la 
mișcarea lor potrivit acțiunei ce se desfă
șoară. După aceea se trece la secția anima
ție A ci ti’.muiui i se adaugă imaginile inter
mediare Intre elementele principale create 
de fazator. Decoratorul desenează apoi ca
drul in care se desfășoară acțiunea in ra
port cu tema filmului și când toate scenele — 
sute și mii de asemenea desene — sunt gata, 
se începe operația tehn’câ de colorare, de fil
mare, reproducere, turnare și însfârșit după 
multă muncă de finisare.

Priveam încântat desenele de pe masa fa- 
zatorulul ș| ascultam vorba repez:tă și en
tuziastă a creatorului de desene.

— Aci, vezi, suntem numai tineri. Dealt
fel și această meserie este tânără la not în 
țară. Iată pe utemistul Mustețea C.onstan- 
tm. Acum doi ani și-3 terminat stagiul mi
litar și nu știa încotro să o apuce. Era dor
nic de o muncă interesantă, entuziastă. 
A vend act, la studioul nostru ce abea se 
înfiripase. A lucrat la început la secția ani
mație — 
tot atât 
lui ca și 
e făcut 
rași“. 
nlcă”.
și precize. face mișcarea la noul film în 
lucru 
când va deveni desenator principal, 
ponsabil de film. Așa

Le secția decor m'a 
blond, slăbuț cu un 
buze: utemistul Octav 
principial. w

Fiul unui pensionar
Catrici și-a făcut cunoscută încă din școală 
înclinația pentru desen și voința de a se de
dica cu tot sufletul 
acesta nu prea a fost 
Catrici care ar fi vrut 
constructor undeva pe 
nu s’a putut împotrivi

o muncă stăruitoare, migălmsă dar 
de importantă în elaborarea filmu- 
ce’elaîte. împreună cu a'țl tovarăși 
animația la f.lmele „Cei doi iepu- 
3 poveste cu ursuleți", și „Marl- 

Acum după ce a căpătat siguranță

„Fetița cu cod țe" și nu-t departe ziua 
res- 

cresc la noi tinerii... 
întâmp nat un tânăr 

zâmbet prietenos pe 
Catrici decoratorul

d’n Suceava, tânărul

acestei arte. Talentul 
pe placul bătrânului 

să-șl vadă fiul inginer 
un șantier. Dar tatăl, 
voinței băiatului și în

toamna care urmă tânărul CatrlCi era student 
la Institutul de Arte Frumoase din Iași. 
După absolvire, tânărul a fost repartizat la 
noua secție de desene animate înființată 
pe lângă studioul de filme artistice din 
București. Aci a început să colaboreze La 
f Ime’.e care au fost prezentate până acum 
iar le filmul „Marinlcă" a lucrat decorurile.

— Cât de frumoasă este meseria noas
tră, mi-a spus el. Mergi la un cinematograf 
și vezi timp de zece sau cincisprezece minute 
un film de desene animate. Iți place, râzi 
d’n toată inima dar nu bănuești câtă munca, 
străduință, perseverență, încercări nereușite, 
retușuri, într’un cuvânt munca a zeci- de 
oameni se împletește aci pentru el. Dar 
munca aceasta îmi place. In ea am găsit 
satisfacția unui lucru înfăptuit cu drag, in 
studtoul acesta am simțit adevărata conștiință 
a frumuseței meseriei pe care mi-arn ales-o.

Ridicarea cadrelor artistice este o pro
blemă mereu pe ordinea de zi a activității 
conducerii. Este drept, calificarea la locul de 
muncă s’a dovedit un mijloc pentru obținerea 
acestui lucru, dar nu este încă totul.

Deaceea, in cadrul cursului de cunoștințe 
profesionale, câte unul dintre cei mai pre- 
găt țf artiști și tehnicieni din diferite secții 
ține referate săptămânale. Obiectele curente 
sunt: practica de desen, perspectivă, istoria 
c'nematografiel, lecții de tehnică, pedagogie, 
etc.

— Pentru mine, vorbi din nou tânărul deco
rator, cel mai bun profesor a fost regizorul so- 
vetic i. Vane. Studiez tot timpul cartea sa 
„Filmul desenat" ca și cealaltă „Filmul de 
multipl cație" de Pfușco, regizorul filmului 
„Sadco” și I. VanO. In paginile acestor cărți 
de speciaFtate — am găsit răspuns la multe 
din greutățile da care m’am lovit în .munca 
mea pract;că. Și, în afară de aceasta, re
gizorul sovietic Nemo'aev ca e a . stat în 
țara noastră vreme de un an, venea adesea 
pe aici îndrumându-ne primii pași în arta 
aceasta atât de tânără.

— Nu suntem chiar prea multi acum — 
continuă cu înflăcărare tânărul — dar peste 
câteva luni 15 studenți vor absolvi Institu
tul de Artă Cinematografică, la secția desen 
animat. Când ne vom muta la Buftea. în 
centrul cinematografic ce se construește a- 
colo vom avea în stud ouri'.e noastre peste 
250 de tovarăși. Atunci vom turna mult mai 
multe filme pentru micuții noștri prieteni.

Constructor de case prefabricate
Inchipuește-ți că p'eci dimineața, ca de- 

obicei, la lucru Treci pe lângă locul viran 
de lângă căsuța ta gândindu-te, ca în fiecare 
zi, că ar trebui să se facă ceva șl acolo. 
Strada e liniștită, deabia a început frea
mătul harnic de dinaintea orelor de muncă.

Te-al întors după prânz dela lucru șl un 
prieten pe drum ți-a spus zâmbind șiret că 
ai vecini noi și încă o casă pe stradă.

Zâmbești : este o glumă I Care casă, 
unde ? Doar azi dimineață... Alergi în- 
tr'un suflet și... nu-ți vine a crede ochilor. 
Alături de căsuța ta pe fostul loc viran se 
ridică o casă mare, luminoasă. Noii vecini 
așează fericiți lucrurile prin camerele încă
pătoare Este un vis sau aceasta va fi posi
bil pes’e sute de ani ? Nu | Am văzut cu 
câtva timp In urmă câțiva muncitori, sub 
conducerea unui tehnician, făcând lucrul â- 
cesta in câteva ore. Pe locul curățat, maca
raua așezase un planșeu de beton, iar după 
aceea ridica din nou un perete. Lucrătorii 
țineau peretele prefabricat pentru a suda 
dispozitivele de legare cu celelalte părți. 
B ocările masive de beton spumos cu armă-

furi de oțel alcătuiau pereții unor locuințe 
tip alcătuite și împărțite cu chibzuială. 
Blocurile aveau deschizături prin care treceau 
conducte'e de instalație electrică și Sanitară. 
Deasupra, un alt ptanșeu de beton forma 
acoperișul. In câteva ore legăturile au fost 
sudate, încheiate șl locuința, un tot solid, 
armonios, și confortabil a fost gata. Asta 
s’a întâmplat cu un timp în urmă și era 
prima casă experimentală. Acum, inginerii 
Vianu și Băcanu din Ministerul Construcții
lor și Industriei Materialelor de Construcții 
au pus ia punct planurile pentru a extinde 
aceste lucrări și a le da o dezvoltare din 
ce în ce mai mare.

La întocmirea proiectelor și a calcule'or 
constructorii noștri s’au fo’osît de documen
tația tehnică sovietică. In U.R.S..S. constru
irea caselor prefabricate nu mai este un lucru 
nou încă din 1914, s’au construit case cu 
1-3 etaje iar în 1950 s’a trecut la ridicarea 
în serie a clădirilor prefabricate de 8 etaje 
cu 96 de apartamente pentru oamenii mun
cii. Odată cu venirea primăverii va începe 
și la noi construirea pe scară mare a unor 
case prefabricate.

schimb prea mult azot care 
favoriza creșterea tulpinelor. 
Propuse atunci ca pământul 
să fie tratat cu granule de 
fosfor și recolta fu salvată. 
Oamenii mulțumiră din su
flet tânărului inginer. Peste 
câtva timp un țăran veni la 
el și-1 spuse că ir satul lor 
este un zarzăr ce trăiește de 
peste 70 de ani. Miciurinistul 
fu surprins Și o ideie se 
născu în mintea sa. Dacă ar 
altoi pe butucul unui ase
menea zarzăr, hibridul unui 
cais, cu un fruct superior, 
dar căruia î: lipsește rezis
tența și vitalitatea ? Pe«te 
câteva zile câmpul său de 
experimentare se îmbogăți 
cu un nou soi de cais. Spre 
toamnă, un alt țăran îl 
tâmpind pe drum și fără 
adauge ceva îi întinse o 
mură de prun cu zeci
fructe mari cărnoase îngră
mădite ca un ciorchine.
...Cercetătorul se ridică, pe 
sală se auzea freamătul în
ceperii ședinței de expunere 
a cercetărilor. Privi încă- 
odată fotografia lui Miciu- 
rin prinsă în peretele labora
torului și zâmbi cald. Acum 
știa cum își va începe expu
nerea referatului său.

dare sexuată artificială, edu
carea hibrizilor printr’o agro, 
tehnică diferențiată și prin 
mentorare.

Văzu în gând pe cumpă
rătorul — un om al muncit 
— care va lua în mână fruc
tul obținut de el: un măr 
mare, de vreo 500—600 gra
me, cu carnea tare, gustos 
și aromat. Va fi desigur în
cântat și mulțumit. “ 
eî, pentru bucuria 
anonim cumpărător 
duește cercetătorul 
nist.

Tânărul cercetător își a- 
mîntește bine cum s’a născut 
în el dorința de a obține o 
nouă specie de cats și prun 
Iși instalase 
trecut câmpul de experimen
tare lângă o gospodărie in 
comuna Buda. începuse 
lucreze, când într’o zi țăra
nii din gospodărie, aflâni 
rostul cercetărilor sale pe 
câmp, veniră la el rugându-1 
să I scoată din încurcătura. 
Cultivaseră pe un pământ 
de luncă niște vinete care 
crescuseră bogat, adevărate 
tufe, dar in schimb nu dă
duseră fruct, adică princi
palul lucru. Tânărul cercetă
tor merse acolo și stabili prin 
analizele sale că pământului 
îi lipsea fosforul necesar 
creșterii fructului, având hi

C o c i u 
privirea 
1 avea 

scoase oclie- 
și-și

Tânărul 
V a s i I e 
de pe referatul ce- 
în față, își 
larii cu ramă subțire 
frecă ochii obosiți, cu ges 
tul său obișnuit. Acum putea 
privi clar prin fereastra mare 
a Laboratorului unde se re
trăsese înainte de a Intra în 
ședință, arborii bătrâni din 
curtea Institutului. „Și iar
na aceasta care nu se mai 
sfârșește” — gândi el înciu
dat Aștepta cu nerăbdarea 
cercetătorului pasionat de 
munca sa, venirea primăverii- 
pentru a ieși din nou pe 
câmp, să simtă in piept mi
rosul pământului reavăn, 
mustind de sevă. Acolo, 
printre plantele și arborii pe 
care îi cultiva și-și experi
menta cercetările, era toată 
viața șl activitatea sa — 
cel mai neutilat, dar cel mai 
complex și perfect laborator 
de cercetări miciuriniste — 
ogorul.

In vara aceasta va merge 
la Fundulfta. Acolo va fl un 
nou câmp de experimentare 
a lucrărilor sale. Va com
plecta caietul de observații a 
noilor Soiuri de prun, cais, 
piersic și cireș, ameliorate și 
îmbunătățite calitativ prin- 
tr’un șir neîntrerupt de pro
cedee miciuriniste de hibri-

inginer 
ridică

Pentru 
acestui 

se stră- 
miciuri-

in vara anului

să

In
să 
ra
de

— O meserie veche cu un conținut nou —
— „Tot ceeace am învățat aici despre higiena îngrijirii vitelor va trebui să aplicăm 

P'aci'c in munca noastră Acolo In grajduri, la fermă, va fi seminarul lecției noastre 
de astăit. ’

Tânărul inginer zootehnist tăcu și se ridică, semn că lecția se sfârșise, in 
timp ce brigadierii, tehnicienii, mulgătorii, și îngrijitorii părăseau, discutând ' aprins 
despre cele 'învățate, sala de cursuri a școlii profesionale, inginerul Lucian TKnig 
ișt strânse grăbit cărțile și notițele. Maiavea multe de făcut in ziua aceea. Mai 
inloi calcularea cotelor de nutreț. După aceea supravegherea mulsului, higiena graj
durilor. tratarea vitelor bruceloase și câte altele.

Cineva tuși stăruitor In sala pustie. Inginerul ridică privirile și recunoscu lângă 
usă sta'ura voinică a brigadierului Toma Balleș. Zâmbi. Ca întotdeauna brigadierul 
ii aștepta după orele de cursuri pentru a face împreună inspecția grajdurilor, a 
maternităților și a ingrășătorii.lor. Au pornit împreună pe aleea acoperită de nea.

— Dacă zilele acestea nu sosește nutrețul, nu știu cum vom ieși cu planul — în
cepu brigadierul.

— Va veni, tovarășe Balteș, va veni: fi . fără grijă Iată ieri a sosit un prim 
bansport Puțin, ce-i drept, va ajunge pentru câteva zile, dar așteptăm azi sau mâine 
încă ceva Ai fost pe la crescătoria de viței? Ce-i pe acolo?

— Frumoși, sănătoși : zburdă veseli în grajd A fost o zi frumoasă astăzi și 
au simțit, pe semne, in nări, mirosul primăverii nu prea îndepărtate.

Este de mult in fermă brigadierul și întotdeauna fața lui aspră se luminează 
când se vorbește de vițeii crescătoriei, mândria lut.

Nu sunt de o vârstă, inginerul și brigadierul. Nici nu seamănă și fiecare are 
un fel al lui de a fi: preferințe, preocupări și gusturi deosebite. Dar se înțeleg de 
minune, când este vorba de îngrijirea vitelor, de vindecarea celor bolnave, de mă
rirea producției de lapte Se ajută șt se complectează unul pe celălalt: specialitatea 
și străduința, inginerului, entuziasmul și voința sa cu bogata experiență, cunoașterea 
practică a problemelor de zootehnie și dragostea mare pentru vite a brigadierului.



Viața U. T. M. Declarația lui Ciu En-lai
Sarcini concrete tuturor utemiștilor ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze

In urmă cu vreo două luni, într’o seară 
după lăsarea lucrului, toți membrii comite
tului U.T.M., ne-am adunat într’o ședință. 
Pe fiecare ne preocupa o problemă impor
tantă asupra careia ne atrăsese atenția de 
mai multe ori tov. Aur Baicu, secretarul or
ganizației de partid. Era vorba de faptul că 
la noi, deși sunt mulțl utemiști, numai o 
mică parte din ei duceau o activitate adevă
rată; mulți utemiști nu aveau sarcini con
crete de îndeplinit, nu participau intens la 
viața de organizație.

Ar fi bine să ne gândim atent, care ute
miști nu au sarcini de organizație, a spus 
utemistul Barac Mișu. In feiul acesta vom 
ycclea ce ajutor trebue să dăm acelora oare 
întâmpină greutăți și cum să-i antrenăm pe 
toți utemlștii într’o activitate susținută de 
organizație.

Noi am fost de acord cu propunerea lui. 
In urma controlului făcut, am constatat că 
din cei 56 membri a; organizației noastre 
de bază, majoritatea nu aveau de îndeplinit 
ntelun fel de sarcini pe linie de organizație. 
Ne-am dat seama că aceasta era una din 
cauzele principate care a făcut să nu putem 
îndeplini la timp și in cele mai bune condiții 
unele sarcini. Era deci necesar să luăm ime
diat măsuri de îndreptare a acestei situații.

Ceeace începusem acum să facem, trebuia 
realizat încă de mult. Trebuia să ne dăm 
seama că educația comunistă a tineretului 
nu se face numai prin ședințe și prelucrări. 
Era necesar să înțelegem ca atunci când fie
care utemist are o misiune de dus la înde
plinire, când este controlat și ajutat, el se 
simte mult mai legat de organizație, iar 
munca merge mei bine. Tocmai pent-u a li
chida această lipsă, noi am fecut la reparti
zarea de sarcini concrete uterrt;șt:lor. Astfei 
utemiștii Sofran Dumitru, Did; Mihalache și 
Ica Mihalcea au primit sarcina să ajute 
munca colectivului gazetei de nerete din gos
podărie Utemistele Adriana Neagu și Poli- 
xenia Marin, au prinrt sarcina să discute și 
să mobilizeze pe tinerii Ion Popa, Valeria Ic
nită, Dumitra Alexandru, Maria Barbu și 
Victoria Istra'.e. care lipseau uneori fără m 
motiv temeinic dela studiul politic. Dato'te 
acestui fapt, acești tineri privesc cu mai m_? 
spirit de răspundere participarea lor a ă- 
țământul politic. Ei vin acum regulat te 
cursul seral în care sunt încadrați.

Plenara lărgită a C.C al P.M.R. din au
gust 1953. a elaborat o serie de ~te:_ri me
nite să ducă la lichidarea rămâneri: în urmă 
a agriculturi;, la creșterea p'odjcriei agricole 
și animaie, pentru ridicarea nivelu u: de trai 
al oamenilor muncii. înfăptuirea practică a 
acestor măsuri depinde in mare măsură de 
extinderea metodelor agrozootehnice avan
sate, de ridicarea nivelului cultural și teanc 
al oamenilor muncii din agricultură. Organi
zația noastră de bază, a acordat In ui" — 
t mp o mai mare atenție însușiri1 de către 
utemiști și tineri a cunoștințelor agrozooteh
nice Un:i utemiști, printre care Gheorghe 
Savu și Gheorghe A Popa, eu primit sarcina 
să urmeze cu regularitate cursul agr-roc---- 
nic care s'a înființat în gospodărie. Și aceasta 
pentrucă deși s au înscris la curs, ei nu par
ticipau cu regularitate la lecții și serrr 1. 
Utemistu! Constant n Ivanciu care are — .te 
experiență în îngrijirea și creșterea vitelor, 
a primit sarcina să împărtășească din expe- 
rien'a muncii lui u'enristaiai ConstaMâl 
Staicu care a fost de cj'ând mpa'rirat să 
muncească în sectorul zootehnic. Datorite

Colectiviștii învață limba rusă
Au trecut de a1 unei mM bine de patru luni.
In perioada campaniei agricole ae toamnă, 

țăranii muncitori din comuna Tudor VlaJi- 
mirescu aflară câ la Arad sosise delegația 
colhoznicilor sovietici care ne vizita țara.

Dornici de a afla cât mai mulie din expe
riența lor, membrii gospodăriei colective 
„Grivița Roșie“ au format o delegație în 
frunte cu președintele, pe care au trimis-o 
la Arad.

Până seara târziu au stat de vorbă colhoz
nicii sovietici cu colectiviștii din comuna 
Tudor Vladimfrescu Le-au împărtășit din ex
periența lor, le-au vorbit despre metodele lor 
de muncă, despre noile varietăți de plante 
care sunt semănate pe ogoarele lor.

Marin Ionescu, unul dintre colectiviștii din 
delegație a vrut să discute maj amănunțit cu 
oaspeții despre grâul ramificat. Dar transla
torul era ocupat peste măsură și nu-1 putea 
ajuta.

— Ce bine ar fi fost să fi putut vorbi așa 
cu ei chiar în limba rusă, se gândea el; 
deasemenl, la noi la colectivă vin o sumede
nie de broșuri, de ziare și reviste sovietice 
și eu mă uit la ele fără să înțeleg nimic din 
ce scriu. Trebue neapărat să învăț limba 
rusă.

Și când tovarășii dela A.R.L.U.S. au venit 
în colectivă să înființeze cursul de limba 
rusă, primul care s’a înscris a fost Ionescu 
Marin. Apoi s’au mai înscris Hârlău Anton, 
Ștefan Parfenie, socotitorul gospodăriei, 
Lupașcu Gheorghe, secretarul organizației de 
bază UTM, utemistul Covaci Ambrozie șl 
încă mulți alții.

In fiecare luni seară elevii cursului sunt 
prezenți la sediul gospodăriei. Insă Ionescu 
Marin își înoepe activitatea pentru cursul 
de limba rusă încă de dimineață. Luni el tre
ce pe la casa fiecărui cursant să-i amintească 
că seara se ține cursul, și nu uită niciodată 
să-i întrebe ,pe fiecare cum stă cu lecția, iar 
dacă vreunul nu știe. Marin se grăbește 
să-l ajute.

Anton Hârlău caută și el să-și folosească 
cât mai bine timpul liber. Până acum și-a 
scris înainte trei lecții. Cât despre citit, a 
citit tot manualul. Și într’adevăr, roadele se 
văd : la toate întrebările puse de profesoară 
el răspunde cu siguranță Hârlău Anton pe 
lângă manual, a început să citească ou re
gularitate unele broșuri de specialitate; ori 
de câte ori nu înțelege ceva, se duce 
la profesoară sâ-i arate cum trebue să tra
ducă.

Ce’ mai in vârstă dintre elevi este Țăranu 
Constantin. In ciuda celor peste 60 de ani, 
el este unul dintre elevii fruntași. Știe să 
vorbească puțin rusește; a învățat încă de 
mic dela tatăl lui, dar cu asta nu se mulțu
mește. Vrea să cunoască bine limba rusă și 
totodată să poată citi și scrie corect.

I n f o r
Sâmbătă seara la Facultatea de Științe 

Juridice din București s’au încheiat lucrările 
consfătuirii cu cadrele de conducere ale.in
stituțiilor de învățământ superior din în
treaga țară.

In încheierea consfătuirii, acad. I.Murgu- 
lescu, ministrul Învățământului, a expus mă
surile ce trebuiesc luate pentru continua îm
bunătățire și dezvoltare a învățământului 
superior. ★

Ea Casa Agronomului din București s’au 
încheiat sâmbătă dimineață lucrările cons- 

ajutorului primit, Constantin Staicu mun
cește acum mult mai bine. El dă va
cilor să mănânce așa cum a fost îndrumat: 
în afară de furaje, sfeclă tocată șl amestecată 
cu tărâțe conform normelor; le adapă de trei 
ori pe zi și se îngrijește ca așternutul lor să 
fie întotdeauna uscat șî călduros.

Alți utemiști du primit sarcina să se ocupe 
de tineri: care și-au exprimat dorința sâ in
tre în rândurile Uniunii Tineretului Munci
tor. Acești tineri au fost antrenați la acțiu
nile organizației de bază, li s'a recomandat 
să citească unele cărți și ziare, au fost che
mați la adunările generale deschise, și au 
primit chiar unele sarcini pe linte de organi
zație. lată câteva exemple în această pri
vință. in brigada de câmp, a venit să lucreze 
nu de mult și tânărul coectivist Nicu Petcu. 
La început ei se simțea st:ngher nu cir: >ș- 
tea pe nimeni și sta mai mult retras. Ute
mistul Constantin Ivanciu a pr.mit sa'cina 
să se ocupe de el. să citească împreună une e 
articole din ziare, să-l atragă I« d ier te ac
țiuni ale organ zației de bază. Ivanciu a iis- 
cutat mult cu Petcu. A început -a- vorbească 
despre frumusețea vieții de organizație, des
pre munca tinerilor care au dever:: 
utemiști cât și despre exemplu: mi
nunat el comsomoliștilor. El a i< -t in
vitat la o adunare deschisă a «r.-er z.«: .
unde tânărul a văzut cum disc ;tă -.-.e-istli, 
cum hotă'âsc laolaltă măsur le necesare pen 
tru îmbunătățirea munc i. In acest fe! N ci 
Petcu a înțeles conținutul Ina t ș: frumos 
el muncii de organizație și marea c "ste de 
a fi utemist Atât el cât și tme- ll'e Rada. 
Cepam Geurgeta. Fioarea Flnrea. M?:$e Du- 
mlt'a si Matei Dc-briț*. au ce*jt să ' • pr — i 
în U T M , devenmd :.n scurt t mp -ctem-.ș: 
de nădejde a> organizație: noostne de bark.

Pentrucă sarcinile încredințate să cprtrt- 
buie la educa "ea uierrșt !k. c-nitetuț orga- 
nizație*' de bază UTM. veboe sâ-i cannasca 
pe utemș‘1 să țină seamă in rejjrtz-o 
sincini’or de dorințele, de precât re» «i JT- 
tudini'e lor. Pornind dea acest :ri»h::; ->-• 
am reușit sâ obținem uaeie s'^rrese te t ar
că Cunoscând de pTdă că xtem-ștt Maada- 
c'ne N colae. Ghenrghe A Popa Censti"? 
Badea. Staicu Constantia, loa O. Gemea. E e- 
na Alexandru șl eițil doresc sâ “zmceișri ’a 
sec’orul zootehnic »: g'*ro*iărieri r»?i m 
stat de vo*bă cu fiecare parte. ie-i— «râ
turi apoi și ca toc. Zaharia Ștefan președx»- 
te'e gospodăriei, care a P*<t de acord cz pro
punerea tinerilor. Dori aceea tineri? aa tessC 
reoart zaț la sectoral zr»<ehnic și s'aa drt 
unele sarcini concrete. Altfel c'e—«te* Oa- 
m:tra A'exaodrw și E’isabeta P va ore vor 
munci la stupine, aa primit tron» ca to 
trei Iun: de z-le sâ se «■yriz to eres’*- 

și Ingr’îijTi ?
O. Gea a prîmft ia = ? se
cât mai bine in cadru! cu'su'ai pe cate 5 va 
începe re*te câtva t~—?. pentix soerfafitarea 
lui în prob'e-na Hsămințărt art flcăae a 
oilor No ne-am propus dease—enea să <**- 
gan zâm în sectorul zootehnie șl an zwt we- 
mist de control. cate Iș; va începe Ja 
activitatea.

Repartîza-ea Mocfnfkr m cr»-*t!tne teși 
totul in activizare? atesriștflor. Esce*->—i *e 
arată, că utenrișin oricât de acthi ar fi. dacă 
m sunt controlați și ajetați to and practK 
să teiringă greutățile. sarrr-Fe 
dep' nite. La- anca organoațel srie-t lat! 
cn exemplu to această pririuță. Arm tăria

Dealtfel, de pe acuT, eu toate eS nu «tie 
p:ea bine să citească, el se străduiește sâ 
urmărească reviste și ziare sovietice.

*
Se înserare Echioa comfaisă de torarășul 

Ionescu Ma>in, fruntașul gos^odâriet termi
nase lucrul Sten adunat cu to i In sediul co
lectivei In camera bkie încălziți radioel 
transmitea un cântec popular românesc. 
Tovarășul Ionescu Marin deschise vorba:

— Astăzi am muncit bice; am curățit de 
boabe peste 3009 kg. porumb Totuși nu sunt 
mulțumit. Cu aceeași muncă sar fi putut da 
mai mult porumb. Noi nu am otganizat k>c-i 
de muncă, și am lăsat ști'jletii departe de 
mașină, ca apoi să-i cărăm cu coșul. La gura 
de jos am lăsat boabele să se risipească șl 
apoi am fost nevoit: să le strângem cu mâna.

Au hotărît apoi cum să-șl organizeze mal 
bine munca.

La un moment dat, muzica transmisă la 
radio a încetat. Crainica antință : „Transm - 
tem ora de limba rusă“.

Tovarășul Parfenie s’a desprins din grupul 
celor ce discutau și s'a dus la radio să as
culte. L-au urmat și alți colectiviști, mai 
ales dintre cei care urmeeză cursul de limba 
rusă. Până la sfârșitul orei, elevii au învă
țat multe lucruri noi.

...Cu toate că era o oră târzie, tn sediul 
gospodăriei tot mai ardea lumină. Ștefan 
Parfenie stătea aplecat asupra mesei. In e'.a 
lui era revista sovietică „Molodoi Colhoz
nic".

Multe din articolele interesante publicate 
aci, ar vrea el să le citească. Cuvintele pe 
care nu le cunoaște și le notează și apoi, 
după ce le află înțelesul face traducerea com
plect.

Tovarășa Sănduțu, profesoara cursului 
de limba rusă din gospodărie, își dă 
mult interes pentru ca toți elevii să-și însu
șească bine materia. Ea se îngrijește de fle
care elev în parte pentru ca niciunul să nu 
plece dela oră fără să cunoască tot ce s'a 
predat.

Elevii cursului de limba rusă se pregătesc 
acum Intens • în curând vor avea loc semi- 
nariile recapitulative.

De multe ori, seara, după ce au terminat 
cursul, ei mal rămân puțin pentru ca tovară
șa Sănduțu să le citească șl să le traducă 
articole din reviste sau broșuri de speciali
tate.

Dacă drumul te va duce la anul tn gospo
dăria colectivă „Grivița Roșie" din comuna 
Tudor Vladimireșcu, desigur că vei găsi 
mulțl oameni care citesc ziarele și revistele 
în limba rusă și care, învățând din ele, apli
că cu spor înaintatele metode de muncă 
sovietice.

ADRIAN MOISESCU

m a t i i
fătuiril inginerilor și tehnicienilor pomlcul- 
tori și viticultori din întreaga țară, organi
zată de Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

Tov. M Gogioiu, director general a! Di
recției Generale a Pomiculturii și Viticulturii 
din Mi listerul Agriculturii șl Silviculturii 
a vorbit printre altele despre sarcinile ce 
revin inginerilor și tehnicienilor pomicoli Și 
viticoli, penti u realizarea sarcinilor trasate 
de Plenara lărgită din august 1953 a C.C. al 
P.M.R., arătând măsurile luate de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii. (Agerpres) 

timp utemista Pilona Ionîță a fost numită 
propagandistă a unui cerc politic. Ea a pri
mit bucuroasă această sarcină și a muncit 
bine la început.

Cu timpul însă lucrurile s‘au schimbat 
Propagandista nu se mai îngrijea de felul 
cum studiază tinerii, nu se pregătea suficient 
pentru lecții și seminiarii. Comitetul organiza
ției de bază U.T.M. nu s a grăbit să ia mă
suri pentru sancționarea ei. ci a căutat să 
stea de vorbă cu ea, sâ vadă din ce cauza 
nu-și duce munca cum trebue. Dscutând cu 
tov. Filora noi am constatat că nu e nepăsă- 
toare față de această sarcină, câ a_e bună 
voință, dar nu este destul de consecventă și 
atunci când a întâmpinat unele greutăți, nte 
știut cum să le birue. Atunci ne-am dat 
seama cășiooi. membriicecnitetului.purtăm 
o v nâ serioasă pentru.'ă nu am controîat-o 
și ajutet-o sufictent Discutând șî criticând-o. 
pentru Eosur ’e pe cere le-a avut noi i-am 
arătat totodată tovarășei Filora și cum tre
ble sâ înlâiure greutățile, cum să-i mobili
zeze pe tineri la cursuri, i-am vorbit cu multă 
câ’dură despre friimusețea muncii de prooa- 
gand'st. reușmd astfel sâ aorindetn în suf î- 
tul ei dragostea pentru această m ncă Astăzi 
tov. FTora se ocupă cu mai multă grija de 
activitatea cercului pvi:tid

Spre denseo re de trecut când en -.urrj- 
msc de utemiști aveau șaretei coomete. prn- 
t-ucă noi căutam *â facem torul sagari. ’’p- 
finda-ne de sp.-rj nu ptețăce el ■torsâtt lor și 
tinerilor, astăzi am tr 'ătarat to nate —jsa*ă 
•ectar'ama! din munca ->«astr» Totuși na p». 
tem suute fi am tocat tot ce asezn 
sâ iec-n to arrastâ ynință Mai vxm >- 
acum cazuri când rnr atomC-ti ca Irancia 
Certstan: n. Sorran brriri Gtwtescx La- 
c au. A ecu Asan și Staara Radx cate iși 
todr-Psrsc c?-~șt arioa șarete* te prrtete. 
scot sapeaagfcaareaU ca sarcini Acum 
act șrim că această arartfeâ de a acti
viza mteai pe <tenx.r*t: e*
tnaac aeas-tte șî *aeem tacx ca să o totăta- 
ri~i că: aaaa crpe—t

In argatozrria awtoi de Saci, s'a teeeto- 
‘e~ : ac tea oa’cw*. fa odrai Mor ada- 

prar-ate ‘are o sortă rior-it 
desnre mods! to ra-e 5ș todepvtesne atemiștr 
sa*ri-- • :—te ie Arearte ere « mare rol 
eiacariv. face sâ r*ească srterzl de răspun- 
dete a' xte-rășe •». dane te fctărteaa intre- 
g.- «rar de crgaeâarie

Sace-s-1 to act vizam etemtști-
L» se dalxesc b cea su: sare p*~le tndru- 
rterfcr ș- a-rSxtevî prte>t dete crgaaitxțte 
de pete’d. de a pnee? t : dni gn<x>dă*te- 
I* a‘a~ă de tapei că aoî ea fast tedrumați 
de«ey' să sn —mr — si-garn c ci tetreaga 
ar»<ă de tit ri. să-t a ’î.'irr h aerisi «tea ’xx. 
sectetarx ccgateza* iei de sar !4L pcețeitetele 

e ș a țj cj^u* șt vfa de*enri te 
•dmaărito eoastre gtat ate. ae ajatâ to rapar- 
: uar»a sardniloc. n organ zarea cx3tr«oteluî 
tedo**terii sancărilor.

Fcloșmd r—r^« ajsteril organizație! 
de part d. ?—’terici urnea ceametă. răbdâ- 
rirte ci fiecare z-e—st ș- ti-*- *- parte. 
r*>n si-te-t tetărtți st tadtomătâțris neîncetat 
actvtaiea --~an ra* •? de baââ. sâ muncim 

oen’n iaGorirea gnapodâriel noa
stre coectrve.

Dl MITRf MCOLAE
șe>-’ ărz tegaazzațse: de bază U.T31-

arreriă colectivă 
_FÎJ3»te Sârba"-Călărașii Vechi

: Cilii gospodari, 
: alții neglijenți
; M—1, Tehnic 1 de Construcții nu
jare local proprio, ci Moșește localul școlii 
{ xtefli 4e 10 ani — bdiețL
» Era de așteptat deci, ca locatari școlii. 
J ingrijtt de det gowodari sâ se găsească 
I peraicatent hrtr'o stare exceieatâ de ordrne 
| și ctrățenie.
| Reriratea !nsâ a fost alta. Elevi! ambe- 
l lor școli stea dovedit neglijenți fațâ de 
| starea școlii îi» care învață. X’icț nu le 
t oăsa de murdăria și dezordinea ca-e dom- 
I nea :n școală.
( Situația aceasta nu făcea cinste nici 
I uneia dintre cele două școli, iar elevii în 

ioc să se apuce de muncă in această di
recție, se mărgineau numai la a arunca 
vina unii pe alții.

La un moment dat condoce-ea școlii 
noastre de construct:: a ajuns la cooclu- 

{ zla că această situație este intoienabllă. 
J S'a făcut apel Ia elevi, care mobilizați de 
! organizația de bază U.T-'t au pornit cu 
| entuziasm la muncă, pentru întronarea in 
| școală a ordine: șl curățeniei. Campania 
ț aceasta a dus la obținerea unor rezultate 
! foarte bune. Atenția și seriozitatea cu care 
| comitetul organizației de baza L'.T.M. a 
l condus această acțiune, stimularea și ca- 
| nallsarea entuziasmului elevilor, sprijinul 
j prețios primit din partea tovarășilor 
I noștri profesori, au făcut ca Intr’un timp 
I scurt, școala să devină de nerecunoscuL 
i Geamurile strălucesc acum de curățenie 
j iar perdeluțe e ieșite din mâinile harnice 

ale fetelor dau claselor un aspect sărbă
toresc. Elevii au reparat băncile stricate 
care zăceau prin colțuri, tablele care nu 
erau în bună stare etc.

In această acțiune, s’au evidențiat în 
mod special elevi! anului 1II-B, utemiști 

ca Gânju Marieta. M. .Xatansohn, Platon 
Alexandrina și el'pL

După exemplul celor citite în cartea 
„Prietenii mei comsomoliștii" de Cropa 
ciova, sau organizat in școală brigăzi de 
serviciu. Este o formă care a contribuit 
într’o măsură considerabilă Ia ridicarea 
simțului de răspundere față de bunul sta
tului. Atmosfera ce domnește astăzi în 
școală umple inimile noastre de o legi
timă mândrie.

Bucuria muncii noastre este însă um
brită de mâhnirea ce ne-o provoacă ati
tudinea tovarășilor dela școala medie de 
10*ani — băieți. Pe lângă faptul că ei nu 
au contribuit cu nimic la acț:unea noastră, 
purtarea lor constltue pentru noi o 
piedică. Astfel ei continuă să nu păstreze 
cu grijă bunul obștesc, cum ar fi de 
exemplu, băncile sau geamurile. Clasele 
în care învață ei rămân de cele mai muhe 
ori murdare. A‘.răgându-le atenția asupra 
purtării lor, unii dintre ei ne-au răspuns 
prin aceeași atitudine de totală nepăsare 
pe care noi o condamnăm aspru.

Ar fi bine ca organizația de bază 
U.T.M. dela școala medie de 10 ani — 
băieți să ia în discuție, eventual in cadrul 
unei adunări generale, atitudinile elevilor 
care se poartă neglijent cu bunurile școlii. 
Suntem convinși că în urma unei aseme
nea discuții, elevii dela școala medie de 
10 ani—băieți din Bacău își vor schimba 
radical atitudinea lor și vor fi alături de 
noi în hjpta pentru o gospodărire atentă 
și chibzuită a școlii — bunul nostru, al 
tuturor.

M1N0D0RA BUGANU 
e'evă în anul IV

Școala Medie Tehnică de Construcții j 
Bacău

PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă 
transmite textul declarației nrnistrului afa
cerilor externe al Republicii Populare Chi
neze, Ciu En-lai in care se spune:

1. — La 20 și 21 ianuarie 1954 pariea a- 
mericană, încălcând acordul de armistițiu, a 
trimis în Coreea de sud și pe :nsula Taiwan 
21.900 prizonier: de război chinezi și co
reeni nerepatriaț:. Epsindu- de libertatea șl 
«e drepiu; de a se reîntoarce in paîrie pen- 
:ru a duce o viața pașnică. Aceste acțiuni 
ale părții americane, care a reținut cu for a 

I pe prizonier i de războ: chinezi șl coreeni, 
'■ au provocat adânca indignare a popoarelor 
i rhinez ș: coreean. In name.e Guvernu'ui 
l Centra! Popular a! Republic:! Populare Ch:- 
I neze sunt împuternicit si exprim cel mai 
i hotârit protest împotriva aces‘a< acțiuni.
’ 2. — Iti timpul ir. care oomts a neutră de

repatriere a avat sab pază pe prizonierii de 
război. în conformitate ca acordul privitor 
la comretența c.m siri a adoptM regu'. '» și 
procedura desfășurării manei! de lămurire 
in rândul prizonieri or de război și a publicat 
o car« de seamă xeî minară <■ privire la 
activitatea sa. in linii generale considerăm 

' câ aceste documente sunt juste. Toate tnă 
■ suri e jaste ta'reprtnse de cicn«sta neutră de 

repairert s'aa lovi de impotrivriea ș: a- 
men Ețir te parJ* americane. Aceste auscri 
aa fast dea.-eane^ea «testate de agen-jt

• s --naziști și canea ș ști du hgirul d:n 
partea de sad i zone! dem! itor zale, afla i 
a orteerăe american'te. Cu toate grentâțile 
rteate de parte» americană, corn ste neutră 
de tepatrfe-e șî trupele de paza indiene aa 
deoos -ute e^octorUe pentru îndepl n rea 
ob tga'flioe lor Totcș'. !n rezolvarea pm- 
b’emri petic pale, — problema organ zaț i-
«c *ge--.:ior secreți cin Isgăr, — e» nu a 
vrut «J a misa- eiicaee pentru Eehldzrea 
acestor organIzaț’L înlăturarea așențllor se- 
cr» : ș: desfășurarea muncii de lâmortre. 
Om această cauză, mutic» de lămurire de— 
fășerată de parter noastră a durat doar 10 
zile Ma mu’t de 85'* dintre prizoneri de 
râzbei coreen: ș! chinezi nu au asistat la 
ședrițele ue lămurire. Prizonierii nu au 
a?ut pos bil tstea să facă uz de dreptei lor 
te repatriere. Acordul cu privire Ia compe- 
ten a comisiei neutre de repatriere dă co-
— Vel dreptul să interpreteze șl'să aplice 
clauzele acestui acord și o obl gă la aceasta. 
Pe baza acestui acord, comisia a hotârit ca 
nerioada muncii de lămurire trebue prelun
gită și că problema soariei prizonierilor d- 
-âzbo nerepatriaț: urmează sâ fie supusa 
s?-e examinare conferinței politice pentru 
Coreea.

Dar comisia neutră de repatriere a cedai 
--»< r lor părții americane și e nesocotit 
• ' z ; ? ir tărîîă a părții coreeano-chineze și 
pr-?:»s*ul categoric ai membrilor polon și

■ -■ s ovac al comisiei. încălcând procedura
i’â ie acordul privitor la competen a 

sa. comisia a hotărît să retransfere pe pil-
■ - -- de război nerepatriaț! părților care 
:-ăj deținut în prizonierat.

•. — Trebue totuși să se menționeze câ 
>=-'ea îmzricană poartă incontestabil răs
punderea pentru complicata situație creată

■ egălzră cu problema pr:zon:erTor. Ur-
— : scopp' criminal de a reține cu forța 
un mare număr de prizonieri coreeni și chi- 
-ez partea americană a fost aceea care a 
risp rat Ineă de multă vreme teroarea in 
lagărele de prizon erl.

r.rsul tratativelor de armistițiu partea 
ame- cana a susținut in permanență așa nu-
— principiu al repatrier i voluntare sau 
nșiil :e In rea':tate, aceasta însemna reți
nerea forțată a prizonierilor. Acest lucru a 
făcut ca rezolvarea problemei prizonierilor 
șl încheierea acordului de armistițiu să în

Lupta muncitorilor francezi pentru mărirea salariilor
PARIS 30 (Agerpres). — La chemarea 

Confederației Generale a Muncii, a organi
zației Force Ouvriere și a Confederației 

I franceze a muncitorilor creștini la 29 ianu
arie toți oamenii muncii din Franța au or- 
;mizat o „ZI de luptă pentru fixarea uaui 
-.oj salar minimal garantat”. Această „Zi 
de luată" s'a desfășurat sub formă de me
ri-guri, demonstrații de protest, scurte gre

ve de două ore și greve de 24 ore.
La Paris, chemarea sindicatelor a fost ur

mate de aproape toți muncitorii. Salariații 
le'a societatea de autobuze și metrou au 
dec'arat grevă până la ora 8 dimineața. In 
numeroase ministere, bănci și întreprinderi 
particulare, funcționarii au încetat lucrul pe 

■ ne-ioadă de două ore. Muncitorii dela 
P.T.T. și întreg personalul dela trei mari 

i centrale e'ectrice din Paris au declarat o 
grevă de 24 ore.

La uzina de automobile Renault a avut 
loc un mare meeting al muncitorilor parizl- 

I eni, în cadrul căruia reprezentanții Confede- 
' rației Genera'e a Muncii, ai organizației 

Force Ouvriere și ai Confederației franceze 
a muncitorilor creștini au chemat la strânsa 
unitate de acțiune.

Din inițiativa unor activiști sindicali, un 
grup de muncitori din Paris au organizat o

5 ani dela eliberarea Pechinului
Ziua de 31 ianuarie 1949 ziua eliberării 

Pechinului de . către Armata Populară de 
Eliberare, este una din cele mai importante 
zile din istoria de 800 ani a Capitalei Repu
blicii Populare Chineze.

Pechinul cu minunata sa arhitectură, cu 
parcurile și monumentele sale istorice, cu 
universitățile șl uzinele sale reprezintă re
zultatul muncii și vitejiei a zeci de generații 
ale poporului chinez.

Străvechea Capitală, centrul cultural și 
politic al Chinei cunoaște astăzi o înflorire 
crescândă, se transformă pein munca oame
nilor muncii chinezi, într’o capitală a unul 
popor eliberat pentru totdeauna de exploa
tare.

In vechiul Pechln imperialiștii străini și 
feudalii chinezi duceau o viață fără griji 
trăind în huzur din sudoarea poporului ex
ploatat. Orașul era lăsat în paragină. Din 
3.117 străzi numai 309 — și acelea în centru 
— erau îngrijite șl pavate. Din anul 1689, 
vreme de aproape trei secole, nu s'a făcut 
nici o lucrare importantă in Pechln.

Câtă deosebire există însă între Pechinul 
Chinei vechi și Pechinul anului 1954! As
tăzi, bătrâna Capitală a Chinei este un uriaș 
șantier unde se înalță noi uzine șl fabrici, 
noi blocuri muncitorești și școli, parcuri șl 
spitale.

Tinerii și vârstnicii care participă la cons
truirea Capitalei Chinei populare traduc în 
viață planul care va duce la sistematizarea 
Pechinului- Străzile se pavează, se lărgesc 
și se orientează spre linia Pechinului — 
piața Tien An-men. Numai în anul 1953 au 
fost asfaltați peste 190 km. de străzi. Su
prafața orașului va fi mărită de 7 ori ajuui- 
gând la 173.000 mile pătrate. Populația va 
crește dela 2,5 milioane lâ 5 milioane locui
tori-

Se corwtruește Academia de Științe din 
Chine, Institutele de Geologie, Metalurgie, 

târzie multă vreme. Numai datorită eforturi
lor perseverente ale părții coreeano-chineze 
și datorită puternicelor presiuni ale opiniei 
publice mondiale ș: în special în urma fap
tului că Statele Unite au suferit înfrângeri 
militare pe frontul coreean, partea ameri
cană a fost nev'oită să consimtă să încheie 
cu partea coreeano-chineză acordul cu pri
vire îa competența comisiei neutre de repa
triere. Cu toate că Statele Unite au semnat 
acest acord, ele nu au renun at la planul 
de a reține pe prizonieri cu forța. Intre 18 
șî 22 iunie 1953. ad'.că la numai 10 zile deia 
semnarea acordului privitor la comisa neu
tră de repatriere, clica lisînmanistă, cu ști
rea păr;*.: americane, a răpit peste 27.000 (1* 
prizonier- coreeni ș: chinezi.

Pentru a submina convocarea conferinței 
politice menita să discute problema prizo- 
"e-.-.r de răzbat partea americană a in- 
trerupt la 12 decembre 1953 tratativeîe-pje- 
' m.i-'e dintre cele două părți privitoare la 
c ".'CareT conferinței po.itîce. Partea ame
rica :a a declarat apoi :n mod unilateral câ 
munca de lămurire trebue să înceteze a 
23 decent?- e 1953. iar lucrările comisiei 
neu:-e de repzt-^ere — la 22 anuarie 1954. 
1- sfărș L ' 20 și 21 ianuarie 1954 partea 
americană a trimis un ma:e număr de mi-

a . a «î care, împreună cu agenț i se
ce di* agaru' de prizonieri au predat lui 
L Sân Man și Cian Kal-ș: 21.900 prizonieri 
de război coreeni «' chinezi.

! — Acțiunile provocatoore ale Statelor 
U*’ e. care au reținut cu forța 21.900 de 

eveeni ș: chinezi, reprezintă o 
i-cu rcte ~ - a-â a acordului privitor la
c — n»tenpj ; T.!-;ei neut'e de repatriere și 
vsc ează tiagrant paragrafele 51 și 52 ale 
acuntalai de araii«t;țiu Aceste acțiuni con- 
S&tae an non obstacol in calea reglemen
tarii pașnice a problemei coreene Gravita
tea ac.l.ct.k- pârtii americane este evidentă. 
In confo.-m.tate ea politice sa cansecventâ, 
înd.-eptată spr« reglementarea pașnică a 
problemei coreene și spre curmarea încercă
rii r americanilor de a bara valea spre re
zolvarea pașnică a problemei coreene. Gu
vernul Central Popular al Republicii Popu
lare Chineze declară solemn că Statele Unite 
poarta răspunderea pentru readucerea In la
găre a celor 21.9ÎM de prizonieri coreeni și 
chinezi, precum și pentru răpirea prizonierilor 
In perioada 18—22 iunie 1953. S.U.A. au obli
gație să prezinte părții coreeano-chineze in
formații despre soarta acestor prizonieri. Noi 
ne rezervăm dreptul de a supune această 
problemă conferinței politice pentru Coreea 
sau oricărei alte conferințe internaționale. 
Indiferent de data la care va avea loc con
ferința politică și indiferent unde vor fi re
ținuți cu forța prizonierii de război, noi nu 
permitem ca acest act criminal al america
nilor să fie dat uitării până când nu vor fi 
înapoiâți prizonierii de război.

5.— Pentru a grăbi convocarea conferinței 
politice pentru Coreea, in vederea d'scutării 
problemei prizonierilor de război, Guvernul 
Central Populixr al Republicii Populare 
Chineze și Guvernul Republicii Populare 
Democrate Coreene, dorind reglementarea 
pașnică a problemei coreene, au publicat la 
9 și 10 ianuarie 1954 declarații în care au 
propus reluarea tratativelor dintre cele două 
părți pentru convocarea conferinței politice. 
Reprezentanții părții coreeano-chineze au 
propus ca ofițerii de legătură al celor două 
părți să se întâlnească neîntârziat pentru a 
se înțelege asupra datei reluării tratativelor. 
Datorită stăruințelor guvernelor chinez și 
coreean și datorită propunerilor făcute de re
prezentanții părții coreeano-chineze în cursul 
tratativelor preliminare, întâlnirile ofițerilor 
de legătură ai celor două părți au Început 

manifestație originală : coloanele de demon
stranți erau precedate de un cortegiu fune
rar, în frunte cu un antreprenor de pompe fu
nebre, care purta o coroană de flori roșii cu 
următoarea inscripție : „Defunctei puteri de 
cumpărare”. Coroana a fost depusă la preșe
dinția Consiliului de miniștri.

Și în restul Franței, „Ziua de luptă” pen
tru mărirea salariilor s’a desfășurat cu un 
deosebit avânt. Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă occidentale, în regiunile minere — 
în special în bazinul carbonifer Saint-Etien- 
ne, în Loara și în departamentul Nord — mi
nerii au declarat o grevă de 24 ore. In ora
șele Grenob'e și Toulon, transporturi'e au 
fost în întregime paralizate. Docherii din 
Bordeaux, personalul dela societățile de 
tramvaie și autobuze din Clermont-Ferrand, 
metalurgiștil și funcționarii dela P.T.T. din 
Nantes au întrerupt lucrul timp de două ore.

In comunicatul dat publicității în seara zi
lei de 29 Ianuarie, conducătorii ce'or trei 
mari organizații sindicale au declarat că 
„Ziua de luptă” pentru majorarea salariilor 
a constituit un succes uriaș al mișcării cla
sei muncitoare franceze, care și-a afirmat 
în felul acesta voința de a lupta unită pen
tru satisfacerea justelor sale revendicări.

Universitatea populară din Pekin
Petrol, Aviație, se dezvoltă Universitatea și 
Institutul Politehnic.

Intr’un timp record, în anul trecut a fost 
construit „Hotelul Păcii” care a găzduit pe 
partlcipanții la Conferința partizanilor păcii 
din întreaga Asie și zona Oceanului Pacific.

Peste tot se înalță noi întreprinderi in
dustriale, oțelării și fabrici de textile înzes
trate cu utilaj modern. Se desfășoară o vie 
campanie de construcții de locuințe muncito
rești. Acuni câtva timn, în blocurile clădite 
în partea de Nord a Pechinului s’au mutat 
peste 3-000 de oameni ai muncii. 

la 13 ianuarie 1954. Statele Unite, urmărind 
însă subminarea consfătuirilor ofițerilor d® 
legătură ai celor două părți, au tâspins cele 
trei date propuse de pariea coreeano-chl- 
neză pentru reluarea tratativelor. Ca urmare 
a acțiunilor părții americane, care caută să 
împiedice convocarea conferinței politice și 
reluarea tratativelor între cele două părți, 
șansele de convocare a conferinței politice 
s’au redus. Totuși, ținând seama de dorința 
popoarelor Coreei și Chinei și a popoarelor 
iubitoare de pace din toate țările lumii care 
vor convocarea cât mai grabnică a confe
rinței politice, reprezentanții părții coreeano- 
chineze care duc tratative au pi onus ca la 
1 februarie 1954 să se reia la Panmunjon 
tratativele directe cu partea americană. 
Partea coreeano-chineză a arătat că este gata 
să examineze cu atenție orice dată pe care 
jir propune-o partea americană pentru relua
rea tratativelor. Așa dar. numaf de partea 
americană deuincle dacă se vor relua sau nu 
tratativele privitoare la convocarea come- 
rintei oolitic?.

6. — Trebue subliniat că partea ameri
cană sabotează convocarea conferinței poli
tice nentru Coreea nu numai Dentrucă vrea 
sâ evile discutarea problemei prizonierilor 
de război, ci și pentrucă anumite elemente 
din cercurile guvernante ale Statelor Unite 
se pronunță împotriva reglementării pașnice 
a Droblemei coreene

7. — Rezolvarea pașnică a problemzi co
reene devine din ce în ce mai dificilă din 
cauza reținerii forțate a prizonierilor da 
război de către partea americană și datorită 
politicii obstrucționiste a Statelor Unite în 
problema convocării conferinței politice. Or
ganizația Națiunilor Unite poartă răspun
derea pentru mențineiea păcii și securLă.ii. 
Trebue să se convoace neîntârziat o sesiune 
a Adunării Generale care să discute situația 
critică creata i;i Coreea. In prezent, guver
nul «mo lean se sfrăduește din țoale puterile 
să împiedice acest lucru. Considerăm că 
toate țările membre ale ONU care vor pace 
trebue să ia atitudine hotărită împotriva ten
dințelor agresive ale Statelor Unite și să 
insiste pentru convocarea cât mai grabnică 
a sesiunii Adunării Generale O.N.U. Decla
răm din nou că guvernelor Republicii 
Populare Chineze și Republicii Populare De
mocrate Coreene trebue să li se acorde po
sibilitatea de a-și trimite reprezentanți care 
sâ participe la discutarea problemei coreene 
când această problemă va veni în discuție 
în fața Adunării Generale.

8. — Dată fiind situația .internațională 
care s'a creat din cauza politicii agresive a 
Statelor Unite în Coreea și în întreaga lume, 
este imperios necesar să se convoace o con
ferință a celor cinci mari puteri — Uniunea 
Sovietică. Statele Unite ale Americii, Marea 
Brltanie, Franța și Republica Populară Chi
neză — pentru a discuta și reglementa toate 
problemele internaționale urgente. Pornind 
dela aceasta, Guvernul Central Popular al 
Republicii PopulareChineze sprijină cu hotă- 
r>e p"cpun‘ril« prezentate de ministrul so
vietic al afacc-flkf externe, Molotov, la 26 
lianuarie 1954 la conferința dela Berlin cu pri
vire la măsurile îndreptate s>pîe slăbirea în
cordării in relațiile toternațlcnale $i convo
carea unei conferințe a reprezentanții#■ Fran
ței. Angliei. Statelor Un’te ale Ame'ic ii, Uni
unii Sovietice și Republicii Populare Chine
ze. Este cu desăvârșire limpede că toate po
poarele iubitoare de pace sunt- pentru convo
carea unei asemenea conferințe. Această do
rință a popoarelor nu poate fl nesocotită dacă 
vrem să reiilizăm un progres în slăbirea în
cordării internaționale, să evităm primejdia 
unui nou război și să consolidăm pacea și 
securitatea internațională.

întrunirea de'a Stockho’m 
cu ocazia sesiunii 

Comitetului executiv al F.M.7 D.
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — TASS
La 28 ianuarie a avut loc la Stockholm o 

întâlnire a tineretului suedez cu participan- 
ții la sesiunea Comitetului executiv ,al Fede
rației Mondiale a Tinerelului Democrat.

Bruno Bernini, președintele F.M.T.D., a 
vorbit tineretului despre lucrările Comitetu
lui executiv, despre planurile de întărire 
continuă a legăturilor dintre tineretul din 
toate țările prin lărgirea schimburilor spor
tive și culturale și despre întâlnirea interna
țională a tineretului sătesc care urmează să 
fie organizată intr’un viitor apropiat.

In cadrul acestei reuniuni au mai luat cu
vântul Romanovski (U.R.S.S.) și Gloria Se
gal (S.U.A.), secretari ai F.M.T.D, ; Tom 
Calvin (Anglia), vicepreședinte al F.M.T.D.; 
Dag Halvorsen, președintele Asociației tine
rilor norvegieni pentru sprijinirea O.N.U. 
și Cen Li-en (R. P. Chineză), secretar al 
F.M.T.D.

In numele tineretului suedez a luat cu
vântul Frank, reprezentant al Comitetului 
suedez al F.M.T.D. El a declarat că tinere
tul democrat din Suedia va face tot ce-i stă 
în putință pentru întărirea păcii șl prieteniei 
între tineretul di-n toate țările.

In Încheiere a avut loc un program artistic.

Toate aceste mărețe construcții care con- 
tribue la continua ridicare a bunei stări a po
porului chinez, nu sunt decât începutul ma
rilor lucrări care vor face din Pechinul de 
astăzi Capitala tot mai frumoasă, tot mal 
minunată a bravului popor chinez.

„Scânteia tineretului"
31 ianuarie 1954 Pat?. 2-a



Conferința dela Berlin
a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri

„Propuneriie lui Mo’otov sunt sprijinite de toate popoarele'
Comentariile presei vest-germane

BERLIN 30 (Agerpres). — TASS trans- i 
mite-: <

La 29 ianuarie a avut loc cea de a 5-a șe
dință a miniștrilor afacerilor externe al celor 1 
patru puteri, prezidată de J. F. Dulles. i

Dulles a declarat că dacă consemnările , 
din procesul verbal sunt exacte, atunci con- < 
ferința a încheiat discutarea primului punct 
de pe ordinea de zi și va reveni asupra aces
tui punct când va fi cu putință. Dulles a pro- . 
pus să se treacă la cel de al doilea punct 
dc pe ordinea de zi.

V.M. Molotov a obiectat că propunerea pre
ședintelui provine dintr'o neînțelegere legată 
probabil de lipsa de precizie a procesului 
verbal. Am spus de câteva ori, Tn orice caz 
de două ori, a declarat V. M. Molotov, că 
după părerea delegației sovietice chestiunea 
ordinii de zi are trei aspecte : militar, poli
tic și economic. Am avut timp să facem 
un schimb de păreri, mai mult sau mai puțin 
amănunțit, referitor la aspectul politic al 
chestiunii și în primul rând la relațiile dintre 
cele cinci puteri. Am socotit că este cu pu
tință să amânăm pentru câtva timp exami
narea aspectului politic al primului punct 
de pe ordinea de zi pentru a-1 studia supli
mentar în cadrul unor conferințe mai re
strânse. •

In ceeace privește aspectul economic al 
chestiunii, a spus în continuare V. M. Mo
lotov, după câte am înțeles, cei mai mulți 
dintre noi și-au expus punctul de vedere în 
această problemă. In prezent, guvernul fran
cez duce tratative în probleme economice cu 
guvernul Uniunii Sovietice.

La Moscova se află deasemenea o delega
ție a industriașilor englezi. O serie de alte 
state întreprind acțiuni în vederea dezvol
tării relațiilor economice cu noi. In legătură 
cu aceasta, la actuala conferință, sau cel 
puțin în partea actuală a conferinței noastre, 
am putea să ne limităm la schimbul de pă
reri care a avut loc asupra problemelor eco
nomice referitoare la primul punct de pe or
dinea de zi.

V. M. Molotov și-a exprimat convingerea că 
în domeniul economic, viața își va croi în 
orice caz miai lesne drum decât în celelalte 
domenii ale relațiilor internaționale.

Altfel stau lucrurile în ceeace privește as- 
pectul militar al chestiunii — problema goanei 
înarmărilor, a încetării acestei goane și re
ducerii înarmărilor. Această problemă are un 
rol mare în relațiile internaționale. In șe
dința din 28 ianuarie, delegația sovietică și-a 
prezentat propunerea in problema reducerii 
înarmărilor și ar fi de neînțeles dacă nici 
S.U.A., nici Franța, nici Anglia nu și-a.p ex
pune atitudinea Țață de această propunere. 
Amintesc, a spus V. M. Molotov, că dl. Bi- 
dault a subliniat în primul său discurs im
portanța problemei înarmărilor și importan
ța discutării ei.

S’ar putea să ni se spună, a continuat V. 
M. Molotov, că problema reducerii înarmă
rilor este discutată în Organizația Națiunilor 
Unite și că s’a creat o comisie specială pen
tru a examina nu pur și simplu problema re
ducerii înarmărilor, ci problema dezarmării. 
Totul este insă că această comisie, care 
poartă titlul răsunător de comisie pentru de
zarmare, este inactivă. Ea nici nu poate ac
ționa în condițiile care s’au creat, deoarece 
în cadrul ei nu există dorința de a se ocupa 
nu numai de problema dezarmării, dar nici 
de problemele reducerii înarmărilor. Toate în
cercările reprezentantului sovietic în aceas
tă comisie de a-i atrage atenția asupra ne
cesității de a se ocupa de problema dezar
mării rămân fără succes. Majoritatea care 
s’a format In această comisie preferă să se 
ocupe nu de reducerea înarmărilor ci de 
cu totul alte probleme. Astfel această ma
joritate a adoptat o hotărire care înseamnă 
înlocuirea problemei reducerii înarmărilor cu 
problema culegerii de informații cu caracter 
de spionaj asupra armamentelor diferiteloi 
state.

Dar poate că ar trebui creată separat o ase
menea comisie, a observat cu ironie V. M. 

Molotov. In comisia pentru dezarmare este 
necesar să se caute ca ea să se ocupe de 
sarcina ei și anume de problema reducerii 
înarmărilor și în orice caz să nu împiedice 
reducerea înarmărilor. In momentul de față, 
comisia pentru dezarmare se ocupă de sarcina 
ei numai în aparență. De fapt, nimeni dintre 
cei care au propus crearea unei comisii de 
acest gen nu face nimic pentru ca ea să 
se ocupe de problemele dezarmării.

Comisia Organizației Națiunilor Unite pen
tru problema reducerii înarmărilor este pa
ralizată.

Poate că aceasta se întâmplă pentrucă ches
tiunea este examinată într’un cerc prea re
strâns, a spus V. M. Molotov. Poate că ar fi 
just să 6e rezolve cât mai grabnic problema 
convocării unei conferințe mondiale la oare 
să participe atât statele care fac parte din 
Organizația Națiunilor Unite cât și cele care 
nu fac parte- din ea, pentru ca aceste state 
să discute în comun și să ia măsuri pentru 
încetarea goanei înarmărilor. Delegația so
vietică este de părere că ar fi just să se exa
mineze problema convocării unei ppnferințe 
mondiale pentru reducerea generală a înar
mărilor. Desigur ar fi cu putință și ar fi 
Chiar mai bine ca o asemenea problemă să 
fie examinată și rezolvată la o conferință a 
celor cinci state. Noi nu am căzut însă deo
camdată de acord asupra acestei chestiuni și 
deaceea delegația sovietică ar considera in
dicat ca miniștrii afacerilor externe ai celor 
patru puteri, fără să amâne la infinit pro
blemele, să se pronunțe la această conferin
ță asupra propunerii prezentate de delegația 
sovietică. După părerea mea, adoptarea aces
tei propuneri ar fi absolut suficientă și ar fi 
primită cu multă satisfacție de popoarele ță
rilor noastre și departe în afara hotarelor 
țărilor noastre.

Dulles, care a luat apoi cuvântul, a re
cunoscut că a greșit probabil când e de
clarat că miniștrii au și terminat cu primul 
punct de pe ordinea de zi. Totuși, Dulles a 
încercat să dovedească că nu ar trebui, chi
purile, să se examineze propunerea prezenta
tă de delegația sovietică cu privire la con-

vocarea unei conferințe mondiale pentru re- < 
ducerea generală a înarmărilor. „Argumente- ■ 
le" lui Dulles s’au redus la aceea că discu- t 
tarea problemei măsurilor îtn vederea micșo- ■ 
rării încordării în relațiile internaționale n’ar 
duce decât la agravarea acestei încordări. El , 
a declarat că nu ere sens să se discute pro
blema convocării unei conferințe mondiale 
pentru reducerea generală a înarmărilor de
oarece această problemă a și fost disoutată, 
fără niciun rezultat, în Organizația Națiu
nilor Unite.

In acelaș timp, Dulles a trecut sub tăcere 
faptul că Organizația Națiunilor Unite nu a 
obținut nici un fel de rezultate pozitive în 
problema reducerii înarmărilor tocmai pentru 
că toate propunerile prezentate de delegația 
U.R.S.S. în această problemă s’au lovit în 
permanență de împotrivirea delegațiilor 
S.U.A. și -statelor care le -urmează.

Dulles a afirmat din nou că nu există de
cât două probleme importante asupra cărora 
conferința ar putea să obțină rezultate po
zitive — problem-a Germaniei și problema 
Austriei — și că discutarea problemei redu
cerii înarmărilor ar fi „propagandă”.

Bidault a amintit în declarația sa că greu
tățile existente în relațiile internaționale nu 
pot fi soluționate pe o perioadă îndelungată 
fără un acord între marile puteri in proble
ma limitării generale și a controlului inter
național al înarmărilor. După părerea lui, 
în prime fază, această problemă trebue re
zolvată de Organizația Națiunilor Finite. 
Bidault a declarat că a studiat cu atenție 
proiectul de rezoluție el delegației sovietice 
cu privire la convocarea unei conferințe 
mondiale pentru reducerea generală a înar
mărilor și că aceasta i-a dat ideea să pro
pună o altă rezoluție în această chestiune.

In proiectul de rezoluție prezentat de Bi
dault se spune că „rezolvarea divergențelor 
internaționale, necesară pentru instaurarea 
unei păci trainice, ar fi înlesnită într’o mă
sură considerabilă printr’un acord asupra 
dezarmării”. Rezoluția propune unirea efor
turilor S.U.A., Franței, U.R.S.S și Ang’iei 
în comisia pentru dezarmare a Organizației 
Națiunilor Unite „pentru ca ea să poată a- 
jun-ge la un acord asupra principiilor funda
mentale ale dezarmării care ar da posibilita
tea de a se convoca, în condiții favorabile 
succesului, o conferință generală pentru 
dezarmare, în conformitate cu rezoluția adop
tată la 11 ianuarie 1952 de Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor Unite". Bi
dault a propus ca întreaga această problemă 
să fie exam’nată în cadrul unei conferințe 
restrânse a miniștrilor.

Eden a declarat că el sprijină ideee că nu 
trebue să se renunțe cu totul la discutarea 
problemei dezarmării și că trebue numai să 
se amâne această discutare pentru a trece 
la examinarea celui de al doilea punct de 
pe ordinea de zl.

După aceea a luat din nou cuvântul V. AL 
Molotov. El a spus că dorința stăruitoare a 
delegației sovietice de a atrage atenția con
ferinței miniștrilor asupra prob’emel redu
ceri: înarmărilor, se explică prin faptul că 
miniștrii afacerilor externe nu au avut de 
cinci ani o conferință Ia care să poată fi 
pusa această chestiune. Este adevărat că 
miniștrii afacerilor externe a: celor trei state 
s’au întrunit nu numai odată <tar parcă nu 
s’a auzit despre vreo încercare de a coordona 
la aceste conferințe ale celor trei puteri 
punctele de vedere asupra problemelor redu
cerii înarmărilor. Cu atât mai mult, ar fi 
indicat ca acest lucru să fie făcut la actuala 
conferință.

V. AL Mo’otov a arătat că dacă partici- 
panții la conferință vor considera importante 
numai punctele doi și trei de pe ordinea de 
zf, iar primul punct îl vor trece în categoria 
celor neimportante, aceasta poate îngreuna 
realizarea unui acord. Delegația sovietică 
consideră importante toate problemele pe 
care urmează să le examineze. Probabil, a 
spus V. M. Molotov, că și dvs. ați avut pri
lejul să auziți că problema dezarmării este 
extrem de acută și extrem de importantă. 
Nu trebue ca ridicarea nrobLmei reducerii 
înarmărilor să fie considerată propagandă. 
Problema reducerii înarmărilor este ridicată 
nu în scopuri propagandistice, ci pentru a 
găsi o cale de rezolvare a ei. Din punctul 
de vedere al delegației sovietice, din toate 
problemele internaționale care frământă cu 
adevărat popoarele țărilor noastre, și nu -nu
mai .ale țărilor noastre, nu există problemă 
mai importantă decât problema reducerii în
armărilor, decât problema micșorării 
înarmărilor, a cărei rezolvare ar d-a 
tatea de a asigura în mod real un [ 
inte pe calea micșorării încordării 
țiile internaționale.

V. M. Molotov a spus că el nu __  ...
facă polemică însă trebue să sublinieze că 
chestiunea nu trebue privită ca și cum alt
cineva ar fi vinovat de agresiune, că ar fi 
nejus-t să treci păcatele proprii asupra altora, 
așa cum o fac unii p-articipanți Ia conferin
ță. Fiecare să răspundă pentru păcatele sale.

Referindu-s-e la proiectul de rezoluție pre
zentat de Bidault, V. M. Molotov a decla
rat că înainte de a-și exprima părerea trebue 
sâ-1 studieze.

In încheiere, V. M. Molotov a declarat că 
sprijină propunerea lui Bidault și a 1-ul Eden 
de a se remite spre examinare conferinței 
miniștrilor afacerilor externe în componență 
restrânsă atât proiectul de rezoluție sovietic 
cât și cel francez. Dulles a declarat că es-te 
și el de acord cu această propunere, care 
a fost aprobată astfel de conferință.

După aceea, Dulles, care prezida ședința, 
a declarat că propune să se treacă la discu
tarea celui de el doilea punct de pe. ordinea 
de zi : „Problema germană și sarcinile asi
gurării securității europene".

Luând cuvântul în cadrul discutării acestei 
probleme, V. M. Molotov a declarat că îna
inte de a se trece la examinarea problemei 
germane, delegația sovietică consideră nece
sar să se examineze o chestiune. V. M. Mo
lotov a amintit că ta 27 ianuarie i-a transmis 
lui Eden — ca președinte el conferinței — 
apelul adresat de guvernul Republicii Demo-

actualei conferințe a miniș- 
externe pentru ca acest apel

erate Germane 
tri’.or afacerilor 
să fie discutat aici în momentul corespunză
tor. Copii ale apelului guvernului Republicii 
Democrate Germane au fost trimise lui Bi
dault și Dulles. In apelul său, guvernul Re
publicii Democrate Germane pune problema 
necesității participării unor reprezentanți ai 
Republicii Democrate Germane și ai Ger
maniei occidentale ta examinarea problemei 
germane în cadru! conferinței dela Berlin 
a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri. Delegația sovietică consideră,.a spus 
V. M. Molotov, că este necesar să se acorde 
o atenție deosebită acestei cereri a Republicii 
Democrate Germane.

Din partea Germaniei occidentale — a con
tinuat V. M. Molotov — n-u s’a primit o ce
rere de acest fel. dar delegația sovietică nu 
crede totuși că reprezentanții Germaniei oc
cidentale -nu ar dori să-și expună punctul de 
vedere la această conferință.

Guvernul sovietic a fost întotdeauna de pă
rere că reglementarea problemei germane pe 
baze pașnice și democratice ou poate pro
gresa cu succes fără participarea reprezen
tanților Germaniei. Prob'ema germană este 
în primul rând o chestiune a germanilor în
șiși. Participarea reprezentan’.ilor germzni 
și anume a reprezentanților Republicii De
mocrate Germane și Germaniei occidentale la 
prezenta conferință, poate contribui jatr’o 
măsură considerabilă la lucrări :n cadru! dis
cutării problemei germane. In sprijintrl ace
stui faut pledează șl imprejurarea că p^zi'ta 
guvernului Republicii Democrate Germane in 
invitarea unor reprezentanți ai Germanie: ră
săritene și Germaniei ocridertale ta lucră
rile prezentei conferințe a fost susținută de 
peste 9.000.000 de cetățeni germani care 
și-au pus semnături e ne p-nounerea în a- 
cest sens. In această p'oWemâ nu oct fi Ig
norate voința și năzuințele firești ale po
porului german. Delegația sovietică, a sous 
in înche’ere V M. Molotov. wooune invita
rea unor reprezentanți ai Republicii 
crate Germa-te șl Republic:! Federate Ger
mane spre a participa la examina-ea punetn- 
Iji d-ri de Pe ordinea de zi : _P*ob'ema ge-- 
manâ și sarcinile asigurării securității eo- 
rooene*.

Dulles’ a declarat că delegația S.U.A. n«i 
«oaie fi de acord cu procuoerea de a se In
vita reprezentanți ai ReoubBc’i Dem erate 
Germane și Germaniei occidentale sp*e n 
participa ta examinarea probleme: germane. 
Dulles a declarat că se indoește serios dacă 
„!n prezent există un guvern german sau 
chiar o c->mbina’ie de regimuri germane* 
care ar putea vorbi in numele Întregului po
por german.

Bidault și Eden stau pronunțat deasemenea 
împotriva invitării reo'ezentanțîlor celor 
d-'-jă părți ale Germaniei la examinarea pro
bleme’ germane in cedrul conferinței.

V. M. Mo’otov a ridicat obiecțitmi hotărîte 
împotriva poziție: miniștrilor celor trei pa
ter: occidentale. El a subliniat că delegația 
sovietică are convingerea că la examinarea 
prob'emei austrince trebue să participe re
prezentanți ai Austriei, iar ia examinarea 
problemei germane — reprezentanți ai Ger
manici Se știe că delegațiile Franței, An
gliei și Statelor Unite ș:-au dat asentimen
tul ca la examinarea problemei austriace la 
actuala conferință să participe reprezentanți

la 
la

i poverii 
posibili- 
pas îna- 
în re’a-

vrea să

ai Austriei. Nimeni nu ne va înțelege, 
spus V. M. Molotov, dacă nu vom preceda 
fel in privința reprezen'anților Germaniei 
examinarea problemei germane.

Trebue să ținem seama de faptul că 
prezent nu există o singură Germanie, a con
tinuat V. AL Molotov. Din aceasta trebue să 
se trapă concluzia că trebue să fie ascultați 
aici atât reprezentanții Germaniei răsăritene, 
cât și reprezentanții Germaniei occidentale. 
Faptul că regimul de stat al Germaniei oc
cidentale se deosebește de regimul de stat 
al Germaniei răsăritene, nu dă temeiuri să 
se tragă alte concluzii — ci mai degrabă 
dimpotrivă. Diată fiind deosebirea conside
rabilă în ceeace privește situata Germaniei 
răsăritene, este deosebit de necesar să fie 
ascultați reprezentanții atât ai unei părți a 
Germaniei, cât și ai celeilalte.

V. M. Molotov a reamintit discuțiile care 
au avut loc la sfârșitul anului 1951 la O.N.U. 
în legătură cu problema germană. In acea 
vreme, la 4 decembrie 1951, Adunarea Gene
rală a adoptat o hotărlre in care se spune 
că Comitetul Politic Special hotărăște să In
vite reprezentanți oficiali ai zonelor occiden
tale și răsăriteană ale Germaniei și ai sectoa
relor corespunzătoare ale Berlinului spre a 
face o declarație în Comitet în problema dis
cutată. Dacă mergem înainte sau dacă cel 
puțin mu dăm înapoi, a spus V. M. Molotov, 
ni.i trebue să procedăm mai puțin corect de
cât a procedat Adunarea Generală în 1951 
când a invitat cele două părți spre a le as
culta părerile.

Relevând că Uniunea Sovietică are relații 
oficiale numai cu Republica Democrată Ger
mană, iar Franța, Anglia, și Statele Unite 
ale Americii au relații oficiale numai cu Re
publica federală vest-germa.nă, V. M. Molo
tov a subliniat că chestiunea nu trebue re
dusă exclusiv la problema relațiilor oficiale. 
Este un fapt că refuzul de a invita pe re
prezentanții Germaniei' răsăritene și occiden
tale ar putea căpăta o interpretare nejustă. 
El ar putea fi înțeles He în sensul că unifi
carea celor două părți ale Germaniei nu 
este considerată necesară, fie in sensul că 
particiipanții la actuala conferință, nu cred în 
această unificare și chiar exclud posibilita
tea unor încercări de apropiere și de micșo
rare a divergențelor dintre Germania răsări
teană și cea occidentală. Prin aceasta s’ar 
crea un impuls nu pentru înlăturarea obsta
colelor din calea unificării naționale a Ger
maniei, ci pentru înmulțirea lor. Faptul că 
Uniunea Sovietică nu are relații oficiale cu 
Germania occidentală, a declarat V. M. Mo
lotov. nu exclude deloc posibilitatea unul 
contact corespunzător și stabilirea unei le
gături între Uniune.n Sovietică și Republica 
Federală vestgermană. Asemenea încercări 
de stabilire de legături au mai avut loc, d.ar

Lt

trebue să se recunoască că ele au fost Insu
ficiente șl nu au dat Încă rezultatele cuve
nite.

Astfel, în august 1952 a avut loc la Co
penhaga, din Inițiativa «nor cercuri indus
triale din Germania occidentală, o consfătui
re a reprezecita.n’.ilor marilor firme indus
triale vestgermane cu reprezentanții autori
zați ai ministerului comerțului exterior al 
U.R.S.S. Pe atunci, această inițiativă nu * j 
luat dezvoltare. Aceasta .nu înseamnă însă j 
deloc că în prezent nu trebue să se facă *n- . 
cercări pentru stabilirea unor legături de a- î 
faceri, care ar putea contribui de pildă la I 
dezvoltarea corespunzătoare a relațiilor eco
nomice. deoarece Germania occidentală este 
Interesată in această privință nu mai puțin 
decât Uniunea Sovietică. Intre Germania ra- 1 
săriteanâ și Uniunea Sovietică au fost slabi- | 
Iile legături de prietenie atât in domeniul . 
pciitic șl economic, cât și :n domeniul cuî- I 
turaL Deocamdată, intre Uniunea Sovietică 
și Germania occidentală nu a avut loc un 
schimb de delegații culturale, de pildă.

Oamenii de știință și artă din Țara Sovie
tică. a sous V. AL Molotov, nu consideră de
loc ideală actuala situație. în care nu există 
legături normale între personalitățile cores
punzătoare din țara noastră șl din Germania 
occidentală. Dacă se dezvoltă legături cul
turale intre Uniunea Sovietică șl Franța, sau 
Intre Uniunea Sovietică și Polonia, dece nu 
ar putea fi stabilite legături de acest lei nu 
numai între Uniunea Sovietică șl Republica 
Democrată Germană, ci și mtre Uniunea So
vietică și Republica Federală Germană ?

A discuta problema germană la actuala 
conferință dela Berlin, a spus in continuare 
V M. Molotov. și a nu asculta atât pe repre
zentanții Germaniei răsăritene, cât și pe cei 
a; Germaniei occidentale. îndeamnă a pune 
prob’esna cu capul în jos dela buri început.

Aci se spune că trebue să așteptăm până 
când va exista un așa zis guvern legal a! 
întregii Germanii, că deaceea trebue să ne 
ocupam nu de prob'ema care a fost ridicată 
de delegația sovte.ică cu privire la invitarea 
germanilor pentru a-și spune părerea in pro- 

■ '~a germană, ci de problema legii elec
torate. de procedură etc. Trebue totuși să se 
tină seama de situația germanilor însăși. 
Pe ei ii interesează să fie ascultați. Oare 
numai germanii din Geimania răsăriteană 
eu Interes să fie ascultați? Este oare de 
inc :?jit că germanii care locuesc în Ger 
r-.-nia occHenta’ă nu ar dori să fie ascul- 

î.n cadrul discutării problemei germane 
la con’erkița dela Berlin a celor patru pu
teri ? Cu greu se poate crede acest lucri. 
As: -zi — a continuat V.M. Molotov — ni 
se propune ca problema germană să fie dis
cutata la Berlin fără participarea germani- 
i co~-i<!erând că acesta ar fi ce’ mai bun 
nv:loc de discutare a problemei germane, 
deoarece va fi mai puțină polemică. Mâtne 
ni se va propune efectuarea unor așa numi
te alegeri libere în Germania cu participa
rea autorităților de ocupație și transforma
rea germanilor intr’un obiect al autoritățt- 
! ,r de ocupație. Și aceste alegeri vor fi de
numire libere? Dar nu acestea sunt alegerile 
pe care trebue să le țină germanii

Noi nu putem și nu trebue să discutăm 
problema germană fără a asculta părerile 
germanilor, a spus V. AL Molotov, chiar dacă 
aceste păreri ar fi diferite. După cum se 
știe, din ciocnirea de păreri se nașie ade
vărul.

In încheiere, Molotov a repetat încă o- 
dată propunerea delegației sovietice de a 
se invita la actuala conferință reprezentanți 
ai celor două părți ale Germaniei pentru a 
se ascvlta părerea guvernului Republicii De
mocrate Germane și părerea guvernului Re- 
pub icii Federale Germane. înainte ca par- 
ticipanții la conferință să-și exprime ei în
șiși părerea

După declarația lui V.M. Molotov au luat 
din nou cuvântul Bidault și Eden, care s’au 
eschivat dela un răspuns precis și limpede 
la propunerea sovietică de a invita repre
zentanți ai celor dotă părți ale Germaniei 
să participe la discutarea problemei ger
mane.

Totodată, Eden a expus ceeace a denumit 
„planul britanic de unificare a Germaniei" 
care constă din cinci etape. Eden a spus că 
așa numitele „alegeri libere” constitue prin
cipalul element al planului propus de el.

Totodată, după cum reiese din propune
rea lui, alegerile din Germania treble să 
se- țină sub supravegherea puterilor de o- 
cupație din Germania.

Luând cuvântul după Eden, V.M. Mo’otov 
a arătat că atât Eden cât și Bidault se es
chivează dela un răspuns limpede la propu
nerea sovietică de a se invita reprezentanți 
ai poporului german să participe la discu
tarea problemei germane în cadrul actualei 
conferințe.

Eden vrea să ne tacă să credem că liber
tatea germană înfăptuită cu mâinile autori
tăților de ocupație constitue lucrul cel mai 
bun pe care îl putem propune, a spus V.M. 
Molotov.

N’am înțeles însă din ce cauză a uitat 
domnii Eden să se pronunțe în problema 
invitării reprezentanților germani la confe
rința noastră. Poate colegii mei consideră 
că această problemă nu trebue discutată, 
că reprezentanții germani nu trebue invi
tați la conferință.Dar eu nu pot fi de acord 
cu aceasta.

V. M. Mo’otov a edăugat că, dată fiind 
ora târzie, se poate amâna discutarea pro
punerii sovietice pentru ședința următoare, 
dar că într’un fel s>au altul este necesar să 
se răspundă precis dacă există 
rinția de a invita la conferință 
atât din Germania răsăriteană
Germania occidentală sau dacă
punere, a delegației sovietice este respinsă.

Dulles, care prezida ședința, 3 declarat 
că dată fiind ora târzie, examinarea proble
mei propuse de delegația sovietică este a- 
mânată pentru ședința următoare.

BONN 30 (Agerpres).—Propunerea tai V. 
M. Molotov, ministrul de externe al Uniunii 
Sovietice, de a se invita la conferința dela 
Berlin reprezentanți ai celor două părți ale 
Germaniei a fost orimită cu deosebită bucu
rie și recunoștință de poporul german.

Ziarul .„Mittelbaierische Zeitung" subli
niază că „dacă cele patru mari puteri vor 
ajur.ge la o înțelegere asupra problemei ger
mane, acest lucru va înlătura o mare pri
mejdie care amenință lumea". Ziarul subli
niază că „ar fi de dorit o participare ger
mană la discuțiile asupra problemei ger
mane".

„Este necesar ca 5n întreaga Germanie să 
se creeze o atmosferă de înțelegere și pace", 
scrie ziarul „Parlamentarischer Wochen- 
schau". care apare la Kofai. „Atunci când ce
rem libertate pentru germani, noi cerem re
tragerea tuturor trupelor de ocupație, ridi
carea restricțiilor comerc'a'.e, restabilirea su
veranității noastre, scrie ziarul în continuare. 
In timp ce Adenauer se adresează numai pu
terilor occidentale, Wilhelm Pieck cheamă la

acțiune întregul popor german. Trebue să re
cunoaștem că el are dreptate atunci când 
spune că toți germanii nutresc speranța că 
actuala conferință dela Berlin le va aduce 
unitate, suveranitate și independență".

Sub titlu.! „Propunerile lui Molotov sunt 
sprijinite de toate popoarele", ziarul „Stutt- 
garter Volkszeitung” scrie: „Trebue să se 
dea reprezentanților poporului nostru posibili
tatea de a-și spune cuvântul într’o problema 
care privește soarta țării și a poporului ger
man".

Ziarul ..Frankfurter Rundschau" comen
tează pe larg declarațiile făcute de ministrul 
de externe al U.R.S.S. la conferința dela Ber
lin „V. M. Molotov are dreptate atunci când 
cere participarea Chinei la consolidarea păcii 
mondiale. Fără participarea Chinei, arată 
ziarul în continuare, nu se poate făuri o pace 
trainică. Existența Republicii Populare Chi
neze este o realitate care nu poate fi tratată 
cu simpatie sau antipatie, ci care trebue pur 
și simplu recunoscută".

Comunicatul departamentului presei 
de pe lângă primul ministru al R.D. Germane

BERLIN 30 (.Agerpres). — A.D.N. trans
mite : După cum reiese dintr'un comunicat 
al departamentului presei de pe lângă primul 
ministru al R- D. Germane, la 28 ianuarie 
a avut loc o ședință a Consiliului de miniștri 
al Republicii Democrate Germane. Dr. Lo
thar Bolz, vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri și minis'ral afacerilor externe, a ra
portat în ședință că V. M. Molotov, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., informea
ză in permanență guvernul R. D. Germane a- 
supra prob’emc or șl a desfășurării conferin
ței miniștrilor afacerilor externe ai celor pa
tru puteri.

Dr. Bo’.z a spus că ministrul afacerilor ex
terne. V. AL Molotov, l-a vizitat în ajunul 
conferinței pe primul ministru al R. D. Ger
mane șl că de atunci primul ministru și de

legația sovietică mențin un contact perma
nent. In legătură cu aceasta, el s’a ocupat 
în mod amănunțit de schimbul de păreri care 
a avut loc la ambasada sovietică în ziua de 
27 Ianuarie și care, după cum a declarat L. 
Bolz, a constituit o nouă expresie a deplinei 
înțelegeri și a sprijinirii de către guvernul 
Uniunii Sovietice a dorințelor și speranțelor 
pe care poporul german le leagă de confe
rința celor patru miniștri ai afacerilor ex
terne.

Consiliul de miniștri a aprobat raportul. 
După aceea. Consiliul de miniștri a hotărît 

să prezinte Camerei Populare un proiect de 
lege cu privire la procedura întocmirii și e- 
xecutării bugetului de stat al R. D. Germane, 
precum și proiectul bugetului de stat pe anul 
1954.

Pentru lărgirea schimburilor dintre Răsărit și Apus
HAMBURG 30 (Agerpres). — Cercuri tot 

mal largi ele opiniei publice vest-germane 
sprijină propunerile făcute 
cerilor externe al U.R.S.S. 
Berlin.

„Declarațiile lui V. M. 
tură cu faptul că ptața 
mi’ioane oameni n.u poate fi ignorată, este 
perfect justă", a declarat Hermann Wachler, 
comerciant din Hamburg.

„Oamenii de afaceri din Germania occi
dentală, a declarat el în continuare, aș
teaptă dela conferința celor patru mari pu
teri nu numai o destindere a actualei încor
dări internaționale ci și adoptarea unor ho- 
tărtri care să ducă la o lărgire a comer
țului internațional. Asemenea hotărîri sunt 
de o importanță vitală pentru economia vest
germană și în special pentru economia Ham- 
burgu'.ui".

de ministrul afa- 
la conferința dela

Molotov în legă- 
economică a 800

★
NEW YORK 30 (Agerpres). — ,,Nations 

Business", organul de presă al Camerei de

Comerț americane, publică un articol de 
Herbert Harris, în care se ara'.ă că acordul 
comercial încheiat între Argentina și Uniu
nea Sovietică, „a avui o influență molipsi
toare, trezind mari speranțe în toate colțu
rile Americii de sud". Autorul articolului ci
tează următoarea declarație făcută de Alio- 
mar Baleiro, membru in camera deputaților 
din Brazi'ia, in cadrul Congresului brazilian: 
..Consider că într’un moment când în țara 
noastră există stocuri de produse pe care 
nu le poate desface, sistarea comerțului cu 
piața din Europa răsăriteană este pentru 

noi identică cu o sinucidere". Congressma
ns brazilian, subliniază Harris, a dat în 
felul acesta un răspuns la punctele de ve
dere expuse înaintea lui de leaderii conser
vatori, ai guvernelor parlamentelor și fede
rațiilor comerciale din Londra și Manchester, 
Bonn și Dusseldorf, Paris șl Lyon, Tokio și 
Osaka, Delhi și Calcutta".

împotriva ,,comunității defensive europene"
ROMA 30 (Agerpres). — Ziarul „Unita” 

anunță că conducerea Federației Tineretului 
Comunist Italian și Comisia centrală de tine
ret a partidului socia’ist italian s’au întru
nit pentru a discuta un plan de activitate 
comună pe întreaga țară în vederea luplei 
împotriva ratificării tratatului privitor la 
„comunitatea defensivă europeană" și pen’ru 
sărbătorirea celei de a zecea aniversări a 
rezistenței armate împotriva forțelor hitle- 
rlste. Ce'e două organizații de tineret au 
hotărît să invite toate grupările de tineret, 
sindicale și studențești să organizeze în 
comun în vara acestui an' un mare festival 
național cultural și sportiv în cinstea rezis
tenței italiene.

In acelaș timp, cele două organe conducă
toare ale tineretului comunist și socialist -tu 
hotărît să dezvolte o vastă acțiune politică 
și de lămurire a maselor de tineret din î i- 
treaga Italie în legătură cu primejdia care 
ar decurge pentru Italia din ratificarea a- 
cordului privind „comunitatea defensivă 
europeană".

In această problemă, precum și în ce pri
vește reînarmarea Germaniei occidentale, 
cele două organizații de tineret au mai luat 
hotărîrea de a intra 
ganizațiile de tineret 
Europei occidentale.

Din nou criza de
ROMA 30 (Agerpres). O nouă criză de 

guvern a izbucnit în Italia în urma refuzu
lui Camerii deputaților de a acorda vot de 
încredere guvernului Fanfani. Căderea gu
vernului nu a surprins pe nimeni, discursul 
program al lui Amintore Fanfani fiind deza
probat nu numai de partidele comunist și 
socialist ci chiar de majoritatea partidelor 
burgheze.

Ziarul „Unita" scria că discursul fostului 
președinte al consiliului de miniștri „a în
trecut cele mai pesimiste așteptări". Ziarul 
a criticat măsurile sociale prevăzute în pro-

în legătură și cu 
din celelalte țări

italiaguvern în
gramul guvernului, arătând că în fond ele 
nu sunt decât simple promisiuni, „In dome
niul politicii externe, spune „Unita" a fost 
făcut chiar un pas înapoi... Fanfani a con
siderat rtecesar să declare că guvernul său 
este pentru crearea comunității defensive 
europene”.

După ce rezultatele votului au fost cu
noscute — 303 contra 260 și 12 abțineri — 
Fanfani a prezentat demisia guvernului pre
ședintelui Einaudi care va începe mâine 
consultările în vederea rezolvării crizei.

sau nu do
pe germanii 
cât și din 
această pro-

Procesul unor trădători ai poporului cehoslovac
PRAGA 30 (Agerpres). -
Intre 26 și 28 ianuarie. Colegiul penal de 

judecată al Tribunalului Suprem al Republi
cii Cehoslovace a judecat procesul compli
cilor centrului complotist antistatal care a 
fost condus de Slansky.

In fața tribunalului eu compărut Marla 
Svermova, Jarmila Taussigova, Mikulas 
Landa, Ganus Lomsky, Vitezslav Fux, Ervin 
Polak și Bedrich Hajek.

Procurorul general a acuzat pe inculpați 
de înaltă trădare. Fiind demascați prin de
pozițiile martorilor și prin documente de ne
contestat, acuzații au recunoscut crimele să
vârșite de ei.

Cercetările au stabilit că grupul celor oare 
au ajutat activ pe complotiști era condus de 
Marta Svermova, care îl ajuta în fel și chip 
pe Slansky să-și pună in aplicare criminalele 
planuri antistatale. Acuzații organizau

acte de sabotaj în diferite sectoare ale 
construcției de stat și economice și puneau 
in funcții de răspundere dușmani ai poporu
lui.

Taussigova a ajutat pe complotiști să ia 
în mâinile lor aparatul securității statului. 
Acuzații au încercat să împiedice demasca
rea activității trădătoare a lui Slansky, Sling 
și a celorlalți. Ei au ajutat pe complotiștii 
care eu încercat să acapareze puterea în 
stat, să lichideze regimul de democrație 
populară și să restaureze capitalismul.

Tribunalul a condamnat pe Maria Sver- 
mova la închisoare pe viață, pe Jarmila 
Taussigova la 25 ani închisoare, pe Miku'.as 
Landa și Bedrich Hajek la câte 20 de ani 
închisoare fiecare, pe Ervin Polak la 18 ani, 
pe Vitezslav Fux și Ganus Lomsky la câte 
15 ani închisoare fiecare, confiscarea averii 
și pierderea drepturilor cetățenești.

Ș e d i n
BERLIN 30 (Agerpres). — Cea de a 6-a 

ședință a conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri s’a des'chis 
sâmbătă la ora 16 sub președinția lui 
Georges Bidault.

La începutul ședinței a avut loc un schimb 
de vederi în legătură cu propunerea delega
ției sov’etice de a se invita reprezentant: al 
Republicii Democrate Germane ș: Republicii 
Federale Germane spre a participa la exa
minarea punctului 2 de pe ordinea de zi și 
anume: „Problema germană și sarcinile a- 
sigurării securității europene". Miniștrii de 
externe occidental! s’au menținut pe vechea 
lor poziție de împotrivire față de admiterea 
reprezentanților germani.

Discuțiile s’au purtat apoi In jurul propu
nerii cu privire la problema germană făcută 
de Anthonv Eden ministrul afacerilor ex
terne al Angliei în ședința precedentă. In 
ședința de sâmbătă ministrul britanic a de^ 
clarat că nu are nimic de adăogat la planul 
expus. 1 ( . I i .

ța din.30 ian
V. M. Molotov care a luat apoi cuvântul 

a făcut o serie de observații în legătură cu 
planul prezentat de Eden arătând printre 
altele că delegația sovietică nu poate fi de 
acord ca organizarea unor alegeri în Ger
mania să fie încredințată celor pătau puteri 
de ocupație. A proceda astfel — a spus V. 
M. Molotov — înseamnă a arăta neîncrede
re în forțele democratice ale poporului ger
man. După alegeri cu adevărat libere. Ger
mania nu trebue să fie legată prin niciun 
acord. Un guvern al întregii Germanii, po
trivit planului prezentat de Eden ar trebui 
să preia obFgațiile ce decurg din tratatele 
dela Bonn și Paris care stabilesc în Ger
mania un statut de ocupație pe zeci de ani.

Declarând că planul prezentat de Eden 
are unele aspecte care mai trebue încă stu
diate, V. M. Molotov și-a rezervat dreptul de 
a reveni asupra lui.

Luând cuvântul secretarul Departamentu
lui de slat John Foster Dulles s’a declarat 
de acord cu planul prezentat de Eden deși

u a r i e
a adăogat că consideră necesare unele ex
plicații suplimentare. El a adus elogii „co
munității defensive europene” și pactului 
Atlanticului de Nord.

In cadrul aceleași ședințe a luat apoi cu
vântul Georges Bidault care a susț nut pla
nul prezentat de Eden. Bidault a fost de 
acord cu punctul de vedere sovietic că tra
tatul de pace cu Germania trebue să asi
gure securitatea popoarelor europene șl că 
este indispensabil ca Germania să nu mai 
constitue niciodată o amen nțare împotriva 
vecinilor ei și ca orice posibilitate de noi 
aventuri din partea militarismului german 
trebue exclusă. In încheiere B dault a decla
rat că planul prezentat de Eden „pare să 
furnizeze o bază foarte utilă pentru o dis
cuție aprofundată asupra acestei probleme".

Ședința a luat sfârșit la ora 19,30. Viitoa
rea ședință va avea loc luni în clădirea înal
tului comisariat sovietic, din sectorul demo
cratic al Berlinului.

Dineul oferit de V. M. Molotov 
în cinstea lui J. F. Du'les

BERLIN 30 (Agerpres) — TASS trans
mite :

La 29 ianuarie, V. AL Molotov, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a oferit un ; 
dineu în c’nstea lui J. F. Du'.les, secretarul ' 
de stat al S.U.A.

La dineu au luat parte Ch. E. Bohlen, am- ' 
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., J. Conant, l 
înaltul comisar ai S.U.A. in Germania, L. 
T. Merchant, adjunct al secretarului de stat, 
C. D- Jackson, adjunct special a! președin
telui S.LEA„ F. Nash, ministru adjunct al 
apărării.

Din partea sovietică au luat parte A. A. 
Gromiko, G N Zarubin. V. S. Semenov, A. 
A. Sobolev, D. A. Jukov.

Seu rte
• La 1 Februarie se sărbătorește în R.P. 

Ungară ziua o'esei.
• La Salonul Na.ional din Budapesta s’a 

descins o expoziție intitulată „Arhitectura 
Republicii Populare Române".

• La 28 ianuarie, primul ministru al In- 
diei, Nehru, a oferit un dejun in cinstea de
legației maeștrilor artei din U.R.S.S. care 
vizitează India.

• Ager.,:a France Presse anunță că la 26 
ianuarie, mai multe mii de muncitori dela 
calea ferată din Abisinia, care leagă Addis- 
Abeba cu portul Djibuti din Somalia fran
ceza, au declarat grevă cerând îmbunătăți
rea condițiilor de trai.

• Consiliul de administrație al Sistemului 
federal _de rezerve a declarat că ;in decem
brie 1953. producția industrială a Statelor 
Unite a continuat să se restrângă. Indicele 
revizuit al producției industriale fixat de con. 
si u a fost în decembrie 1953 de 128 în 
comparație cu 130 în r.oembrie și 137 — în 
mai și iunie.

știri
• Greva muncitorilor portuari din Caracl 

capătă o amploare tot mai mare. Numă
rul greviștilor trece de 12.000.

» Ziarul „Avânți" a publicat o corespon
dență din Bonn, în care se spune că „pe or
dinea de zi a guvernului dela Bonn figurea
ză un memoriu german în problema relațiilor 
cu Austria. In acest memoriu se oglindește 
o orientare pur anexionistă spre o „apro
piere" economică și politică, în scopul re
învierii ideei hitleriste a „anschlussului".

® Săptămânalul „Tribune des Nations* 
relatează că Hjalmar Schacht, fostul minis
tru de finanțe hitlerist, a adresat înaltelor 
cercuri din Germania occidentală o „scri
soare confidențială" îm care referindu-se la 
numeroase colonii franceze, belgiene și al
teia, afirmă că acestea au fost posesiuni ger
mane și își exprimă părerea că, prin inter
mediul „comunității defensive europene" ele 
ar putea fi din nou de un mare folos Ger
maniei occidentale.
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