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Aici stătu o clipă pe gânduri, după care își 
trase din buzunarul șorțului alb, un carnețel. 
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Proletari din toate țările, unifi-vă !
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Poartă-te ca un om adevărat
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ta
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de muncitori deia 
forestier „Horia 
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in

Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică de pe lângă Consiliul de 
Miniștri ai U.R S.S. cu privire la rezul
tatele Îndeplinirii planului de stat de 
dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1953

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Ing. M. OPRESCU: — Sfat agroteh
nic — Să reținem zăpada pe ogoare 
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Proiectul guvernului sovietic privi
tor la tratatul de pace cu Germania 
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ȘTEFAN IUREȘ : — Scrisoare des

chisă tovarășei Cornelia Sălăjan
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Desrre ----- i? se poate vorbi la infinit
■ a spus Gorchi. Despre duioasa drago

ste de oumă au scris poeme întregi Emi- 
nescu, Coșboc, Vlahuțâ, Cerna și mai 
f.. : - ’ r ș'.ri. Aproape că nu există 
srr. ’ - : -e sâ nu fi fost impresionat și 
si na fi zugrăvit puternic — în opera sa 
— ckipal luminos al mamei. Și nu există 
cr- s: t care — mai devreme sau mai
târziu — să nu simtă cât de mult în- 

această ființă blândă, bună și o- 
crotitoare. Părinții ne îndrumă primii 
r; in viață, se îngrijesc, veghează ne- 
or.te-r.il asupra noastră, se străduesc să 
re creeze un cămin plăcut, să ne fereas
că de griji ți necazuri.

Unii tineri s’au învățat să creadă că 
toate acestea Ii se cuvin în mod firesc, 
s’au deprins să se considere in casă sim- 
pl musafiri, care vin la masă și la dor- 
m:t și uită că adevăratul sens al relațiilor 
familiale este dragostea reciprocă, aten
ția, grija și respectul. Câtă bucurie poate 
produce părinților o scrisoare venită dela 
fiul plecat departe de casă, sau un dar, 
cât ar fi el de neînsemnat, venit dela 
copilul iubit. Alteori, tinerii cred că sunt 
îndeajuns de maturi și că se pot dispen
sa de sfaturile și părerile bătrânilor.

De mult de tot ni s’a păstrat o istorioa
ră despre o tară îndepărtată, unde tinerii 
au socotit că nu mai au nevoie de bătrâni 
și i-au omorit pe to(i. Numai un băiat n'a 
vrut să-l omoare pe tatăl său și l-a as
cuns într’o peșteră. Un împărat vecin, a- 
fiând ce se petrece în tara tinerilor, și-a 
zis că a sosit momentul să-i înrobească. 
Le-a trimis o solie să-i amenințe cu răz
boi, dacă nu-i înapoiază frânghia împleti
tă din raze de lună, frânghie pe care, ci
că, o împrumutase cetății, încă pe când 
era condusă de bătrâni. Acum le părea 
rău tinerilor că i-au omorât pe toți bă
trânii și n’au pe cine să ’ntrebe de frân
ghie. Atunci, tânărul cane și-a călcat ju
rământul, îndrăzni să spună că tatăl său 
mai este în viață. 11 aduseră pe bătrân 
în sfatul cetății și-l întrebară dacă știe ce 
s’a făcut cu frânghia. „N’am auzit nici
când pomenindu-șe ne așa ceva, dar spu- 
n-eți-i împăratului vecin că rtoi avem mul
te frânghii și nu știți care este a lui, așa 
că să vă dea o bucățică dintr'o astfel de 
frânghie împletită din raze de lună, să 
vedeți cum arată". La primirea acestei 
vești, împăratul vecin le spuse sfetnici
lor : „M’ați minițit 1 Mai sunt bătrâni in 
cetate, care să-i sfătuiască de bine, așa 
că nu-i vom putea învinge" — și-a re
nunțat să mai facă război.

Tâlcul acestei istorioare este limpede. 
Tineretul are calitățile sale, entuziasmul 
creator. în stare să mute munții din loc, 
voioșia, vigoarea fizică și sufletească, dar 
în nici un caz nu se poate lipsi de expe
riența bătrânilor. Părinții noștri au tre
cut prin multe, au ceeace se numește 
„școala vieții", au o judecată mai domoa- 
lă, mai dreaptă, și în dezvoltarea țării 
noastre, este nevoie de îmbinarea tuturor 
■acestor calități. Și tineri și bătrâni și ta
tă și fiu, muncesc din toată inima, se fo
losesc de toate însușirile lor pentru a con
strui împreună socialismul. Deaceea și 
legăturile familiale sunt astăzi mai pu
ternice ca oricând. Ceeace le unește este 
țelul comun spre care năzuiesc toți mem
brii familiei, dragostea și respectul reci
proc.

Câteodată însă, unii tineri uită de res
pectul ce-1 datorează părinților.

La uzinele „Progresul" din Brăila lu
crează ca paznic Maria Stârcu, femeie 
care și-a îngrijit copiii cu multă dragoste 
și cu multe sacrificii. A rămas văduvă 
din 1939, cu o puzderie de copii și i-a irizație, 
crescut cu greu. Primăvara se ducea la 
primărie și nu se lăsa până nu i se dădea 
și ei în dijmă un pogon cîe pământ, să 
semene porumb, iar toamna și iarna; du
pă ce termina serviciul, spăla rufe pe la 
boieri, să mai scoată o bucățică de pâine.

— Mai bine munceam eu d’in răsputeri, 
dar ei să aibă ce le trebue și să nu um
ble hai-hui. I-am dat pe toți să'nvețe car
te. Acum sunt oameni de nădejde. Un 
băiat e militar, altul e fruntaș în produc
ție într’o uzină la Orașul Stalin, o fată e 
bobinatoare la „Electroprecizie", un alt 
băiat a terminat acum școala profesiona
lă și a intrat aci. în uzină, iar băiatul cel 
mare, Nicu, activist în raionul Tg. Bujor.

Când era acasă, Nicu nu mai știa cum 
să se poarte mai frumos cu mine și cu 
frații săi mai mici. Acu m’a uitat de tot 
A cunoscut, acolo, la Tg. Bujor, o fată 
care lucrează la librărie și mi-a zis că 
vrea să se înspare. I-am spus, să facă 
cum îi zice inima, dar eu cred că ar fi 
bine să mai aștepte, să-și facă întâi 
de-ale casei, ca omul gospodar și pe ur
mă să se însoare. La 10 aprilie s’a logo
dit. Cartea poștală am primit-o abia la 
14 aprilie, dar tot m’am dus. L-am găsit 
tare supărat, că dece n’am venit la logod
nă ; el credea că dinadins n’am venit, n'a 
vrut să țină seama că mi-a scris târziu. 
In vară s‘a însurat și nici măcar nu m‘a 
anunțat să viu să-l văd la casa Iui. Ce 
credea ? Că nu-mi place să am noră să
racă? Dar eu tot femeie săracă m’am mă
ritat. Sau poate le-o fi fost rușine la nun
tă, cu mine, femeie simplă, fără carte 
multă. Dar nu-i nimica, eu îl iert Să fie 
sănătos și fericit, eu îl binecuvântez, 
chiar dacă el m’a uitat".

Am reprodus întocmai cuvintele Măriei 
Stârcu, o mamă care nu cere copilului, 
crescut cu atâta trudă, nimic aiteeva de
cât să n’o uite, să-i scrie din când în când 
o scrisoare, o mamă care nu-i reproșează 
Fuiui nimic altceva decât grosolănia de 
a nu fi chemat-o să se bucure de bucuria 
lui.

Și Nicu nu e singurul care se poartă 
urît cu părinții. Valerica Manea, Jiiblio- 
tecară la clubul uzinei „Progresul" este 
o fată svăpăiată, nu vrea să știe oe tre
burile casei și vine târziu acasă, mințin- 
du-și familia că are de lucru.

Oare aceasta este purtarea firească , a 
unui tânăr ?

Nicolae Tănase e și el tânăr, să tot ai
bă vreo 20 de ani. Și 
nerețe ca toți ceilalți 
niciodată pe bătrâna sa mamă. Anul a- 
cesta Nicolae Tănase a petrecut revelio
nul acasă, cu mama lui.

— Prietenii m’au chemat să merg cu 
dânșii, dac m’am gândit că cu ei sunt îm
preună tot anul. Odată pe an, de Anul 
Nou, vroiam să ciocnesc un pahar de vin 
cu mama mea, să-i urez „La mulți ani 1“

Lăcătușul Alexandru Dumitru are 19 
ani și-i place mult să meargă la cinema 
și la teatru, cu fete și băieți. Uneori însă 
îl vezi la braț cu părinții, într’una din 
sălile de spectacol. Ce mândru și fericit 
e atunci. Ion Căldăraru dela „sculăria 
centrală" a uzinei, n’are părinți în Brăila 
și locuiește la părinții soției sale- Mama 
acesteia e suferindă efe inimă și a adus 
multe griji familiei. Niciodată tovarășii de 
muncă nu l-.au văzut pe Ion atât de abă
tut ca în zilele acelea. S’a împrumutat la 
Casa de Ajutor Reciproc s’o poată îngriji 
mai bine și n’a avut liniște până când n’a 
văzut-o sănătoasă.

Nicu Stârcea, Valerica Manea, Niculai 
Tănase, Alexandru Dumitru și Ion Căldă
raru sunt toți fruntași în muncă, oameni 
dârzi, pe care se bizuie poporul nostru. 
Dar oare toți merită într’adevăr respectul 
prietenilor și tovarășilor de muncă? De
sigur că nu toți. Nu poți fi un om ade
vărat. numai pe jumătate. Ca să fii cu 
adevărat u-n om nou, nu ajunge să fii 
fruntaș în producție. In afară de alte ca
lități, mai e nevoie și de o atitudine aten
tă și respectuoasă în toate relațiile cu to
varășii și în special cu familia, cu soția, 
cu părinții. Organizațiile <fe U.T.M. tre- 
bue să se preocupe și de latura aceasta 
a vieții tinerilor. Un tînăr neascultător, 
obraznic, care refuză părinților ajutorul 
său, nu poate fi un om înaintat, un bun 
utemist, deși își plătește la timp cotiza
țiile și își îndeplinește sarcinile de orga-

La combinatul 
forestier Horia Cloșca 

și Crtșan
Colectivul 

comb'netul 
Cloșca și Crișan" din 
obține succese importante 
lupta pentru a pune La dispo
ziția industriei prelucrătoare 
cit mai multă cherestea. Măsu
rile tehnico-organizatorice lua
te de conducerea combinatulu* 

revizuirea utilajului din 
de gatere modificarea

el se bucură de ti- 
tineri. Dar nu uită

ca: 
hala _
pendu'.ei de șipci, precum și a 
gramcu.ui oare trage bușteni’ 
pentru hala de gatere, au ușu
rat cu mult munca ta 
rea cherestelei și au făcut 
pină ia 25 ianuarie planul 
fie depășit cu 19,5 la suta.

Combinatui produce dea se
men’. lăzi și case prefabricate. 
La secjia case prefabricate, pla
nul a lost depășit in aceasta 
perioadă cu 23.7 la sută, iar ia 
secția lăzi cu 15.6 la sută.

Printre muncitorii care au 
realizat cele mai frumoase 
succese se află stahanovistul ga
terul loan Colbu, care și-a de
pășit norma cu 29 la sută, staha- 
novîsta circularistă Maria Gro- 
zea. oare ș:-a depășit cu 26 la 
sjtă norma, stahanov'stul han- 
dzegtiist Ion Anisia, care a re
alizat o depășire a normei de 
31 ia sută. Deasemeni, brigă
zile „Gh. Gheorghiu-Dej" și 
„N:kos Belolanis”, deLa secția 
case prefabricate, conduse de 
stahanov:știi Ion V. Gheorghe 
și Niță Pavel, și-au depășit 
normele cu 44 și respectiv cu 
61 la sută. (Agerpres).

O nouă secție 
de valorificare 

a deșeurilor
GALAȚI (dela corespondentul 

nostru lancu Trifan).
Nu de multă vreme, la Între

prinderea „1 Mai“ . din Brăila 
cu sprijinul conducerii a luat 
ființa o secție de valorificare 
a deșeurilor, în care au început 
să se lucreze diferite produse de 
uz casnic, necesare oamenilor 
muncii.

Din primele zile dela înființa
rea acestei secții, muncitorii au 
obținut însemnate rezultate.

De pildă, numai în cursul lu
nii Ianuarie la secția de valori
ficare a deșeurilor, au fost con
fecționate 30 putini pentru 
brînză între 20—50 kg. ; 10 bu
toaie de 200 litri fiecare și 10 
găleți din lemn de stejar, ne
cesare fîntînilor.

Valorificarea deșeurilor la a- 
ceastă secție care înainte nu se 
foloseau, au adus întreprinderii 
„1 Mai" din Brăila un venit de 
2.580 lei numai in luna ianua
rie.

In mod deosebit s-au eviden
țiat muncitorii Brezoi Dionisie, 
Șerban Costică, Purcalea Oprea 
și alții, care au înregistrat ceie 
mal frumoase rezultate.

Acesta nu este decit începutul. 
Muncitorii de aci sunt hotărîți 
să muncească cu șl mai mult a- 
vînt, pentru a pune la dispozi
ția oamenilor muncii și mal 
multe produse de uz casnic.

Ei contribue la ridicarea productivității 
muncii

Colectiviștii 
în fruntea pregătirilor

din
de democrație populară

★ ★

SIBIU (dela cn-espondentul 
nostru Popa Gavril).

Colectivul fabricii de conser
ve șt mezeluri din Sibiu m lu
cește cu elan sporit, pentru tra
ducerea in viată a Hatâririi
Plenarei lărgite a C.C.
P.MR din august 1953.

In întrecerea socialistă 
se desfășoară ca sacees 
antrenați pește 93 Ia sută 
totalul muncitorilor, care 
propuneri pentru imtem;

care 
sunt 
din 

vin ca 
lățirea 

muncit, sau diferite inovații. O 
serie de propuneri de inovații 
făcute de către mundtxîî și 
tehnicienii dela această fabrică, 
in scopul măririi arxiicriei ți 
a productivității munciL au si 
lost aplicate, inovația comunis
tului Ion Roth, de exemplu, r’re 
constă în cons trai rea unui
transportor, a adus întreprinde
rii o economie in valoare de 
100.000 lei anual. Transportarea 
cutiilor de conserve dela maga
zie la termostat, nu se mai face 
manual, ci mecanic, cu ajutorul 
transportorului, 
sosificat munca 
mod organizat, 
ri și virstnici 
cu multă grija

Si ia secția de 
se desfășoară in 
Muncitorii tine- 
de aci desfac 
carnea și după 

aceia o trec cu repevici ine, la 
cea de a doua fază de fabrica
ție. La acest sector lucrează și 
tînărul Bartos Carol. El reușeș
te zilnic să-și depășească nor
ma de producție în medie ru 
2o—:â0 la sută. La baza suc
ceselor lui stă buna organizare 
șl pregătire a locului de munca, 
după*'' metode Voroșin, cît 
elanul cu care muncește.

Cu aeelaș ritm se luccază șl 
la secția conserve unde majori
tatea muncitorilor sunt tineiL

Bercbetean Ion, Popa Gheorghe 
și utemistul Pitu Ioan se tn n- 
dresc prin faptul că se numără 
printre cei 29 de fruntași ii pro
ducție ai fabricii Ei impării- 
șesc cu drag din experiența 
muncii lor și muncitorii »r no: 
veniți in fabrică.

Utemistul Pitu Ioan califică 
la locul de muncă pe t'năra 
Kez-egy Ecaterina. Succesele 
obținute de ea sunt acun din 
ce in ce mai mari Graficul de 
producție al br.gâztlor in nare 
lucrează tineri 
Uzează zilnic 
conserve, pești

Buna călite 
constă in umplerea cuîilka 
ccnse-ve. curățirea lor 
închiderea kv cu grijă 
șină.

Ulemista Căputea-rj 
și tinăra Lomnațan ce 
la mașina de Închis cu 
Însușit cu indeminare 
meserie.

Succese asemăn jtoare, au ob
ținut și tovarășele Moga Ana 
Leinderer Ecaterina, Soce- Re- 
ghina și altele.

Munca rodnică a muncitorilor 
dela fabrica de conserve și me
zeluri din Sibiu a dus la creș
terea producției și productivită
ții munciL

Rezultatele obținute tn ulti
mul timp, au dovedit pe deplin 
acest lucru. Numai în cursul lu
nii ianuarie ei au realizat ț-este 
plan 60 000 de cutii și borcane 
de conserve.

Prin aceste succese muncitorii 
dela această fabrică contribue 
din plin la aprovizionarea oa
menilor muncii cu conserve.

bngăzfkx in
ii. arată că ei rei- 

sute de cutii de 
iț olan
te a conser.e! >r, 

de
și e» 
Ia ma-

Una din princkxale’e condiții 
pentru reușita companiei de 
primăvară o constitue buna ei 
pregătire. Conștienți de acest 
fapt muncit*«'ii și tehnicienii 
din gospodări le de stat colecti
viștii și țăranii muncitori din 
raionul Reșița, ajutați de către 
organizațiile de bază U.T.M. au 
obținut frumoase succese. Pînă 
in prezent a fost transportata 
o cantitate de 102.577 tone în
grășăminte naturale pe o * su
prafață de» 5.170 hectare.

In cadrai pregă: eîlor s-a pu« 
un mare accent pe repararea 
at-’’- ele- și pe înființarea cen- 
t'ekir de tratare a semințel.r 
In raionul Reșița reparatul ate- 
lajeor s-a făcut in propoțle Je 
85 sută, iar pentru tratarea 
semințelor au fost înființate 
pină acum 26 centre.

In fruntea pregătirilor pen
tru campania de primăvară se 
află colectiviștii dm comunele 
Mâureni și Tirol. Deasemeni și 
țăranii muncitori din comunele 
Cinic și iCoroșova, au dobîndit 
succese frumoase.

Nu aceraș lucru se 
spune despre comunele Rîmna, 
Doclin și Valea-Pai, unde nici 
pină în prezent nu există un 
plan de muncă in această di
recție și r>u se ține o evidență a 
lucrărilor de pregătire a campa
niei agricole de primăvară.

Corespondent 
V. MUNTEANU

Pe scena 
căminului cultural

Nu este scris în nici o lege, dar este 
datoria oricărui om înaintat să respecte 
pe bătrâni, pe părinți. Chiar dacă ei sunt 
oameni mai simpli, cu un nivel cultural 
mai puțin ridicat — nu e vina lor, dacă 
pe vremea burgheziei n’au putut să în
vețe — nu te făli, tinere, cu cunoștințele 
tale, ci caută să te apropii de ei cu gin
gășie și să-i luminezi. Nu socoti că tu 
ești deștept și că n’ai nevoie de sfaturi, 
amintește-ți de țara, fără bătrâni și ține 
seama de. părerile părinților și de expe
riența lor. Și mai important , decât toate, 
nu uita că tu ești cea mai mare bucurie 
a lor, fii respectuos, atent, și poartă-te ca 
un om adevărat.

îngrășăminte chimice în agricultură
PLOEȘTI (dela corespon

dentul nostru Puiu Nicolae).
Colectivul fabricii „Valea Că

lugărească" din regiunea Plo- 
ești și-a sporit eforturile pen
tru. a da agriculturii 
anul 1954 tot mai 
grășăminte chimice.

Chiar din primele 
cestui an, s-a trecut la produ
cerea superfosfaților în oantită- 
ți mult mai mari, față de anul 
trecut In frunte cu tehnicia
nul Gheorghe Ștefan, muncitorii 
din secția superfosfați au de
pășit planul in zilele de 19—20 
ianuarie cu 10—15 la sută. O 
preocupare de seamă a colecti
vului acestei secții cît și a la- 
boranțiior, constă în a asigura 
calitatea îngrășămintelor. Indi
cii de calitate pe noul an au 
sporit cu 
de 9—10 
1953.

Paralel,
fost realizat și depășit cu 12 
la sută, iar termenul de livra
te s-a realizat cu 5 zile mai 
înainte de 
tract

Pentru 
colectivul 
deținătoare a drapelului de pro
ducție pe fabrică, a chemat la

Moș Marcu Nicolae —
se ■ supărase într’una T
din zile pe Bălan Ilie, •
elevul său. Nu vroia 
să mai stea de vorbă cu el șl pace.

— Auzi țângăul; pufă’a el mânios, sâ-ml 
facă mie o treabă ca asta !

In fond ce se întâmplase?
— Ia, mai 

Ilie, cel din 
șui. Am fost 
întârziat trei 
ten.

— Fleac ? . _
bătrânul. Asta-i fleac?... Contez pe un om 
la lucru șt când-coio ia-1 de unde nu-i. Tu 
știi că din cauza ta era să ard prăjiturile?

Ce-i drept e drept. Prăjiturile erau cât 
p’aci să se transforme .în scrum. Asta ar fi 
fost o mare rușine pentru el, om cu părul 
cărunt, care lucra <ie atâta timp ca bucătar a) 
uzinelor 23 August. Și asta din cauză că se 
perpelea tot timpul cu gândul la Ilie. 
dintre ajutorii bucătari 
în treacăt, cum că i s’ar fi întâmplat 
lui Bălan, de întârzie atât. Vorbele astea i 
se înfipseră drept în inimă ca niște ghimpi. 
Puteai să știi? Circulă atâtea mașini pe 
stradă, tramvaie.../Cum îl el venit dela țară 
nu prea știe rostul la oraș...

— Phil 1... Făcu moșul bătându-se cu pal
ma peste frunte. Și când te gândești că mai 
demult tu, Bălane, ai venit la mine cu zia
rul și mirai spus ca o muiere gureșă: Moș 
Marcule’n sus... moș Marcule în jos... Uite 
scrie aici de îmbunătățirea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Asta ne privește și pe 
noi bucătarii și simt că pe mine în mod spe
cial. Eu am încă multe de învățat. Sunt un 
bucătar începător. Am învățat deabia în ar
mată să gătesc. Ajută-mă... Vreau să fiu e- 
levul dumitale 1...

— Auzi, elevul meu un chiulangiu...
-— Un om serios, adause cineva râzând.
Zile întregi s’a perpelit Bălan. El era ute

mist. D.a, da. Hotărît lucru, greșeala lui era 
destul de mare. Avea dreptate să-1 numeas
că astfel. El dorea să se instruiască, să gă
tească o mâncare cât mai bună muncitori
lor, dar se împotmolise aproape chiar dela 
început. Cum să albă încredere moș Marcu 
în ei ? Era un chiulangiu...

un fleac, spunea mohorît Bălan 
pricina căruia se amărâse mo- 
învoit o jumătate de oră și-am 
ore. M'am întâlnit cu un prie-

Se aprindea atunci și mai tare

Unul
aruncase o vorbă

ceva

întrecere colectivul secției 
Ii-a producție.

Ca urmare și secția producă
toare de îngrășăminte și-a în
deplinit și depășit planul de 
producție, atit în prima decadă 
cît și pe a 
ianuarie.

Printre 
contribuție 
comunistul 
schimbului 
zilnic 
său 
sută. Utemistul Ipășoiu Mircea 
responsabilul echipei dela insta
lații mecanizate, care asigură 
buna funcționare a mașinilor 
și alimentarea lor cu materie 
primă, se situiază alături cu 
cei fruntași. Și utemistul Marin 
Vasiie, unul dintre cei mai 
buni laboranți, se, străduește să 
îmbine cunoștințele teoretice 
căpătate în școala profesională 
cu munca practică de laborator, 
asigurînd cea mai bună calita
te îngrășămintelor.

Continuînd cu avînt munca, 
dînd tot mal mari cantități de 
îngrășăminte chimice agricultu
rii, colectivul acestei fabrici 
contribue din plin la sporirea 
producției agricole pe hectar, 
Ia asigurarea plinii poporului 
muncitor.

cei care au dat o 
de seamă se află 

Neagu Petre, șeful 
întîi, care a obținut 

împreună cu schimbul 
o depășire de 45—50 la

In sala căminului cultural din 
comuna Năsăud, regiunea Cluj, 
veniseră din nou mulți țărani 
muncitori. iCei/ din . urmă, cu 
greu își mai găseau loc în sală. 
Nu era nimic decsebit. Se pre- 

. zenta un festival artistic, așa 
cum s-au prezentat multe în zi
lele de sărbătoare. Țăranii mun
citori, dornici să-și petreacă 
plăcut și cu folos timpul, 
venit să-și privească feciorii 
scena căminului cultural, 
mare le-a fost bucuria cînd 
ascultat corurile interpretate
căldură. Tinerele Saveta Morar 
și Viorica B.artici au cîntat 
frumoase melodii populare.

Cu deosebit interes au ascul
tat apoi și piesa „Capra Zam
firii*' interpretată de tinerii ță
rani muncitori. Pentru reușita 
acestei serbări au muncit cu en
tuziasm tovarășii Emil Catarig, 
dirijorul corului și Nicolae 
Albu, directorul căminului cul
tural. Ei au avut însă 
tinerilor Florica Gîdu, 
Sîrbu, Sever Moldovan 
care 
efort 
bine 
rînd, 
turial 
un alt festival artistic. Pen- 
truca și acesta să se bucure de 
succes, tinerii țărani muncitori 
se pregătesc de pe acum.

Corespondent 
ST. ALBU

sprijinul 
Dumitru 
și alții, 

niciun 
cit mai 
In cu- 

cu 1-

n-a.u precupețit 
pentru a pregăti 
festivalul artistic, 
pe scena căminului 
din Năsăud se va prezenta 

alt festival artistic.

Nu... va trebui să-i câștige din nou încre
derea. Să dovedească prin fapte că vrea în
tr’adevăr să învețe.

★

Cantinierul Petre Gheorghe își făcea obiș
nuitul său drum prin secții. Urmărea ca ma
gazionerul să repartizeze la timp cantitățile 
de alimente, cerceta felul cum sun* curățate 
și spălate zarzavaturile, cartofii etc.

— Higiena... higiena mai întâi de toate, 
spunea el. Zarzavaturile trebuesc spălate bi
ne... carnea ’.a fel. Pe aici, în permanență, 
trebue să fie curățenie, ca’n laborator.

într’adevăr pretutindeni domnește o ordine 
și curățenie desăvârșită. Chiar acolo unde 
se curățau cartofii și zarzavaturile. Cojile șl 
orice fel de rămășițe nu sunt aruncate alan
dala ci în coșuri speciale.

— Ei tovarășelor, cum merge treaba? în
trebă el pe cele două fete care curățau o 
grămadă de cartofi.

— Merge bine.
Cele două tinere, Ștefănescu Aurica și Ro

șu Rada își cunosc bine meseria. Mâinile lor 
mânuesc cu îndemânare cuțitul. In mâncare 
n’are ce căuta nici cea mai mică fărâmă de 
cartof stricat sau degerat. Numai în felul 
acesta mâncarea poate fi gustoasă.

...In bucătărie. Petre Gheorghe l-a găsit 
pe Băian Ilie stând de vorbă cu moș Marcu. 
Lucrurile se împăcaseră de mult. Bălan în
cetase să mai lipsească. Moșul nu 
supărat Asculta liniștit ceeace îi 
Bălan, dând din când în când, cu 
mire, din cap.

— Cum spuneai dumneata, zicea
întâi trebue să ne gândim la cauzele 
pot face ca mâncarea să nu iasă consisten
tă, substanțială șl de bună calitate, șl apoi 
să le Înlăturăm.

— Nu... fără notițe, murmură bătrânul, 
de rost...

— Pe de rost, zise băiatul închizând 
ochi. Spun acum, stai.

Și toate cele Învățate le spuse aproape 
ner ăsuîla te dasc ă iu 1 u i.

— Ești pregătit, știi, bravo... îmi place. 
Eri al făcut o mâncare...

— Bună, se amestecă în vorbă cantinierul 
Petre Gheorghe. Mai bună ca altă dată. 
Faci progrese serioase Bălane... îmi place că 
te frămânți.

Cuvintele aceste^ l-au făcut pe Bălan să 
roșească de plăcere. Va să zică strădaniile 
lui încep să dea roade.

Nu degea'oa cerea e'. sfatul bătrânului 
Marcu, bucătarului șef Bereschi Frantz șl 
lua cu regularitate parte la ședințele pentru 
îmbunătățirea muncii. Uneori îl puteai ve
dea cu rețetarul în mână, studiindu 1 cu a- 
tenție sau cu o carte de bucătărie a cărui 
scoarțe se; zdrențuiseră. învăța și aplice în 
practică. Se străduia, punea suflet. Lucrul 
acesta a făcut ca să crească mult în ochii to
varășilor săi. Cei tineri l-au ales :m biroul 
organizației de secție U. T. M. a cantinei și 
au primit cu entuziasm propunerea iui de e 
face totul pentru a prepara muncitorilor o 
hrană cât mai bună.

In bucătăria pentru regim de care răs
punde Pop Maria a intrat un tânăr îmbrăcat 
într’un halat alb. Poartă pe cap o bonetă țu
guiată, de culoarea laptelui.

— Bună ziua tovarășă Maria.
— Bună, tovarășe Băian.
— Ce bunătăți pregătiți pentru azi?
Femeia zâmbește. Nu e prima oară când 

tânărul Bă.an Ilie vine să se intereseze ce 
gătește și cum gătește. De data asta însă n’a 
venit numai cu gândul de a învăța.

— Știi, am văzut In condica de sugestii și

Industria minieră a R. P. Polone e în con
tinuu avint. Minerii polonezi dî-nd inii de 
tone că'bune peste plan sint în fruntea ce
lor ce luptă pentru construirea noului stat 
socialist polonez.

Creșterea producției de cărbune a fost re
alizată datorită mecanizării pe scară tot 
mai largă a proceselor care necesită un 
mare volum de muncă, cum ar fi de pildă 
tăierea și încărcarea cărbunelui în abatajele 
frontale și transportul subteran și la supra
față ai cărbunelui. Cărbunele obținut prin 
mijloace mecanizate a crescut în cel de al 
treilea trimestru al anului 1953 cu 1 milion 
de tone in comparație cu perioada corespun
zătoare a anului 1952, iar cantitatea de 
cărbune încărcat prin mijloace mecanizate 
a crescut cu 1.300.000 tone.

Uzinele constructoare de mașini miniere 
și-au depășit planurile anuale de producție 
șl au fabricat, în afară de producția curentă 
de cca 280 de mașini miniere de bază — 
peste 12 prototipuri de noi mașlnj și insta
lații miniere printre care screperele încărcă
toare, care 
străinătate.

Inițiativa 
a contribuit 
introducerea 
ceeace a făcut să crească producția. In în
trecerile socialiste au fost antrenați un 
mare număr de mineri. Astfel în primul 
semestru al anului 1953 numărul minerilor 
care au luat parte la întrecerile socialiste 
a reprezentat 62,5 la sută din numărul to
tal al muncitorilor mineri, iar în trimestrul 
al treilea, acest procent s-a ridicat la 66,4 
la sută. Numărul minerilor care au luat 
parte la întrecerile socialiste în exploatarea 
directă a cărbunelui a crescut în această 
perioadă dela 89.9 la sută 95.1 la sută. în
trecerile socialiste au ca obiectiv ridicarea 
calității muncii și folosirea complexă a ca
pacității de producție a abatajelor frontale 
și a mașinilor miniere.

Una din condițiiie de bază pentru folosi
rea cu succes a tehnicii moderne este ridi
carea calificării minerilor și pregătirea de 
muncitori calificați. Invățămîntul profesional 
cuprinde circa 40.000 de muncitori din in
dustria minieră, în așa fel incit calificarea 
minerilor s-a îmbunătățit în mare măsură.

In perioada 1950-1953 peste 68.000 de mi
neri au fost decorați pentru munca pl:nă de 
abnegație pentru dezvoltarea industriei mi- 

din R. P. Polonă

Pentru bunăstarea populafiei
Iată numai câteva exemple care vorbesc 

despre ridicarea nivelului de trai al popu
lației din'R. D. Germană.

Consiliul municipal al orașului Rostock 
a luat măsuri importante pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai al populației. Printre 
acestea se numără construirea a 2.358 apar
tamente, cu o suprafață locativă totală de 
peste 96.000 m.p., care vor fi terminate anul 
acesta.

Pentru construirea de clădiri în orașele 
Rostock, Wismar, Stralsund și în împreju
rimile lor, au-fost alocate 46.000.000 mărci, 
iar pentru scopuri sociale, sanitare, cultu
rale și transport vor fi cheltuite 6,6 milioane 
mă"ci.

Anul acesta, industria R. D. Germane va 
produce mii de articole de menaj și mobi
lier pentru bucătărie, peste 6.800 sufragerii 
și 1.800 dormitoare, peste 9.000 piese de mo
bilă tapisată și 3 500 aparate de radio.

reclamațiuni că mun
citorii sunt mulțumiți 
de felul cum gătești 
dumneata.

Femela râse Înveselită.
— Fac și eu ce pot. 

ne.ata gătești destul de 
evidențiat.

— Știi ce?... De mai 
să ’ te întreb. Dece nu 
școala de calificare. Aud că ai fost propusă 
și *11 refuzat.

Maria nu răspunse. II privi oarecum jenată, 
pe mine, tovarășă Popa, 

O să înveți multe a- 
faci pentru muncitorii 
ce in ce mai bună. Să

— Ascut tă-mă 
dinte, insistă el. 
co.6 la școală... Să 
noștri mâncare din 
se bucure toți.
- Ce-ț 

Auzi?
— Ce 

cursuri ?
Maria 1 

nă dacă
Iar nu-i răspunse.
să-i spună ce o frământă sau nu. 

1.1 cele din urmă îi spuse încet, cu teamă 
parcă să n’o audă decât doar el.

— Vezi... măi tovarășe Bălan, m’aș duce, 
dar mi e frică.

— ți-e frică? Dece... făcu mirat tânărul.
— Iaca dece. Aud că eco.o trebue sa știi 

bine socotelile. Câte grame de ulei... câte de 
zahăr... câte de făină... Eu abia am terminat 
școala de alfabetizare... Mi-e frică că nu în
țeleg bine ce se spune acolo și că mă fac de 
rușine.

— Asta era? Dece nVi spus-o până acurri? 
Dar dacă te «r ajuta cineva îndeaproape?

— Totuși... nu'nțelegi.. să râdă țânci; de 
mine? Nu vreau.

— Și de mine ți-e rușine ?
— De dumneata nu, că de abia țl-am spus.
Fața tânărului bucătar se însenină. Spusa 

plin de înțelegere :
— Atunci să propunem _ ... ..........

școală pe amândoi odată. Te’nvoieștl ?
— Desigur...
Acesta este Bălan Ilie. Un băiat muncitor, 

oricând gala șă învețe ceva în meșteșugul 
bucatelor, un tânăr ce-și aju'ă tovarășii, en
tuziast, ce mai, așa cum trebue să fie orice 
tânăr.
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cu privire la rezultatele îndeplinirii planului de stat 
de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1953

0 victorie a muncii pașnice 
a oamenilor sovietici

(Urmare din numărul trecut)

Organizațiile de construcții au primit în 
1953 o mare cantitate de mașini și meca
nisme de înaltă productivitate In compara 
ție cu 1952, parcul de excavatoare a sporit 
eu 23%, cel de buldozere — cu 18%, parcul 
de macarale cu turelă — cu peste 40% ; de- 
e semen ea s’a lărgit considerabil parcul ce
lorlalte mașini și mecanisme de construcție. 
Totuși, pe multe șantiere de construcție ma
șinile și mecanismele sunt folosite incom
plet, mecanizarea proceselor grele și care 
necesită un mare volum de muncă se reali- 
îează insuficient, nu se îndeplinesc planurile 
stabilite cu privire la introducerea mecani
zării complexe a lucrărilor de construcție.

VII.
Dezvoltarea comerțului interior și exterior

I<n 1953 comerțul sovietic a continuat să 
se dezvolte. A fost depășit planul la circu
lația mărfurilor cu amănuntul stabilit pe 
1953.

Pe baza succeselor importante obținute 
tn dezvoltarea producției industriale și agri
cole, guvernul a efectuat la 1 aprilie 1953 o 
nouă reducere — a șasea dela desființarea 
sistemului cartelelor — a prețurilor de stat 
cu amănuntul la mărfurile alimentare și in
dustriale. Noua reducere a prețurilor a con
tribuit la continua întărire a rublei sovie
tice și la ridicarea considerabilă a nivelului 
de trai al populației din țara noastră.

In 1953, Guvernul a luat măsuri în ve
derea sporirii resurselor de mărfuri care să 
fie vîndute populației, în urma cărui fapt 
organizațiile comerciale au căpătat suplimen
tar în perioada aprilie-decembrie mărfuri de 
consum popular în valoare de 33 miliarde 
ruble peste mărfurile în valoare de 312 mi
liarde ruble, stabilite pentru a fl vîndute 
populației în perioada aprilie-decembrie 1953. 
Ministerul mărfurilor industriale de larg 
consum al U.R.S.S., Ministerul industriei de 
mărfuri alimentare al U.R.S.S., Ministerul 
industriei lemnului și hârtiei al U.R.S.S, 
Ministerul construcției de mașini și Mi
nisterul centralelor electrice și al indus
triei electrotehnice și o serie de alte minis
tere nu și-au îndeplinit în întregime sarcina 
cu privire la livrarea suplimentară de 
mărfuri care să fie vândute populației.

In 1953 a crescut considerabil în compa
rație cu 1952 vânzarea de mărfuri către 
populație. Acest lucra a fost realizat prin 
creșterea producției de mărfuri de consum 
popular precum și prin mobilizarea altor 
resurse de stat Totodată a crescut vinzarea 
către populație a mărfurilor de sorturi mai 
bune și de calitate mai bună.

In cursul anului 1953 au fost vîndute popu
lației prin rețeaua comerțului de stat și coo
peratist (în prețuri comparabile) cu 21% mai 
multe mărfuri decât în 1952; în al doilea 
semestru al anului au fost vîndute cu 26% 
mai multe mărfuri dfecît în perioada cores
punzătoare a anului 1952 Totodată, vînza- 
rea de mărfuri prin rețeaua cooperației de 
consum, care desfășoară comerțul în locali
tățile rurale, a crescut în 1953 cu 24% în 
comparație cu '1952 ; în ăl doilea semestru al 
anului a crescut —cu 30% în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 1952.

In anul 1953, vînzarea mărfurilor alimen-. 
tare a crescut în comparație cu 1952 după 
cum urmează : carne și preparate de carne 
— cu 36%, pește și produse de pește — cu 
8%, unt — cu 36%, ulei vegetal și alte gră
simi comestibile — cu 19%, brînzeturi — cu 
28%, ouă — cu 16%, zahăr — cu 23%, pro
duse zaharoase — cu 12%, ceai — cu 16%, 
fructe și produse de bostan ărie — cu 43%, 
legume și zarzavaturi — cu 25%.

In proporții mult mai mari a crescut în 
1953 în comparație cu 1952 vînzarea urmă
toarelor mărfuri Industriale: țesători de bum
bac cu 22%, țesături de lînă — cu 18%. țesă
turi de mătase — cu 45%, îmbrăcăminte —

VIII.

Creșterea numărului muncitorilor și funcționarilor 
și creșterea productivității muncii

. Numărul muncitorilor și funcționarilor din 
economia națională a U.R S.S. a crescut con
siderabil, reprezeritînd la sfîrșitu! anulu' 
1953 44.800.000 de oameni

In legătură cu trecerea tractoriștilor, bri 
gadierilor brigăzilor de tractoare și ajutori
lor lor, a mecanicilor de excavatoare șl a 
ajutorilor lor ca și a pontatorilor-alimenta- 
torl, în rîndul muncitorilor permanenți al
S.M.T.-urilor, precum și în legătură pu creș
terea numărului specialiștilor — numărul 
lucrătorilor permanenți dela stațiunile de 
mașini și tractoare a crescut pînă la sfîrșttul 
anului 1953 cu 1.400.000 de oameni în com
parație cu sfîrșitul anului 1952.

In 1953, ca și în anii precedenți, în țară 
nu a existat șomaj.

Anul trecut au absolvit școlile de meserii 
feroviare, miniere, școlile de pe lingă fabrici 
și uzine și școlile profesionale de pe lîngâ 
mine și au fost trimiși să muncească in in
dustrie, construcții și transport 320.000 de ti
neri muncitori calificați.

IX.

Creșterea venitului național si ridicarea nivelului 
material și cultural al vieții poporalul

Anul trecut s-a realizat îmbunătățirea con
tinuă ă situației materiale și ridicarea nive
lului cultural al muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor

Numeroase organizații de construcție nu 
au asigurat justa organizare a lucrărilor de 
construcții șl montare și a muncii muncitori
lor, din care cauză în 1953 au rămas netermi
nate o serie de clădiri și construcții in curs 
de efectuare care trebuiau să fie terminate 
anul trecut. La numeroase șantiere de cons
trucție s-au tolerat mulți timpi morți, fluc
tuația brațelor de muncă, nu a fost asigu
rată îndeplinirea sarcinilor în ce privește pro
ductivitatea muncii, au fost cheltuite fonduri 
peste normele stabilite și nu numai că nu s-a 
realizat reducerea prețului de cost al con
strucțiilor, dar intr-o serie de cazuri a fost 
tolerată chiar scumpirea lucrărilor de con
strucții.

cu 29%, articole de tricotaje — cu 23%, ciorapi 
bărbătești și de damă — cu 31%, încălță
minte de piele — cu 29%, ceasornice — cu 
38%, mașini de cusut — cu 34%, mobilă — 
cu 39%, aspiratoare de praf — de 2,3 ori, 
patefoane — cu 30%, aparate de radio — cu 
32%, din care aparate de televiziune — cu 
64%-, jjiciclete — cu 16%, motociclete — cu 
55%, autoturisme de 2,6 ori In proporții con
siderabile a crescut în 1953 în comparație cu 
1952 vînzarea cu amănuntul a mărfurilor cu 
destinație industrial-economică: autocami 
oane, cherestea, material lemnos, ciment, 
sticlă pentru geamuri, ardezfe carton asfal
tat, cuie, tablă pentru acoperișuri

In 1953 a continuat lărgirea rețelei co
merciale de stat și cooperatiste. In decursul 
anului, s-au deschis aproximativ 6000 de ma
gazine S-a mărit cons derabi rețeaua ma
gazinelor specializate din orașe, așezări 
muncitorești și localitățile rurale

Totuși, cererea populației pentru anumite 
mărfuri nu este sasiaratâ :n«r-o măsură 
suficientă. Organiza’ - e cr>merc^:e studiază 
defectuos cererea' populație- co— t greșe'- 
în repartizarea și aducerea măriuri-or. Se 
produc serioase neajunsur- ta ceea ce prl- 
X'ește repartizarea rețelei corner ca !e cu «- 
mănuntul. Organizațiile comercia e .uptă 
slab pentru calitatea măriurikM furnizate de 
industrie sp*e a fi vîndute populației.

Cheltuielile de e:rculație în organizațiile 
comerciale au continuat să rămînă ri beate 
în 1953, deși ele au scăzut față de 1952: 
planul de reducere a cheltuielilor de circula
ție nu a fost Îndeplinit.

In 1953 a continuat să crească vînzarea de 
produse agricole 'pe piețele colhoznice. A 
crescut cons:derab:l mai a’.es . -z-'ea t- -5 
de grîu, cărnii de porc, ooălor, paserii-". le
gumelor, zarzavaturilor și fructelor Pe’j- 
rile produselor agricole pe piețele colhoznice 
au scăzut.

In domeniul comerțului exterior, Uniunea 
Sovietică a continuat în 1953, ca și în anii 
trecuți, să lărgească legăturile economice cu 
țările străine.

In cursul anului 1953 Uniunea Sovietică a 
făcut comerț cu 51 de state străi-ne, din care 
cu 25 de țări a făcut comerț pe bază de acor
duri comerciale pe termen de un an sau de 
mai mulți ani. S-au încheiat pentru prima 
oară în anii de după război acorduri privind 
schimbul de mărfuri cu India, Franța, Ar
gentina, Grecia și Islanda.

Volumul comerțului exterior al Uniunii So. 
vietice a crescut la 23 miliarde ruble față 
de 20,8 miliarde ruble în anul 1952, adică 
cu 11%. Volumul comerțului exterior (în 
prețuri comparabile) depășește în 1953 a- 
proape de 4 ori nivelul dinainte de război.

Paralel cu creșterea continuă a schimbu
lui de mărfuri al Uniunii Sovietice cu țările 
lagărului democratic, au crescut considerabil 
schimburile comerciale cu o serie de țări din 
Europa occidentală, Orientul Apropiat șl 
Mijlociu. Totodată, s-a produs o lărgire con
tinuă a categoriilor de mărfuri exportate și 
importate.

cut, iar partea din venitul național rămasă 
la dispoziția statului s-a micșorat întrucîtva.

Reducerea prețurilor de stat eu amănuntul 
la mărfurile de consum popular s-a efectuat 
în proporții mai mari șl pentru o sferă 
mai largă ie mărfuri decît în 1952 Datorită 
acestei reduceri de prețuri cîștigui direct 
realizat de populație numaj pe linia comer
țului de stat și cooperatist reprezintă peste 
50 miliarde ruble anual față de 24 milia-de 
ruble anual economii realizate de populație 
după reducerea .de prețuri din 1952

Creșterea venitului national și măsurile 
înfăptuite de Guvern au asigurat o continuă 
sporire a veniturilor muncitorilor și funcțio
narilor șl a veniturilor țăranilor.

Fondul de salarii al muncitorilor și func
ționarilor a crescut în 1953 cu 5% tn com
parație cu 1952. iar salariul nominal mediu 
lunar — cu 2%

Datorită reducerii prețurilor la mărfurile 
de consum popular salariul real al muncito
rilor și funcționarilor a crescut tn și - mai 
mare măsură La o crește-e a salariului no
minal cu 2% In medie, salariul real al mun
citorilor și funcționarilor, datorită reducerii 
prețurilor, a crescut cu încă 10%.

In aiară de aceasta, muncitorii și funcțio
narii au primit tn 1953 din bugetul de stat 
ș> din fondurile întreprinderilor, sume im
portante și înlesniri al căror volum, calculat 
pe cap de muncitor și de funclooar. a spo
rit față de anu' precedent cu 11%. țlnsnd 
seama și de reduce'ea prețurilor

Ca și în anii precedenți, muncitorii și 
funcționarii au primi! ajutoare și pensii In 
cadru! asigurărilor și prevederilor sociale, ac 
fost ac rdate ajutoare mame or cu mulți 
eopij Și mamelor singure. Surse elevilor «• 
studenților, a fost acorda’ă asistență medi
cală gratuită, întreținere gratuită și la ?'*• 
țari avantajoase în sanatorii șt in casele de 
odihnă . muncitorii și funcționarii au bene
ficiat de învățămînt gratuit ș âe o serie 3e 
alte ajutoare șl înlesniri și au avut posibili
tatea să-și ridice calificarea Toți munci orii 
ș: luncționarn din URSS s-au pucurat le 
c.aicedii piă'ite de cel puțin două săp ,mtni. 
iar lucrătorii dî.itr-o serie de profesii au a- 
vut concedii mai hmgi

In legătură cu Hotărî'ea Guvernului de a 
micșora suma mțramutului lansat in 1953 
au fost micșora e simțitor subscript !le a 
împrumut ale muncitorilor, funcționarilor șl 
țăra-ilor.

In »taL oct- creșterea saiartotaT nosuaaL 
reducerea prețuri*» u «pariurile de «.■! 1 
popular, creșterea a u'cere-xw și tauesairtkr 
în contul statului, veaitarBe reale ale manci- 
tori’.or și funcționarilor, aococtte pe car Je 
om al muncii. au crescut Intr-un ac cu peste 
13%

Investițiile în construcția de locuințe ale 
statului au crescut in 1953 cu 11% între
prinderile și instituțiile de s at, sovietele lo
cale, precum și populația orașe', t ș așeză
rilor muncitorești au construit in 1953. cu a- 
iutorul creditului de stat, case oe locuit cu 
o suprafață totală de peste 28 mîli- ane m.p

In 1953, șl mai ales în al doilea semestru 
a! anului, au crescut considerabil veni "t e 
țăranilor.

Odată cu reducerea prețurilor de stat cu 
amănuntul, au fost majorate considerabil pe 
seama bugetului de stat șl prin micșoraree 
cheltuielilor de circulație, prețurile de colec
tare la carne, lapte, lînă, cartofi, legume 
și zarzavaturi predate de colhozuri și colhoz
nici statului în cadrul livrărilor obligatorii. 
A fost introdus sistemul achizițiilor ie stat 
la carne, lapte, legume, zarzavaturi și car
tofi, prețurile de achiziție fiind mult mai 
mari decît prețurile de colectare.

Au fost reduse cotele livrărilor obligatorii 
ale gospodăriei auxiliare personale a colhoz
nicilor, a fost redus impozitul agricol per
ceput dela fiecare gospodărie colhoznică, 
au fost anulate în întregime restanțele pro
venind din impozitul agricol din anii trecuți 
In afară de aceasta, gospodăriile colhoznice 
au fost scutite de toate restanțele din anii 
trecuți provenind din livrarea obligatorie că
tre stat a cotelor de produse animale șl de 
cartofi, iar colhozurile au fost scutite de res
tanțele din anii trecuți provenind din livră
rile de cartofi legume și zarzavaturi Ga ur
mare a micșorării cotelor obligatorii, col
hozurile și colhoznicii au avut posibilitatea 
să vîndă statului o parte considerabilă din 
prodjeția-marfă la prețurile de achiziție de 
către stat majorate Colhozurile și colhoznicii 
au primit și o serie de alte avantaje materia
le la îndeplinirea planurilor de colectare.

Prin traducerea în viață a susmenționate
lor măsuri de încurajare economică a col
hozurilor și colhoznicilor, precum și a măsu
rilor în domeniul politicii impozitelor, ve
niturile colhozurilor și colhoznicilor au cres
cut în 1953 cu peste 13 miliarde ruble.

In afară de aceasta, țăranii au căpătat 
avantaje importante de pe urma reducerii 
în 1953 a prețurilor de stat ou amănuntul 
care la mărfurile cumpărate de țărani au 
scăzut în medie cu 1.1%. Ca și muncitorii și 
funcționarii, țăranii s-au bucurat de asistență 
medicală gratuită, învățămînt gratuit, burse 
pentru elevi, ajutoare pentru mamele cu mulți 
copii și pentru mamele singure și alte aju
toare și înlesniri. Volumul ajutoarelor și în
lesnirilor acordate țăranilor în contul statu
lui a sporit în 1953 cu 14% față de anul pre
cedent, țlnînd seama de reducerea prețurilor.

Sporirea veniturilor țăranilor este dovedită 
de faptul că în 1953 în localitățile rurale

In cadrul învățămîntulul individual în bri
găzi și la cursuri în 1953 au fost ins-truiți 
și și-au ridicat calificarea 7.500 000 muncitori 
și funcționari. Pe baze creșterii Înzestrării 
tehnice a muncii și a ridicării calificării 
muncitorilor, productivitatea muncii în in
dustrie a crescut în 1953 cu 6% în compa
rație cu 1952, iar în construcții — cu 4%. 
Totuși planul de creștere a productivității 
muncii în industrie și construcții n-a fost 
îndeplinit

Ministerul construcției de mașini de trans 
port șl de mașini grele, Ministerul indus
triei lemnului și hîrtiei al U.R.S.S., Minis
terul industriei cărbunelui, Ministerul indus
triei metalurgice. Ministerul construcției de 
mașini. Ministerul industriei materialelor de 
construcție al U.R.S.S. Ministerul Industriei 
de mărfuri alimentare al U R S S„ Ministerul 
construcțiilor, nu au îndeplinit în mod satis
făcător sarcina privind creșterea productivi
tății muncii.

Venitul național al U.R.S.S. a crescut în 
1953 cu 8% în comparație cu 1952. Totodată, 
partea din venitul național destinată folo
sinței personale a oamenilor muncii a cres 41

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICA DE PE LINCA 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Ah de an, comunicatele cu privire la rezul
tatele îndeplinirii planurilor de stat ale 
U.R.S.S. vorbesc despre noi succese obținute 
de Țara Socialismului în desvoltarea econo
miei sale, în ridicarea bunelstări a popu
lației. Comunicatul Direcției Centrale de Sta
tistică de pe lângă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S dovedește că și anul care s-a scurs
— anul 1953 - a adus Uniunii Sovietice 
noi și însemnate realizări în acest domeniu

In anul 1953, planul anual al producției 
globale a tost îndeplinit în industria sovie
tică, m ansamblu, în proporție de 101 la 
sută Producția globală a întregii industrii 
a continuat să crească față de anii prece
denți cu 12 la sută în comparație cu 1952 
și cu 45 la sută în comparație cu 1950. A- 
ceste rezultate sunt o mărturie a faptului că 
sarcina prevăzută de cel de al 5-!ea plan cin
cinal cu privire la creșterea producției indus
triale este îndeplinită cu succes.

in urma măsurilor luate de Guvernul So
vietic în scopul ridicării rapide a producției 
bunurilor de co.isum popular, in anul 1953 
a crescut simțitor producția bunurilor de 
larg consum. S-a lărgit considerabil producția 
de mărfuri în sortimente; de pildă, producția 
țesăturilor de bumbac cu desene în mai 
multe culori a crescut cu 78 la sută față de 
1952 iar cea a țesăturilor de mătase artifi
cială cu 65 la sută O creștere insemnată a 
înregistrat producția industriei alimentare. 
Succese de seamă au fost obținute și în do
meniul transporturilor pe căile ferate și în 
celelalte feluri de transport

In anul 1953 a continuat desvoltarea și in
troducerea tehnicii noi în toate ramurile 
economiei naționale a U R.S.S. Industria so
vietică a construcțiilor de mașini a creat tn 
acest an aproximativ 700 de noi tipuri și 
mărci de mașini și mecanisme, printre care 
sunt peste 100 de tipuri de utilaj de mare 
randament pentru industria ușoară și ali
mentara. Pesta 80 modele de diferite tipuri 
de mașini și unelte agricole, destinate me
canizării muncilor agricole, au fost produse 
in 1953.

Agricultura socialistă a dobîndit în cursul 
anului trecut noi și serioase realizări. In 
1953. suprafețele insămințate în vederea re
coltării au sporit cu 1.400.000 ha. In compa
rație cu 1952 Suprafețele insămințate cu cea 
mai valoroasă cultură cerealieră — griul — 
au fost extinse cu 2 000.000 ha.

Baza tehnică — materială a agriculturii a 
cre'cut și s-a întărit în cursul anului trecut. 
Agricultura a primit in 1953 139000 de trac- 
toare cu destinație generală și 18.000 trac- 
t-'are de prășit 41 000 de combine cerealiere
— dintre care 22.000 autopropulsate — și 
lalte mașini.

Datorită înzestrării agriculturii cu tehnica 
j -lafr-ată a crescut nivelul de mecanizare a 
I muncitar agricole In colhozuri și sovhozuri. 
I In anul care a trecut stațiunile de mașini 
I și t-aetnare au efectuat peste 80 la sută din 

'.■■talul principalelor munci de câmp din col
hozuri și sovhozuri.

In cj-șjI anului 1953. comerțul sovietic a 
■□ntinuat sa se desvolte. Planul La circula

au fost construite peste 400.000 de case noi 
de locuit.

In 1953, populația U.R.S.S. a primit în to
tal din bugetul de stat 195 miliarde de ruble 
față de 147 miliarde de ruble în i952. ca 
urmare a creșterii cheltuielilor de stat pen
tru măsurile social-culturale, a cheltuielilor 
bugetare, pentru reducerea prețurilor eu a- 
mănuntul și a altor cheltuieli menite să asigu
re ridicarea bunăstării materiale a oamenilor 
muncii In același timp, din veniturile lor 
personae oamenii muncii au contribuit la 
buget prin impozite și taxe și prin subscrierea 
la împrumut cu 65 miliarde de ruble, adică 
cu 21 m liarde de ruble mai puțin decât în 
anul precedent. In acest fel în 1953 munci
torii colhoznicii, funcționarii au primit din 
buget o sumă cu 130 miliarde ruble, mai 
mare decît cea cu care au contribuit la bu
get din veniturile lor personale, față de o 
diferență de 61 miliarde ruble în 1952. Da- 
tre tă creșterii veniturilor în bani au sporit 
considerabil depunerile populației la casele 
de economii. In 1953, sporul acestor de
puneri a depășit suma de 12 miliarde ruble 
față de 4.5 miltarde ruble în 1952.

Pe baza creșterii salariului real al munci- 
lor ș: funcționarilor și a creșterii venitu

rilor țăranilor, suma totală a veniturilor 
muncitorilor, funcționarilor și țăranilor a 
crescut tn 1953 cu 13% față de 1952 (în 
prețuri comparabile).

in 1953 a continuat să se dezvolte cons- 
truc’ia culturală și a crescut nivelul cultu
ra! a poporului sovietic.

In egătură cu dezvolta'ea învătămîntului 
mediu, numărul elevilor din clasele VIII—X 
a'e șool ;or medi a crescut In comparație cu 
ș->u! .1952 cu 1-307.000, din care in localitățile 
rurale cu 518 000

In conform tate cu sarcina trasată de e se 
rece dela invățămintul de 7 ani ia Invăță- 

tnintui mediu genera! In aapita.ele republxi- 
■or. in ocașeta de subordonare republicană, in 
ce-t-e-e regionale, de ținut și In cele mai 
■■portante centre industriale, numărul eievi- 
or din clasele a VIII—X din aceste orașe a 
crescut in 1933 cu 34%. Numărul abso’.xenti 
lor școlilor medii de 10 ani a cresccut cu 
40% la comparație ar 1952.

In ins: tuț e de învățământ superior (:n- 
dus T instituțiile de învățământ prin cores
pondență i au studiat 1562000 de studenți, 
țd:că cu 120 000 ma: mulți decît in 1952 In 
șc e tehnice șl în ceseialte școli medii spe
ciale (inciusfe cefe prin corespondență) au 
studiat 1644 080 4» persame. adică cu 
166660 ■*»! «■_ ta decît fti «nat 1952 In ano 
care a trec» ist tat e de su
perior șl orie ae>f:: spec a.e au lost 
absanăe de peste 500.600 de tineri specia- 
șf A crescut icmanil as-' ra-ț:lnr pregă

ti; în ins itate de iBvățâmint superior ș: 
instituții științifice.

Kaadnil total a! specialiștilor cu studii su- 
peroa'e sau absolvenți ai Invățămmtuiu’ 
—rd 3 tein c, care ucrează in economia ne- 
țiooaU. a fost in 1953 cu 8% mai mare de- 
cft in 1952

A continuat sâ se extindă invâțămîntu! oa
menilor muncii fă-'â scoa erea din producție. 
Sumarul studenților și elevtlor din școlile 
superioare ș; medii specîa.e. serale ți princo- 
resc*»der>’.â ș: din școlile teoretice pentri 
tineretul muncitor Și sătesc a crescut cu 
17** în oompara'.ke cu 1952

In 1953, !r. țară an funcționat peste 380.000 
de bib toted de toate tipurile cu peste un mi
liard de exemplare 3e cărț . din j-e care in 
localitățile rurale au iuncționat 285.000 de 
biblioteci.

Numărul insta'ațiilor cinematografice a de
pășit 51000 și a crescut cu 2.000 In compa
rație cu 1952. Deși numărul total al insta
lațiilor cinematografice a crescut în general, 
în activitatea rețelei cinematografice, și în
deosebi în localitățile rurale, sînt lipsuri se
rioase. Un mare număr de instalații cinema
tografice au funcționat neregu at. iar unele 
din ele n-au funcționat vreme îndelungată

In cursul verii anului 1953. peste 5 500.000 
de copii șl adolescenți s'au odihnit în ta be 
rele de pionieri din aiara orașelor sau din 
orașe. în sanatoriile pentru copii și In cen
trele de excursii și turism sau au plecat In 
mod orgenizat pe timpul verii în localități 
balneo-climaterice, împreună cu grădinițele 
de copii, căminele de copii și creșele.

In 1953 a continuat să se extindă rețeaua 
de spitale, case de naștere, dispensare și alte 
instituții samtere precum și de sanatorii și 
case de odihnă. In comparație cu 1952, nu
mărul medicilor a crescul cu peste 11.000. 
Numărul paturilor din spitale și casele de 
naștere a crescut cu peste 60.000 în compa
rație cu 1952 Numărul locurilor în sanatorii 
și casele de odihnă a crescut cu aproap» 
12 000 A fost lărgită rețeaua de creșe și gră
dinițe de copii A crescut simțitor producția 
de mijloace curativo-profilactice de mare 
eficacitate, de aparate de stabilire a diagnos
ticului și aparate de tratament precum și de 
instrumente medicale.

In anu' care a trecut au fost efectuate lu
crări de amenajare a orașelor, așezărilor și 
centrelot raionale sătești, de construire de 
întreprinderi comunale, de conducte de apă, 
canalizare, băi, spălătorii, hoteluri și case 
ale colhoznicilor, de lărgire a rețelei de 
tramvaie, troleibuse și autobuse, de gazifi- 
care și termoficare a locuințelor. Au fost 
efectuate deasemenea mari lucrări de pavare 
și asfaltare a străzilor și piețelor orașelor, 
creares de zone de verdeață în orașe și 
așezări, amenajarea bulevardelor, scuarurilor 
și parcurilor.

ția mărfurilor ou amănuntul stabilit pentru 
anul 1953 a fost depășit.

Despre o minunată realitate, care dove- 
dește superiori ta tea orânduirii socialiste, 
vorbește o frază scurtă din Comunicat: „In 
1953, ca și în anii precedenți, în țară nu a 
existat șomaj". _

Nuțnărul muncitorilor și funcționarilor din 
economia națională a U.R.S.S. a continuat 
să crească considerabil, ajungînd la sfîrși
tul anului, la 44.800.000 oameni. In acest an, 
au absolvit școlile profesionale, feroviare, 
miniere etc 320.000 de tineri muncitori cali
ficați care și-au început munca în industrie, 
construcții și transport.

Prin grija Partidului Comunist și a Gu
vernului Sovietic se ridică neîncetat nivelul 
de trai material și cultural al oamenilor so
vietici.

In anul 1953, venitul național al U.R.S.S. 
a crescut cu 8 la sută în comparație cu 
1952. Salariul nominal mediu lunar al mun
citorilor și funcționarilor cu 2 la sută mai 
mare decît în 1952. Un cîștig considerabil a 
adus populației reducerea de prețuri efec
tuată în anul 1953- Numai pe linia comerțu
lui de stat și cooperatist populația a realizat 
un cîștig direct de 50 miliarde ruble medie a- 
nuală față de 24 miliarde ruble medie a- 
nua-lă economii realizate in 1952.

Pe baza creșterii salariului real al munci
torilor și funcționarilor și a creșterii veni
turilor țăranilor, suma totală a veniturilor 
muncitorilor, funcționarilor și țăranilor a 
crescut în anul 1953 cu 13 la sută în com
parație cu anul 1952

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
manifestă o deosebită grijă pentru creșterea 
continua a nivelului cultural al oamenilor 
muncii In anul 1953, s-a mărit cu 1.307.O00 
față de 1952 numărul elevilor din clasele 
VII1-X ale școlilor medii In institutele de 
învățămînt superior, au învățat cu 120.090 
oameni mai mult decît în 1952 iar în dife
rita școli medii speciale cu 160.000 mai mult. 
A continuat să crească numărul bibliotecilor, 
al instalațiilor cinematografice

Grija pentru sănătatea oamenilor muncii 
se oglindește în cifrele care vorbesc despre 
marele număr de cas« de odihnă, sanatorii, 
maternități înființate în cursul anului 1953.

Oamenii sovietic' au primit vestea înde
plinirii cu succes a planului de stat pe anul 
1953 in zilele pregătirii pentru marele eve
niment al alegerilor în Sovietul Suprem al 
U.R S.S. In aceste zile, c.ei mai buni fii și 
cele mai bune fiice ale poporului sovietic 
sunt propuși drept candidați ai oamenilor 
muncii Adunările preelectorale care se des
fășoară în uzine și fabrici, în colhozurile șl 
sovhozurile sovietice, constttue o strălucită 
demonstrație a unității dintre Partidul Co
munist, Guvernul Sovietic și întregul popor, 
o mărturie a faptului că oamenii sovietici 
sprijină in unanimitate politica partidului.

Oamenii muncii din Republica noastră au 
primit cu bucurie comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1953. pentrucă fiecare cifră a lui vor
bește despre victorii ale muncii pașnice, 
constructive care se desfășoară în Țara So
cialismului.

Sfat agrotehnic

Să retine 
pe ogoare ș

Ser-Șnă’urik făcute în toamnă pot suferi 
h timpul iernii pierderi din mai mu’te 
-,uze degerare, înăbușire, formarea crustei 
de -■ sau ciocire Toate aceste pierderi 
se pot nlătura prin di!erite lucrări, dintre 
-are cea mai importantă est<> reținerea ză- 
oezii Această lucrare trebtie făcută pesta 
ot, dar mai ales in regiunile de câmnie 
unde zăpada cade în cantități mici, iar vân
turile o spulberă cu ușurință. Un strat de 
'ăoada gros de 15-20 cm protejează semă- 
naturile de gerari. Prin aplicarea acestei 
metode, se obțin rezultate foarte bune și în 
regiunile unde zăpada cade în cantitate sufi 
.■ie.T.ă. mai ales in locurile neadăoostite

In U R S S. zăpada este reținută pe zeci 
de milioane de hectare

Am arătat că un pericol pentru semănă- 
:-i’.e de toamnă îl prezintă pojghița de 

g'iață care se formează Pe văi, pe brazde 
ș peste tot unde epa îngheață din cauza 
gerului.

Prin reținerea zăpezii se fnlătură și acesl 
oericol. întrucât stratul gros de zăpadă fe
rește de ger semănăturile

Uneori iarna, după îngheț, intervine și 
'mp călduros care produce desghețul șl în

viorarea timpurie a semănăturilor Aceas'ă 
'nx-iorare nu este bine venită, întrucât face 
să scadă rezistența plantelor față de ger șl 
ca urmare tată de un eventual îngheț ele 
se găsesc în pericol de-a degera Prin reți
nerea zăpezii plantele sunt ferite de aceste 
schimbări de temperatură care duc la scă
derea producției.

Primăvara, devreme, deasemenee au loc 
scaimbări de temperatură care se produc 
uneori foarte repede. Plantele care sunt de 
stul de sensibile, mai ales după o iarnă 
lungă, pot fi atacate de înghețurile de pri
măvară, înghețuri care în unii ani sunt des
tul de aspre.

Pe locurile unde s'a făcut reținerea ză
pezii, semănăturile sunt ferite de aceste ge 
ruri, deoarece un strat de zăpadă gros de 
10-15 cm este un bun protector al culturilor 
în asemenea situații

In afară de aceste avantaje, zăpada reți
nută în timpul iernii asigură ca apa din pă
mânt necesară plantelor, să nu înghețe, fant 
care duce la sporirea recoltelor

Deosebit de importantă este această lu
crare atunci când sunt ani secetoși După 
constatările făcute până în prezent, zăpada 
căzută în timpul ternii reprezintă a treia 
parte din cantitatea de precipitații ce cade 
anual. Folosind din plin metoda reținerii 
zăpezii, contribuim la mărirea rezervelor de 
apă din sol, ușurând astfel și restul munci 
lor ce trebuesc făcute în tot cursul anului-

Mijloacele de care ne servim la reținerea 
zăpezii pe ogoare și semănături se pot tm 
părți în patru grupe:

1) . Gardurile făcute din scânduri, stuf, 
vreascuri sau paie

2) Tulpini de floarea soarelui, coceni de 
porumb, ramuri de copaci, snopi de paie, de 
stuf etc.

3) . Zăpadă sub formă de valuri, făcute 
cu ajutorul plugurilor de zăpadă.

4) Grămezile sau zidurile de zăpadă.
Gardurile trebuie să aibă 2 m. lungime 

și 1,20 m. înălțime
Pentru 1 hecta.r de semănătură este nevoie 

de cel puțin 60 obstacole (garduri), care se 
așează în grupuri de câte 3—4. Distanța cea

ni zăpada
i semănături
mai indicată pentru așezarea acestor obsta
cole este de 25—30 m. între grupuri pe rând, 
și 20 m. între rânduri Așezarea lor se face 
in așa fel, înbât obstacolele rândului al doi
lea să cadă în locurile rămase goale ale 
primului rând După ce s’a format stratul 
de zăpadă necesar, gardurile se pot muta 
din loc în loc .

In U R.S.S această metodă se mal nu
mește și metoda de reținere a zăpezii sub 
formă de troene încrucișate

Ramurile ele copaci ce se folosesc pentru 
reținerea zăpezii se așează în grămezi pe 
rânduri de-a curmezișul vântului

Grămezile ce se formează din aceste ra
muri se așează la distanța de 3 m grămadă 
de grămadă și la 10 m. rând de rând.

In cazul când se întrebuințează pentru 
reținerea zăpezii snopi de paie, de stuf, etc., 
acestea se așează in rânduri la distanță de 
10 m rând de rând și la 1,5 m. pe rând.

Bețele de floarea soarelui se așează pe 
locuri în formă de careu constituind în felul 
acesta un bun adăpost pentru așezarea ză
pezii

Reținerea zăpezii sub formă de valuri se 
face numai în cazul când stratul de zăpadă 
căzut nu este mai mic de 15—20 cm. șl 
zăpada nu este prea moale.

Această lucrare se face cu ajutorul plu
gurilor de zăpadă numai pe terenurile de
stinate însămânțărilor de primăvară

Pe semănaturi nu se folosește plugul de 
zăpadă, deoarece desgolește prea mult semă
năturile. le rănește, iar plantele pot degera 
cu ușurință.

In regiunile de șes obstacolele pentru re
ținerea zăpezii se așează perpendicular oe 
direcția vântului dominant

In cazul când terenurile sunt în pantă, 
gardurile se așează de-a curmezișul pantei 
fără a se ține seama de direcția vântului 
dominant

Zidurile de zăpadă se fac clădind blocuri 
de zăpadă unul peste altul. Aceste ziduri 
trebuie să fie lungi de 3-4 m și înalte de 
1,20 m Distanțele la care se așează pe teren 
sunt aceleași care s’au arătat la așezarea 
gardurilor.

Pe locurile .în.pantă unde sunt culturi, 
zăpada se presează cu tăvălugul. în fâșii 
late de 2-3«m și ia distanța de 10—20 m. 
intre ele, în scopul de a face ca apa ce pro
vine din topirea zăpezii să pătrundă în pă
mânt, altfel ta scurgere, apa se adună în 
șuvoaie care strică semănăturile In acest 
caz presarea zăpezii cu tăvălugul se face 
întotdeauna de-.a curmezișul pantei (coas
tei).

Lucrările de acest fel făcute până în pre 
zent la noi au dovedit din plin superiorita
tea acestei metode aducând sporuri de re
coltă de 400—500 kg. la hectar așa cum s’a 
petrecut la gospodăria agricolă colectivă 
Bod din regiunea Stalin, la gospodăria agri
colă de stat Mănăstirea și multe altele. De- 
asemenea, țăranii muncitori din sectorul in
dividual au obținut rezultate foarte bune.

Dată fiind importanța acestei lucrări care 
contribue în mare măsură la sporirea recol
telor, ea trebue să constitue o serioasă pre
ocupare pentru toți agricultorii din țara 
noastră

Ing. M. OPRESCU 
Societatea de Științe Agricole 
din R.P.R. „I. V Miciurin"



• Scrisoare deschisă-----
tovarășei Cornelia Sălăjan

Mă adresez autoarei poeziei „Toamnă", 
lucrare apărută în numărul 12 al revistei 
Via{a Românească și, din capul locului, 
tin să precizez că rândurile ce urmează 
au Izvorît dintr’o adîncă nedumerire.

Gu interesul ostașului care, pornind ta 
atac, aruncă o privire dealungul întregu
lui lanț de infanteriști din care face parte, 
urmăresc și eu creația tinerilor scriitori, 
și în special a poeților. Acolo, în lungul 
coloanei noastre în atac, nu doar odată 
te-am zărit pe dumneata, tovarășă Sălă
jan, avântându-te înainte. Și m’arn bucu- 
rat pentru îndrăzneala pe care o dovedeai 
•în bătălie, pentru primele intărituri ipe 
care le-ai luat cu asalt, făcând să fluture 
deasupra lor steagul tinereții dumitale.

lata dar că ai publicat poezia „Toam
nă". Am citit-o repede și, surprins, cu 
speranța că prima impresie mă înșelase, 
am recitit lucrarea de câteva ori. Impre
sia dintâi e rămas însă statornică —r șl 
acum doresc să ți-o împărtășesc.

După primele versuri, în care câteva 
trăsături zugrăvesc pe jalnicii stihuitor! 
ai toamnei de altădată :

Era frig.
Poeții scriau despre moarte.
Unii spuneau că-i nimicul, 
sau că e crudul călău.
Alții cântau moartea, 
ca pe-o regină bună.

Doreau împărăția ei, rece fără dureri

— mă așteptam să ascult riposta înflăcă
rată a cântăreței vieții de astăzi, cu toam
nele ei minunate sau, dacă vrei, a vie
ții pur și simplu. Șl într’adevăr răsună 
în această poezie și unele acorduri înalte, 

.dintr’un imn adus frumuseții el unice.
Vorbești despre ...a zilelor măreață 

strălucire 
și albastrul serilor de vară...

și despre
melodia 

plânsului și-a râsului de om, 
freamătul pădurii in furtună, 
clipocitul sborului de fluturi...

Acorduri inspirate, încărcate de emoție 
adevărată, datorită cărora am recu
noscut-o — totuși — pe Cornelia Sălăjan.

Dar vai! cât de mult s’au înecat ase
menea acorduri puternic optimiste kitr’o 
atmosferă falsă, strident melodramatică ! 
întreaga măreție a vieții și a luptei pentru 
triumful ei ai privit-o cu ochiul unuia 
care trece pragul veșniciei! De unde 
această viziune ? Chiar dacă autorul ar 
fi fost un om aflat la o vârstă foarte îna
intată, — și încă am fi avut tot dreptul 
să cerem bătrâneții sale să privească viața 
deadreptul, in față, și nu prin pânza lin- 
țoliului! Dar cunoscându-te, tovairășă Cor
nelia Sălăjan, pe mine m’a uimit și 
m’a durut că din buchetul celor 20 de 
ani neimpliniți ai dumitale, s'a putut răs
pândi o mireasmă atât de puțin îmbie
toare :

Primii campioni ai anului
Titlul de campioană ta hochei pe ghiață pe 

anul 1954 a revenit echipei „Știința“-Cluj. 
Componenții echipei Fenke Ludovic, Taman 
Zoltan, Hajdu Zoltan, Torok Ernest, Takacs 
Ștefan, Covaci V. stat primii sportivi care 
au primit anul acesta titlul de campion.

Pentru a cuceri acest înalt titlu sportiv 
echipa noastră a trebuit să susțină 14 
jocuri de campionat (șapte la Cluj în faza 
de centru și șapte la București în finală). 
Adăugind la aceste întreceri de campionat 
și pe cele opt intîlniri amicale disputate pen
tru verificarea formei echipei, vom vedea 
că am susținut ta acest sezon, 22 matchuri 
de hochei. Bilanțul însă este deosebit de 
frumos : 20 victorii și două matchuri termi
nate la egalitate.

Mațchurile susținute au fost disputate ou 
dîrzenie. Membrii echipei noastre au lup
tat cu ardoare pentru fiecare victorie. In 
faza finală, pe stadionul „Dinamo" din Ca
pitală, ne-am măsurat puterile cu cele mai 
bune echipe din țară. Din . cele șapte mat- 
churi disputate am cîștigat șase și am ter
minat unul la egalitate (2—2 cu „Avîntul"- 
Miercurea Ciuc). Cel mai mare succes însă 
l-am repurtat în fața echipei C.C.A., cam
pioana țării din anul 1953, obținînd vic
toria cu 2—1 după o luptă sportivă extrem 
de pasionantă. Acesta a fost dealtfel mat- 
chul hotărîtor pentru desemnarea echipei 
campioane.

— Care-i secretul succesului ? Ne-au în
trebat foarte mulți. Echipa s-a prezentat în 
acest campionat bine pregătită din toate 
punctele de vedere : fizic, tehnic, tactic și 
mai ales, din punct de vedere moral. Ho- 
cheiștii noștri au luptat mai ales în tur
neul final cu voință și multă dîrzenie. Ute- 
miștii care compun majoritatea echipei noa
stre au ținut mereu vie dorința de a ridica 
prestigiul colectivului nostru sportiv, al a- 
sociației noastre. Munca — pregătirea ante
rioară pe care am făcut-o — iată răspunsul 
ta întrebarea pusă. Pregătirile le-am început 
cu mult timp în urmă, sub îndrumarea an
trenorului Csastar Francisc. De un real fo
los în desăvîrșirea pregătirii a fost faptul 
că mulți dintre noi desfășoară o activitate

Spectacole
Miercuri, 3 februarie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.: 
Coppelia; Național „I. L. Caragiale" (sala Stu
dio): Gaițele; Național „1. L. Caragiale" (sala 
Comedia): Fata fără zestre; Teatrul de Stat de 
Operetă: Aculina; Municipal: Afaceriștii; Tine
retului: Inșir-te mărgărite; Armatei (B-dul 
G-ral Magheru) Vlaicu Vodă; Muncitoresc 
C.F.R. (Giulești): Spectacol cedat; Ansamblul 
de Estradă: Fără mănuși; Teatrul Evreesc de 
Stat: Cismarul cel isteț.

CINEMATOGRAFE: Patria; Sub vechea
monarhie: Republica, București: Fiica regi
mentului; 1. C. Frimu, 23 Augusț: Corăbiile 
atacă fortărețele (Amiralul Ușacov seria II-a); 
înfrățirea între popoare, Maxim Gorchi: 
China primește ansamblul R.P.R.; Elena Pa
vel: Comoara de pe insula păsărelelor; Lu
mina: Omul eu 1.W de fețe; Victoriei Solda

Voi muri cu sinceră tristețe 
că in zori tiu am să mai privesc 
sângerate, mândre răsărituri.

Desigur, ta concepția autoarei,, aceste 
rânduri formează o unitate indestructi
bilă cu versurile care urmează :

Și-am să mor cu bucuria vieții 
c'am trăit, m'am frământat, 

am plâns
Gu uriașă dragoste am strâns, 

pentru oameni, și-am cântat, 
am râs.

Șl totuși, chiar și așa, chiar cu alte 
adăugiri „combative" („o, noi fericiții 
care luptăm!"), această permanență a 
imorții devine obsedantă și sfârșește prin 
a întuneca tot restul. Se pare că in poe
zia de față te preocupă nu atât viața în
săși ci felul în care vei trece dincolo 
de capătul ei. Fericită 1 strigi dumneata 
cu deplină încredințare. Dacă in capita
lism moartea era groaznică, („tubercu
loza secera tinere vieți"). în schimb acum 
„niciunul dintre noi nu va muri nefericit". 
Aici s’ar mai putea discuta. In ce mă pri
vește eu refuz să cred că moartea, fie 
chiar șl în comunism, ar putea fi alătu
rată cuvântului „fericire". Nu cred că 
moartea este un țărm la care, odată e- 
juns, să faci semne cu mâna corăbiei mi
nunate care te-a adus acolo și care se în
depărtează iarăși.

Aceasta cu atât mai mult cu cât dum
neata te referi la luptători. Luptătorii, in 
rândurile cărora vrea să se numere și 
poetul, au atât de multe de făcut pen- 
truca să vină mai repede „vremea mari
lor bucurii, vremea iubirii și a păcii de
pline", încât privirea lor este mereu a- 
țtatită în sus — ca a drumețului pe no- 
teca grea de munte, — și nicidecum sore 
vale, spre drumul deja parcurs. Luptăto
rul, in ultima sa clipă, trăiește totdeauna 
regretul pentru ceeace i-ar fi rămas de 
făcut și tocmai deaceea entuziasmul dum:- t 
tale pentru acea clipă supremă, sună ne
firesc și desuet.

Lipsa de firesc este evidentă și în ast- • 
fel de declarații.

Victoria întregii omeniri
n'am so zăresc 

dar simt cum s'apropie...
(sublinierea noastră).

Ești oare într’adevăr atât de pesimistă 
ta privința duratei marilor lupte ? Nu, 
nu-mi vine să cred. Cum nu pot crede 
nici că te-ar bântui presimțiri negre asu
pra anilor vieții. Ce rămâne atunci ? Ră
mâne amprenta vizibilă a poeziei vechi, 
îmbibate de decepționismul de paradă, a- 
dică a acelei poezii pe care o comdamni în 
primele versuri. Rămâne, din păcate o sim
plă poză, la fel de puțin convingătoare 
ca, de pildă. încordarea copsului care-și 
îngroașă înadins vocea, convins că ast
fel va semăna unui om mare. întreaga 
poezie suferă din pricina forțării eroului 
liric de a pare ceeace nu e; asupra în
tregii poezii, moartea (ochiul prin care 
dumneata ai vrut să privești spre frumu
sețea vieții), aruncă o lumină funestă.

Și, încheind aceste rânduri, îngăduie-mi 
să citez câteva versuri din poezia „Toam
nă" conținând o idee deosebit de să
nătoasă

Pentru ce să mă gândesc că moartea 
intr’o bună zl mă va lua cu ea, 
când in jurul meu e tinerețea ?

Și te întreb lia rândul meu : într’adevăr, 
pentru ce, tovarășă Cornelia Sălăjan ? 
Pentru ce ?

ȘTEFAN IUREȘ

sportivă multilaterală. Astfel, Covaci V. 
practică fotbalul, Torok și cu mine hand
balul, Fenke joacă volei, Hajdu practică 
atletismul. Aceasta ne-a ajutat mai cu seamă 
cînd (de pe la 15 octombrie) am trecut ta 
antrenamentele de sală. De atunci și pînă La 
căderea zăpezii ne-am antrenat de cite trei 
ori pe săptămână Ia sală (gimnastică, 
jocuri) și am făcut exerciții tehnice cu crosa 
și pucul de lemn. La toate antrenamentele 
întrebuințam saltele, așa cum ne învață 
Tarasov în cartea jucătorului de hochei. 
Adeseori complectam această pregătire cu 
crosuri pe aleile din parc. Cînd timpul s-a 
răcit și mai mult, a fost amenajat patinoa
rul din Cluj, unde am început a ne antrena 
pe ghiață. Mai tîirziu, ta frunte cu antreno
rul nostru am început să amenajăm un te
ren de hochei pe ghi.ața Someșului.

Prin grija asociației ne-am antrenat trei 
săptămîni la Miercurea Ciuc. „Băeți, ne 
spunea antrenorul, cu cit transpirați mai 
mult acum, cu atît mal ușor veți cîștiga vic
toria". Și a avut dreptate.

Am susținut primele întâlniri care au fost 
deosebit de grele. Pregătirea ne-a ajutat să 
facem față cu succes. După fiecare match 
analizam în cadrul unei scurte ședințe com
portarea echipei arătîndu-ne cu curaj lipsu
rile și greșelile. înaintea fiecărui match fă
ceam cunoștință cu posibilitățile adversaru
lui, calitățile Iui și fixam tactica respectivă. 
Fiecare dintre noi știa cu precizie ce are 
de făcut pe ghiață.

Parcă văd și acum fazele cînd utemiștii 
Hajdu și Fenke au marcat goaluriile în 
matchul decisiv. In toiul luptei i-am îmbră
țișat cu căldură. El reușiseră să concretizeze 
efortul nostru colectiv. La sfirșitul turneului, 
cînd ni s-a decernat titlul de echipă cam
pioană a țării, am simțit îm inimă o bucu
rie de nedescris. Era bucuria victoriei do
rite.

Munca noastră nu se va opri aici. Ne 
vom antrena mereu cu aceiași perseverență, 
căutând să lichidăm lipsurile care mai dăinue 
ta pregătirea noastră.

TAKACS ȘTEFAN
din echipa de hochei „Știința“-Ciuj, 

campioană a R.P.R. pe anul 1954

tul victoriei (seria II.ia); Timpuri Noi: Să 
nătatea și alimentația, jurnal românesc nr. 4, 
jurnal sovietic tir. 64. Iarmarocul vesel; Gh. 
Doja: Nunta lui Crecinschi; Alex. Popov: A- 
venturile lui Alioșa Ptițîn; 8 Martie: Coti
tura cea mare; Vasile Roaită: Prin India; 
Grivița: Ciuc și Ghee; C. David: Nu-i pace 
sub măslini; Alex. Sahia: Cotitura cea mare; 
Flacăra: Tata în vacanță; Arta: Luptătorii 
poporului și Cîntecul preeriei; Popular: Cu 
inima tînără; M. Eminescu: Egor Bulîciov 
și alții; Miorița: Strada hotarului; Moșilor: 
Revizorul; Donca Simo: Zona de vest; llie 
Pintilie: Călătorie îndepărtată; Volga: Ca
lin vulturul; 1 Mai: Africa, (seria II-a); Li
bertății: O afacere importantă; N. Bălcescu; 
Campionul boxului; Rahova: Vestitorul vre
murilor noi (Belinschi); Olga Bande: Cen
tenarul Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
campionatele mondiale de tenie de masă

Conferința dela
a miniștrilor afacerilor externe

Berlin
ai celor patru puteri

Proiectul Guvernului Sovietic
privitor la tratatul de pace cu Germania

BERLIN 2 (Agerpres). — TASS trans
mite; Proiectul Guvernului Sovietic privitor 
la tratatul de pace cu Germania.

Cu toate că de La terminarea războiului cu 
Germania au trecut aproape nouă ani, Ger
mania nu are încă un tratat de pace, este 
dezmembrată, continuă să se afle intr-o po
ziție de inegalitate în drepturi față de alte 
state. Este necesar să se pună capat acestei 
situații anormale. Acest lucru corespunde nă
zuințelor tuturor popoarelor iubitoare de 
pace. Fără încheierea cit mai grabnica a tra
tatului de pace cu Germania nu se poate 
asigura o atitudine justă față de interesele 
naționale legitime ale poporului german.

încheierea tratatului de pace cu Germania 
are o mare însemnătate pentru consolida-ea 
păcii în Europa. Tratatul de pace cu Ger
mania va permite soluționarea definitivă a 
problemelor care s-au ivit in unna celui de 
al doilea război mondial. Statele d;n Europa 
care au avut de suferit de pe urma agresiunii 
hitleriste. șt îndeosebi vecinii Germaniei 
sunt vital interesați in soluționarea acestor 
probleme încheierea tratatului de pace cu 
Germania va contribui la imbunata’ rea si
tuației internaționale in ansamblul ei și prin 
aceasta va contribui Ia stab:: rea unei păci 
trainice.

Necesitatea de a grăbi încheierea tratâtu-

Bazele tratatului de
Participant!

Marea Britanic, Un unea Sov-.eticâ, S.L’A„ 
Franța, Pokrna Cehoslt-vacia, Belga. 
Olanda, și celelalte state care an pa.*ric:?at 
cu forțele lor armate ta războiul Împotriva 
Germaniei.

□auze politice
1. — Germania este restac l ti ca stat 

unit Prin aceasu se pune capă: dezmem
brării Germaniei, ia.- Germania unită ca
pătă posibilitatea de a se dezvolta ca stat 
independent democrat și iubitor de pace.

2. — Toate forțele armate ale puterilor de 
ocupație trebue sâ fie retrase din Germania 
cel mai târziu un an după intrarea in vi
goare a tratatului de pace Concomitent vor 
fi lichidate toate bazele militare străine de 
pe teritoriul Germaniei.

3. — Poporului german trebue să i se a-

Ș
BERLIN 2 (Agerpres). — Ședința din 1 

februarie a Conferinței miniștrilor afaceri
lor externe a avut loc ta reședința înaltu
lui comisar al U.R.S.S. în Germania, de pe 
„L'nter den Linden”.

Ședința a fost prezidată de V. M. 
Molotov.

Miniștrii au continuat discutarea celui de 
al doilea punct de pe ordinea de zi — 
„Problema germană și sarcinile asigurării 
securității europene".

Bidault a făcut observații in legătură cu 
problema în discuție. El a confirmat din 
nou că este de acord cu principalele puncte 
ale planului propus de Ede.n în ședința mi
niștrilor din 29 ianuarie. Bidault a afirmat 
că acest plan poate fi luat oa bază de dis
cuții, și și-a rezervat dreptul de a face ob
servații suplimentare în cursul dezbaterilor.’ 
Deooamdată, a spus Bidault, mă voi limita 
la observații în legătură cu problema com
ponenței comisiei de control prevăzută de 
planul lui Eden. După cum se știe, potrivit 
acestui plan, această comisie trebuie să fie 
alcătuită din reprezentanți ai celor patru pu
teri cu sau fără participarea unor persoane 
neutre și să-și exercite controlul asupra 
desfășurării alegerilor în întreaga Germa
nie. Bidault a declarat că el preferă ca din 
Comisia de control să facă parte reprezen
tanți ai unor țări neutre ceea ce, după cum 
a declarat el. ar înlesni aplicarea princi
piului majorității 1a adoptarea hotăirtrilor în 
cadrul acestei Comisii.

Bidault s-a ocupat apoi de declarația fă
cută de V. M. Molotov în ședința din 30 
ianuarie în care au fost expuse primele ob
servații ale delegației sovietice în legătură 
cu planul lui Eden.

Bidault a declarat că în ceea ce privește 
observațiile lui Molotov el consideră drept 
un „element pozitiv” faptul că în ele s-a a-

s
BERLIN 2 (Agerpres). — Cea de a opta 

ședință a Conferinței miniștrilor afacerilor 
de externe a avut loc la reședința înaltului 
comisar al U.RS.S. ta Germania. Ședința 
s’a deschis 1a ora 15 (ora locală) sub pre
ședinția lui John Foster Dulles, secretarul 
de stat al S.U.A., care a luat cuvîntul 
primul.

J. F. Dulles a expus punctul de vedere al 
delegației S.LI.A. în legătură cu a doua pro
blemă înscrisă pe ordinea de zi. El s-a pro
nunțat din nou împotriva participării repre
zentanților celor două părți ale Germaniei la 
discutarea problemei germane. Neputând res
pinge argumentele cuprinse în declarația

Viscol și ger în Europa Manifestații studențești la Madrid
LONDRA 2 (Agerpres). — Europa cu

noaște cea mal grea iarnă din ultimii 7 ani. 
In numeroase regiuni ale Europei occiden
tale circulația trenurilor a fost oprită, rîu- 
rile au fost transformate în uriașe rezervoare 
de ghiață, firele electrice au fost rupte, Iar 
sute de localități lipsite de comunicație cu 
restul lumii.

La Londra, temperatura a scăzut la 23 
grade Fahrenheit timp de 12 ore în șir, 
ceeace în Anglia se întîmplă extrem de rar. 
Aprovizionarea cu curent electric a foșt în
treruptă în numeroase regiuni din Marea 
Britanie, firele electrice rupîndu-se sub 
greutatea zăpezii și a gheții.

în Italia aproape 100 de localități din re
giunile muntoase au fost Izolate din cauza 
nămeților. Viscolul care a bîntuit în Triest 
cu 170 km. pe oră a desrădăcinat copacii și 
a smuls acoperișurile caselor. Mai multe per
soane au fost ucise.

Scurt
• France Presse transmite că Emanuel 

Bloch, avocatul soților Rosenberg, a fost 
găsit staibătă mort în apartamentul său. 
Potrivit agenției France Presse, moartea lui 
Emanuel Bloch s-ar datora unui atac de 
cord. Nu de mult organizația reacționară a 
•■voeaților din New York • cerut radierea 

lui de pace ou Germania este dictată de 
faptul că primejdia refacerii militarismului 
german, care a dezlănțuit două războaie 
mondiale, nu a fost înlăturată, deoarece nu 
au fost încă îndeplinite hotâririle corespun
zătoare ale conferinței dela Potsdam. Tra
tatul de pace cu Germania trebue sâ asigure 
înlăturarea posibilității reînvierii militaris
mului german și a agresiunii germane,

încheierea tratatului de pace cu Germania 
va stabili pentru poporul german condiții 
trainice de pace, va contribui la desvol’area 
Germaniei ca stat unit, independent, demo
crat și iubitor de pace, in conformitate cu 
hotâririle dela Potsdam și va asigura poporu
lui german posibilitatea colaborării pașnice 
cu celelalte popoare.

Pornind dela aceasta. Guvernele Umanii 
Sovietice. Sutelor Unite al Americii. 'la
rii Britanii și Franței au hotarit sâ treacă 
neîntârziat la elaborarea tratatului de pace 
cu Germania.

Guvernele U.R.S.S, S.U-A, Marii Britani: 
și Franței consideră că pregarirea tratatului 
de pace trebue sa fie înfăptuită cu partxri- 
psrea Germania reprezentată pratr-un gu
vern ai întregii Germanii și că tratatul de 
pace cu Germania trebue sa fie elaborat pe

pace cu Germania
sigure drepturi democratice pertrv ca toate 
persoanele care se af.ă sub iunsc>:tre ger
mană. iară deosebire de rasă, sex, limbă sau 
religie, sa se oucure. de drepturile omului 
și de libertajile fundamentale, inclusiv li
bertatea cuvmtului. a presei, a cultului re
ligios, a convingerilor politice ș; a întruni
rilor.

4. — in Germania trebue să fie asigurată 
libera activitate a partidelor și organizațiilor 
democratice acordindu-li-se dreptul de a-și 
soluționa in mod liber chestiunile interne, 
de a ține congrese și adunări, de a se 
bucura de libertatea presai și publicațiilor.

5. — Pe teritoriul Germaniei nu trebuie sâ 
fie admisa existența mor organizații potriv
nice democrației și cauzei menținerii păcii.

6. — Tuturor foștilor militari ai armatei 
germane, inclusiv ofițerilor și generalilor, 

e d i n ț a din
cordat importanță ținerii unor alegeri libere 
ta întreaga Germanie. Totodată, Bidault a 
încercat să creeze impresia că pe baza pro
punerilor lui Eden ar putea fi asigurate a- 
legeri cu adevarat libere.

Ministrul afacerilor externe al Franței s-a 
ocupat în continuare de declarația lui V. M. 
Molotov care a arătat că părerea guvernu
lui sovietic este oa ,în urma alegerilor în 
întreaga Germanie, statul german să fie cu 
adevărat liber și să aibe cu adevărat mînă 
liberă, atît în politica sa internă, cît și în 
cea externă. După cum a arătat în declara
ția sa din 30 ianuarie V. M. Molotov, acest 
lucru nu reese din planul lui Eden. Bidault 
a afirmat totuși că cererea formulată de 
delegația sovietică ar corespunde tezelor 
susținute de puterile occidentale în notele 
adresate de ele Uniunii Sovietice în ul
timii doi ani. Bidault a declarat că, după 
cum înțelege el, în planul lui Eden nu este 
vorba de extinderea în mod automat asupra 
întregii Germanii a obligațiilor politice ex
terne semnate de guvernul dela Bonn, in
clusiv tratatul dela Paris cu privire la in
cluderea Germaniei în „comunitatea defen
sivă europeană". El a adăugat că Franța nu 
condiționează unificarea Germaniei de Intra
rea acesteia în „comunitatea defensivă" 
însă pe de altă parte, nu consideră 
posibil să interzică Germaniei acest lucru. 
Bidault a subliniat din nou că sprijină a- 
cele articole ale planului Eden care prevăd 
ca puterile de ocupație să exercite un con
trol total atît asupra pregătirii alegerilor în 
Germania, cît și asupra ținerii lor, articole 
inspirate de neîncrederea în forțele demo
crate germane. In ciuda faptelor, Bidault a 
apărat acordul dela Bonn ca pe un acord 
care ar urmări grăbirea încheierii tratatu
lui de pace cu Germania, deși este îndeob
ște cunoscut că acest acord consfințește pe 
termen lung drepturile S.U.A., Angliei și 

e d i n ț a din
din 1 februarie a lui V. M. Molotov, Dulles, 
s’a dedat la atacuri calomnioase împotriva 
politicii de pace a Uniunii Sovietice șl îm
potriva Guvernului R. D. Germane.

A luat apoi cuvîntul Georges Bidault, 
ministrul de externe al Franței, care a 
declarat că nu este de acord nici cu me
toda nici cu baza propunerilor sovietice în 
problema germană. Bidault a refuzat să dis
cute despre atitudinea opiniei publice fran
ceze în legătură cu acordurile dela Bonn și 
Paris.

In legătură cu problema renașterii milita
rismului german, Bidault a subliniat că gu-

La Paris unde se înregistrează gerul cel 
mal cumplit pe care îl țin minte francezii au 
murit marți din cauza frigului încă 10 per
soane.

In Belgia temperatura se menține la mi
nus 25 grade.

In Germania occidentală, la Frankfurt ce
tățenii lipsiți de adăpost au umplut sălile 
metroului pentru a se adăposti de vîntuil în
ghețat.

Meteorologii au prezis că dacă gerul va 
continua, Rinul va îngheța dela Marea nor
dului pînă în Elveția. La Lorelei Rinul a 
și înghețat pe un parcurs de peste 3 mile, 
traficul fluvial a încetat complet pe întreg 
cuprinsul - Germaniei.

Valul de ger a atins marți în Elveția un 
punct culminant. 

i știri
din barou a lui Bloch. Avocatul Bloch a fost 
tutorele copiilor lui Julius și Ethel Rosen
berg.

• Ziarul „Daily Worker" anunță din 
Lisabona că acum cîteva zile au fost ares
tați trei tineri .portughezi oare participaseră 
ta vară anului trecut la Festivalul Mondial 
al Tineretului dela București.

tuturor foștilor naziști cu excepția acelora 
care execută pedepse judiciare pentru cri
mele săvârșite de ei, trebue să li se acorde 
drepturi cetățenești și politice egale cu cele 
ale tutur -r celorlalți cetățeni germani pen
tru a putea participa la construirea unei 
Germanii democratice și iubitoare de pace.

7. — Germania se obligă să nu intre în 
nici o coaliție sau alianță militară îndrep
tată împotriva oricăreia din puterile care au 
participai cu for;ele lor armate La războiul 
împotriva Germaniei

8. — Nu se vor impune Germaniei nici un 
fel de obligații cu caracter politic sau mili
tar, decurgând din tratate sau acorduri în
cheiate de guvernele Republicii Federale 
Ger mare și Republicii Democrate Germane 
înainte de semnarea ‘ratatului de pace cu 
G- - și de uni icarea Germaniei intr-un 
stat unit

Teritoriul
Teri'orta’ Germaniei este delimitat de 

frontierele stabilite ptln hotâririle conferin
ței <tea Po-sdam a marilor puteri.

Clauze economice

1. Germaniei nu i se vor impune nici un 
fel de restricții în dezvoltarea economiei ei 
de pace care trebuie sâ servească ie creș
terea bxtei stări a poporului german.

De asertrerrea. Germaniei nu i se vor im-

Despre pregătirea tratatului de pace cu Germania 
și convocarea unei conferințe de pace 
pentru tratatul' de pace cu Germania

Iu conformitate cu înțelegerea realizata
anter.-r iatre guvernele S.U.A„ Angliei. 
Franței și U.R S S., in problema procedurii 
pregătirii tratatului de pace cu Germania.

1. Sâ fie însărcinați adjuncții miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri ca in 
curs de trei luni sâ pregătească proiectul 
tratatului de pace cu Germania.

2. Sâ se dea posibilitate statelor aliate care 
au participat cu forțele lor armate la războiul 
împotriva Germaniei să-și expună poziția în 
problema tratatului de pace cu Germania în 
timpul pregătirii proiectului tratatului de 
pace.

3. Sâ se prevadă o participare corespun-

1 februari
Franței ca puteri de ocupație în Germania 
occidentală.

Eden, care a luat cuvîntul după Bidault, 
a declarat că în formularea punctului 2 îl 
ordinei de zi pe care miniștrii îl discută în 
prezent, probiema germană este legată de 
problema asigurării securității europene. 
Aceasta, a spus Eden, este redactarea dom
nului Molotov, și eu sunt cu totul de acord 
că este just ca aceste două probleme să fie 
puse intr-o asemenea ordine. Rezolvarea 
problemei germane, a spus el, trebuie să in
cludă garantarea securității europene. 
Suntem obligați cu toții să dăm poporului 
german 'posibilitatea de a trăi în condiții 
de. libertate și democrației. pentru ca el 
să-și poată ocupa locul în rîndul popoarelor 
iubitoare de pace din lume. Acest principiu 
a fost inclus în acordul dela Potsdam și 
domnul Molotov a amintit de el la 25 ia
nuarie. Suntem obligați să sprijinim acest 
principiu, dar aceasta nu înseamnă că toate 
clausele acordului de la Potsdam pot fi a- 
plicate astăzi.

Eden a declarat că este de acord că sunt 
necesare garanții împotriva unei noi agresi
uni germane și a afirmat că în problema 
germană țelurile celor patru puteri sunt 
identice. Intre noi, a declarat Eden, sînt 
divergențe numai în aceea ce privește fe
lul în care trebue realizate aceste țeluri. 
Eden a spus, că intenția puterilor occiden
tale este de a include Germania în rîndul 
popoarelor iubitoare de pace, susținând că 
calea spre aceasta ar trece prin crearea „co
munității. defensive europene". Repetând ve
chile argumente de mult cunoscute și de 
mult respinse în sprijinul „comunității de
fensive europene", Eden a afirmat că ea 
ar avea un caracter defensiv, că nu ar servi 
la pregătirea agresiunii împotriva Uniunii 
Sovietice și că nu ar urmări reînvierea mi
litarismului german.

2 februari
vernU'l francez se menține la punctul de 
vedere că trebue să se ajungă la o regle
mentare a problemei germane de natură’ să 
împiedice orice renaștere a militarismului 
și orice nouă agresiune în Europa. El și-a 
exprimat îndoiala așU-pra utilității discutării 
chestiunii tratatului de pace în momentul de 
față, însă a declarat că țtnînd seama de ce
rerea lui V. M. Molotov, va trece în revistă 
punctele asupra cărora nu este de acord. Bi
dault a susținut din nou „formula asocierii" 
pe care a propus-o anterior și s-a pronunțat 
împotriva revenirii la principiile acordurilor 
dela Potsdam. Ministrul . de externe al

LONDRA 2 -(Agerpres). — După cum 
transmit agențiile Associated Press și Reu
ter, manifestațiile studențești antlbritanice 
dela Madrid puse la cale de autoritățile 
franchisțe s-au transformat în demonstrații 
âintifranchlste. Mulțimea a. profitat de acest 
prilej pentru a-și exprima mînia împotriva 
regimului fascist al lui Franco. Poliția a a- 
tacat pe manifestanțl rănind grav 20 de 
persoane. In urma acestui atac .polițienesc, 
la 26 ianuarie 3.000 de studenți au manifes
tat în semn de protest pe străzile Madridu
lui. Numeroase chioșcuri cu ziare au fost 
luate cu asalt și mulțimea a ars toate exem
plarele din ziarul falangist „Arri-ba". Câte-

Descoperirea unui complot pentru
GUATEMALA CITY 2 (Agerpres). — 

France Presse transmite că la 29 ianuarie 
guvernul Guatemalei a dat publicității un 
comunicat în care anunță descoperirea unui 
vast complot destinat să răstoarne regimul 
actual al Guatemalei cu ajutorul străină
tății.

Comunicatul arată că în acest complot 
sunt implicați generalul Anastasio Sompza, 
președintele statului Nicaragua, și fiul său 
Anastasio Somoza Debayie, precum și o se
rie de oameni politici din Guatemala, prin
tre care și generalul Miguel Idigoras Fuen
tes, fost candidat la președinția republicii.

Comunicatul anată că un ofițer american 

pune nici un fel de restricții în ceeace pri
vește comerțul cu celelalte țări, navigația 
maritima și accesul la piețele mondiale.

2. Germania este scutita complet de plata 
datoriilor de stat postbelice către S.U.A., 
Marea Britanie, Franța și U.R.S.S., cu ex
cepția datoriilor rezultând din obligații co
merciale.

Clauze militare

1. Germania va fi autorizată să dispună 
de forțe armate naționale proprii (terestre, 
aeriene, navale,) necesare pentru apărarea 
țării.

Proporțiile acestor forțe armate vor fi li
mitate în conformitate cu sarcinile cu carac
ter intern, de apărare locală a frontierelor 
și de apărare antiaeriană.

2. Germania este autorizată să producă 
materiale și mijloace tehnice militare, a că
ror cantitate sau tipuri nu trebuie să depă
șească limitele necesare pentru forțele ar
mate stabilite pentru Germania prin trata
tul de pace.

Germania și Organizația Națiunilor Unite

Statele care au încheiat tratatul de pace 
cu Germania vor sprijini cererea Germaniei 
de a fi admisă ca membră în Organizația 
Națiunilor Unite.

za’.oare a reprezentanților Germaniei la 
toate fazele pregătirii tratatului de pace. 
Pi.nă ia constituirea unui guvern provizoriu 
al întregii Germanii, la pregătirea proiectu
lui tratatului de pace cu Germania vor par
ticipa reprezentanți ai -guvernelor existente 
in Germania răsăriteană și Germania occi
dentală.

4. — Să fie convocată în termen de șase 
luni, și in orice caz nu mai tîrziu de octom
brie 1954, conferința de pace pentru exami
narea proiectului de tratat de pace cu Ger
mania, conferință la care să participe statele 
interesate corespunzătoare, precum și repre
zentanți ai Germaniei

e
Rezumînd, după cum s-a exprimat el, po

zițiile celor trei puteri occidentale, Eden a 
declarat că ele nu pot reveni „ia sistemul 
de control cvadripartit" prevăzut de acordul 
dela Potsdam, și consideră că „unirea Ger
maniei cu alte țări din Europa" este mai re
zonabilă.

Eden a declarat că nu intenționează să 
ceară ca guvernul întregii ■ Germanii să fie 
legat anticipat de obligația de a adera la 
tratatul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană", sau de orice alte obligații 
internaționale. El a adăugat însă că, după 
cum consideră puterile occidentale, guver
nul întregii Germanii „va dori să facă a- 
cest lucru”.

Refertadu-se la observațiile lui V. M. 
Molotov în legătura cu faptul că propune
rile în legătură cu alegerile în întreaga 
Germanie prevăzute de planul englez păcă
tuiesc prin neîncrederea față de forțele de
mocratice germane, Eden a continuat să in
siste ca alegerile în întreaga Germanie să 
fie pregătite și ținute sub controlul puterilor 
de ocupație, și a încercat să dovedească că 
astfel de alegeri ar putea servi ca un mij
loc de exprimare reală a voinței poporului 
german. In continuarea ședinței, V. M. 
Molotov a făcut o declarație în legătură cu 
„problema germană și sarcinile asigurării 
securității europene”.

După ce și-a încheiat declarația, V. M. 
Molotov a remis miniștrilor afacerilor exter
ne ai Angjiei, Franței și S.U.A. textele a 
două propuneri ale delegației sovietice, „pro
iectul Guvernului Sovielic privitor la pregă
tirea tratatului de pace cu Germania" și 
„despre pregătirea tratatului de pace cu Ger
mania și convocarea unei conferințe de pace 
în legătură cu tratatul de pace cu Germa
nia".

Cu aceasta ședința a luat sfîrșit.

e
Franței a subliniat totuși eă Franța este de 
aceeași părere cu U.R.S.S. în ceeace privește 
faptul că Germania nu trebue să dispună 
de forțe armate nelimitate.

Ministrul de externe al Angliei, Eden, a 
stăruit ca V. M. Molotov să-și expună punc
tul de vedere în problema alegerilor libere 
în Germania.

Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a 
anunțat că dată fiind ora înaintată va pre
zenta în cursul ședinței de miercuri un plan 
ta privința alegerilor în Germania.

Ședința s-a încheiat la orele 19.

va sute de studenți s-au adunat în fața clă
dirii postului de radio Madrid protestând 
împotriva relatării false asupra demons'ran- 
ț’lor transmisă din ordinul autorităților fran- 
chiste. Cînd poliția a atacat pe manifestanți 
cu bastoane de cauciuc, studenții au răs
puns aru-ncind cu pietre.

La 27 ianuarie a avut loc o nouă mani
festație în fața universității din Madrid în 
cursul căreia mai multe sute de studenți au 
protestat împotriva modului in care presa 
și radioul framehist au relatat despre mani
festațiile din ultimele zile. Poliția a inter
venit efectuând numeroase arestări.

răsturnarea guvernului Guaiemaiei
în retragere, colopelul Carl Studer, actual
mente in serviciul companiei americane 
„United Fruit", a fost însărcinat cu elabo
rarea planului de invazie a teritoriului Gua
temalei. Aceste planuri prevedeau acțiuni 
simultane în mai multe puncte ale țării: 
debarcări ;pe coasta Pacificului și ocuparea 
unor aeroporturi situate în diferite puncte 
strategice.
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Problema germană și sarcinile asigurării securității europene
Declarația făcută de V« M. Molotov în ședința din 1 februarie a conferinței dela Berlin a miniștrilor 

afacerilor externe ai celor patru puteri
BERLIN 2 (Agerpres)’. — TASS transmite 

declarația făcută de V. M. Molotov l«a 1 fe
bruarie 1954 la conferința dela Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe :

Am trecut la discutarea problemei ger
mane. Pe ordinea noastră de zi această pro
blemă este denumită Problema germană și 
sarcinile asigurării securității în Europa". 
Rezultatele conferinței dela Berlin vor fi a- 
preciate mai ales după rezultatele discuțiilor 
în legătură cu această problemă.

Pentru popoarele Europei, inclusiv popo
rul german, au o însemnătate serioasă nu
mai acele hotărîri în problema germană 
care vor corespunde nu în vorbe ci în fapte, 
intereselor asigurării păcii și securității în 
Europa. Hotărîrile noastre trebue să ser
vească țelului fundamental — as;gurarea 
păcii în Europa — și să preîntîmpine deci 
primejdia reînvierii militarismului german. 

. Sînt oare de acord reprezentanții Franței, 
Angliei, Statelor Unite, aflați aci, că prin
cipala răspundere pentru dezlănțuirea atit a 
primului război mondial, cît și a celui de al 
doilea război mondial revine militarismului 
german ? Sper că sînt de acord. Sarcina 
noastră este de a nu admite situația ca mi
litarismul german agresiv să poată turbura 
din nou viața pașnică în Europa și să dez
lănțuie un al treilea război mondial.

Oamenii sovietici nu uită niciodată 
lucru. Ei nu pot uita sacrificiile fără număr 
făcute de poporul nostru în trecut; cifrele 
și faptele citate nu oferă decît o imagine 
slabă a lor. Deosebit de mari au fost a- 
ceste sacrificii în anii grei ai agresiunii hit- 
leriste împotriva U.R.S.S., care a urmat a- 
gresiunii împotriva Cehoslovaciei, Poloniei, 
Belgiei, Franței, Olandei, Danemarcei, Nor
vegiei; Iugoslaviei.

Putem noi oare uita că în urma agresi
unii hitleriste au fost distruse sau incendia
te total sau parțial 1.710 orașe și peste 
70.000 de comune și sate din țara noastră ? 
Se știe că calculul financiar al pierderilor 
Uniunii Sovietice a arătat că pagubele di
recte pricinuite pe teritoriul sovietic supus 
ocupației hitleriste au fost' evaluate, potri
vit unor date departe de a fi complete, 
la 128 miliarde de dolari. Datele oficiale co
respunzătoare amănunțite au fost publicate.

Putem noi oare uita că în urma agresi
unii militarismului german, Uniunea Sovie
tică a pierdut pentru totdeauna în lupte șl 
în urme deportării nemiloase a oamenilor 
sovietici dincolo de hotarele patriei aproxi
mativ 7.000-000 de oameni. Mari sînt și sa
crificiile altor popoare din Europa, și nu nu
mai din Europa. Dar toată lumea știe că 
U.R.S.S. a suferit mal mult decît toți șl a 
suportat pe umerii săi principala greutate a 
luptei împotriva agresiunii, pentru instaura
rea unei păci echitabile.

Exprimînd cele mai profunde sentimente 
și voința popoirului său, Guvernul U.R.S.S. 
consideră că este de datoria sa să facă tot 
«posibilul pentru a nu admite un nou răz
boi mondial. Tocmai deaceea, el se opu
ne oricăror încercări de reînviere a mili
tarismului german. Cine contribue astăzi la 
reînvierea militarismului german poartă cea 
mai grea răspundere pentru destinele păcii 
și, în primul nînd, pentru destinele popoare
lor Europei.

Care este poziția Uniunii Sovietice în 
problema germană ? Pe scurt, poziția Uniu
nii Sovietice este ca țările noastre — Franța, 
Anglia, Statele Unite și Uniunea Sovietică 
■— să se călăuzească în această problemă 
după principiile fundamentale ale hotărîlri- 
ior adoptate de noi în comun, care au fost 
adoptate de noi anterior în unanimitate și 
care vorbesc despre necesitatea asigurării 
păcii și preîntâmpinării posibilității unei noi 
agresiuni din partea militarismului german. 
Prin aceste acorduri s-a stabilit că Uniunea 
Sovietică, Statele Unite ale Americii șl An
glia vor acționa în comun pentru a ajuta 
poporul german să-și refacă statul pe baze 
democratice și pașnice. La aceste hotărîri 
a aderat la timpul său și Franța, deși în 
prezent dl. Bidault se desolidarizează mereu 
de aceste hotărîri luate de comun acord. Pre
supun însă că aceste acorduri nu sînt 
mai puțin necesare Franței decît, să spunem, 
Uniunii Sovietice.

Recunoaștem că acordurile dela Potsdam 
cuprind nu puține puncte care s-au înve
chit. Cu toate acestea, sensul fundamental 
al acestor acorduri rămîne în vigoare întru- 
totul. Sensul acestor acorduri este ca 
în rezolvarea problemei germane, Franța, 
U.R.S.S., Anglia șl Statele Unite ale Ame
ricii să acționeze în comun și ca țările noas
tre să găsească un limbaj comun cu poporul 
german și anume cu forțele sale democra
tice, pentru a nu admite un nou război în 
Europa.

Sus amintitele acorduri între cele patru pu
teri au Indicat căile concrete 6pre asigura
rea securității în Europa. Dacă în conformi
tate cu aceste acorduri ale celor patru pu
teri vom împiedica prin eforturi comune re
învierea militarismului german, vom înlă
tura principala primejdie a unui nou răz
boi în Euroipa și în felul acesta, vom crea 
obstacole serioase în calea pregătirii și dez
lănțuirii unui nou război mondial. Dacă vom 
renunța însă la acțiunile întreprinse îm
preună și de comun acord de cele patru pu
teri și vom admite refacerea militarismului 
german, atunci niciun fel de acorduri inter
naționale nu ne vor putea oferi suficiente 
garanții pentru preîntâmpinarea unui nou 
măcel mondial.

Poporul german este interesat în toate a- 
cestea nu mai puțin decît celelalte popoare. 
Aflîndu-ne la Berlin, simțim deosebit de 
puternic că și pentru poporul german răz
boiul a avut consecințe grele. In actualele 
condiții, dezlănțuirea unui nou război mon
dial ar duce pe lingă toate celelalte la o 
calamitate atît de gravă ca primejdia unui 
război fratricid între germani înșiși.
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acest . lucru s-ar «putea

Conferința1 noastră a ajuns într-o situa
ție destul de penibilă. Discutăm problema 
germană la Berlin fără participarea germa
nilor.

Miniștrii Franței, Angliei și Statelor Unite, 
care se află aici, «n-au vrut să asculte gu
vernul Republicii Democrate Germane, in- 
vocînd împotrivirea guvernului Adenauer. Ei 
s’au declarat de acord cu acele personali
tăți oficiale din Germania occidentală care 
își închipuie că ar exprima voința întregului 
popor german, deși acest lucru nu corespun
de de fel realității. Aceste personalități ofi
ciale pline de sine din Germania oc
cidentală n-au vrut să ia loc la aceeași 
masă cu membrii guvernului Republicii De
mocrate Germane, chemați la putere de ma
joritatea covîrșitoare a populației din Ger
mania răsăriteană, așa cum au arătat-o ale
gerile parlamentare democratice care au a- 
vut loc aici și multe fapte din viața de zi 
cu zi. Aceasta a dovedit miopia politică a 
cercurilor oficiale sus amintite. Delegația so
vietică consideră, însă cu putință ca această 
greșală făcută să fie îndreptată. Pentru a- 
ccașta, pe viitor, am putea să profităm de 
prilej pentru a asculta reprezentanți ai Ger
maniei răsăritene și occidentale, măcar în 
unele din chestiunile importante ale proble
mei germane, în cele mai importante. Acest 

face și pentru chestiunea 
care se discută astăzi.

Delegația sovietică propune să se pornea
scă dela premiza că problema germană este 
în primul rînd o chestiune a poporului ger
man însuși, a germanilor înșiși. Poporul ger
man nu poate fi pur și simplu un obiect al 
hotărîrilor sau al acțiunilor altor state. Nu
mai el însuși, numai germanii înșiși pot re
zolva cu adevărat problema germană. O altă 
rezolvare a problemei germane ar fi nere- 
zonabilă și nejustă față de poporul german.

Pe de altă parte, împrejurările legate de 
cel de al doilea război mondial ne-au adus 
într-o situație în care Uniunea Sovietică, 
Franța, Anglia și Statele Unite ale Ameri
cii nu se pot ține departe de rezolvarea a- 

-cestei probleme, nu pot fi doar observatori 
pasivi în această chestiune. Dela terminarea 
războiului, lor le revine un rol activ și de 
deosebită răspundere în rezolvarea proble
mei germane.

Desigur, aceasta se referă numai la pe
rioada actuală, cînd nu s-a încheiat încă 
tratatul de pace cu Germania. De îndată 
ce tratatul de pace cu Germania va fi fost 
încheiat, și noi avem datoria de a ne ocupa 
în sfîrșit de încheierea lui grabnică, Ger
mania va intra în rîndul statelor egale în 
drepturi din Europa. Este neîndoielnic că 
înaltul nivel al culturii germane și o eco
nomie pașnică dezvoltată vor asigura Ger
maniei un loc demn printre celelalte mari 
puteri. Pînă la încheierea tratatului de pace 
cu Germania cele patru state ale noastre tre
bue să acționeze nu separat, ci în comun 
pentru a se ajunge la încheierea tratatului 
de pace cu Germania și a asigura poporu
lui german restabilirea unității statului na
țional, pentru ca prin acțiunile noastre co
mune și prin eforturile forțelor iubitoare de 
pace ale poporului german să se creeze con
diții în care Germania refăcută să nu mal 
devină în viitor un nou focar de agresiune, 
ci să devină unul din membrii egali în drep
turi ai familiei popoarelor iubitoare de pace 
din Europa. Este neîndoelnic că dacă cele pa
tru state ale noastre vor acționa în comun 
și nu vor încerca să folosească fie chiar și 
o parte a Germaniei pentru a opune unele 
state europene altor state europene, noi vom 
rezolva cu succes problema germană. In a- 
cest caz nu trebue să sufere interesele nici- 
unuia din cele patru state sau ale oricăror 
alte state iubitoare de pace și în acelaș 
timp acest lucru ar fi cea mai bună rezol
vare a problemei germane din punctul de 
vedere al asigurării drepturilor naționale și 
al intereselor fundamentale ale poporului ger 
man însuși.

Alta este calea pe care este împinsă Ger
mania de planurile de constituire a așa nu
mitei „comunități defens:Ve europene". Sen
sul politic al acestor planuri este că trei 
state — Statele Unite ale Americii, Anglia 
șl Franța — încearcă împreună ou cercurile 
oficiale din actuala Germanie occidentală să 
înjghebeze un bloc militar îndreptat împo
triva unui al patrulea stat — Uniunea So« 
vietică.
Acum este tocmai un moment în care se 

fac încercări de a se atrage în fel și chip 
în acest bloc, îndreptat împotriva U.R.S.S., 
Germania occidentală, acordîndu-i-se posibi
litatea de a trece la refacerea militarismului 
german. Aceasta înseamnă totodată că cele 
trei state occidentale duc nu o politică de 
împotrivire față de reînvierea militarismului 
german, ci o politică de colaborare militară 
cu actualele cercuri oficiale ale Germaniei 
occidentale care speră în mod fățiș în grab
nica legalizare a militarismului german.

. Nu putem să nu dăm atenție faptului că 
pînă și guvernul Franței duce astăzi o ase
menea, politică. Nu va fi nici o exagerare dacă 
Vom spune că această politică, vădit lip
sită de orice perspective, trezește nedume
rirea legitimă a majorității popoarelor Eu
ropei. Pentru a fundamenta această politică 
a guvernului francez, dl. Bidault pune pro
blema ca și cum ar exista numai cele două 
alternative arătate de el.

Care sunt aceste alternative ?
Citez cuvintele spuse de dl. Bidault în șe

dința noastră din 25 ianuarie:
„Este important să nu se lase în mijlocul 

continentului o Germanie izolată și, în a- 
ce’.aș timp, să se preîntîmpine reînvierea 
oricărui militarism agresiv. In această pri
vință sânt posibile două și numai două for
mule : „formula controlului coercitiv și for
mula asociației".

Așa dar, potrivit declarației d-lui Bidault, 
în ceeace privește Germania, sînt posibile 
fie „formula controlului coercitiv" — șl în 
alt loc el a vorbit chiar despre „un control 
nelimitat în timp" — fie „formula asocia
ției". In cazul de față este vorba însă de o 
„asociație" foarte sui generis.

Sensul celor de mai sls arată că dl. Bi
dault interpretează acordurile dela Potsdam 
în ceeace privește Germania ca o formă de 

„control coercitiv". El prezintă tn aoelași 
tâmp lucrurile ca și cum cineva ar încerca 
să impună Germaniei controlul altor state 
pe termen nelimitat. Dar aceasta este, desi
gur, o interpretare nejustă. Dacă însă nu 
se va amina la nesfîrșit încheierea tratatu
lui de pace cu Germania și se va trece, așa 
cum o cere de pildă Uniunea Sovietică, la 
pregătirea tratau iui, nu va fi nevoie de mult 
timp pentru ca tratatul de pace cu Germa
nia să fie încheiat fără noi amînări. Noi am 
încheiat doar tratate de pace cu toate ce
lelalte state din Europa, inclusiv o țară cum 
este Italia.

Dacă miniștrii celor patru puteri nu vor 
tărăgăna această chestiune, atunci și Germa
nia va avea un tratat de pace pe baza că
ruia va căpăta cu adevărat mină liberă atît 
în treburile ei interne, cît și in cele externe. 
Iar poporul german are de multă vreme 
dreptul la o asemenea libertate. In caz con
trar .nu putem lua în serios discuțiile des
pre faptul că Germania trebuie să trăiască 
„în condiții de libertate". Nu ajunge să 
se vorbească despre libertate. Trebuie ca po
porul german să aibe în sfîrșit această li
bertate adevărată.

Pe de altă parte, recurgînd la vaga „for
mulă a asociației", dl. Bidault urmărește 
crearea „comunității defensive europene", 
adică mai simplu vorbind, crearea unei ar
mate vesteuropene în care să fie inclus 
wehrmachtul german refăcut. Rezultă o 
„asociație" sui generis, care în limbaj sim
plu poate fi denumită gruparea militară a 
cîtorva state vesteuropene, îndreptată împo
triva altor state europene.

Cu alte cuvinte, în loc să se preocupe 
de pacea între statele europene, autorii for
mulei „asociație" pregătesc cu propriile lor 
mîini nu întărirea păcii ci un nou război în 
Europa și încă unul foarte primejdios. Este 
ciudat că unii reprezentanți ui Franței cred 
că Fr.'nța a.- avea nevoie nu de o alianță 
cu U.R.S.S. și cu celelalte state europene iu
bitoare de pace, ci de un bloc militar mă
car cu o parte a Germaniei, un bloc îndrep
tat împotriva U.R.S.S., Poloniei, Cehoslova
ciei și altor state, deși aceste state sînt rea- 
zimul cel mai sigur al păcii și securității 
europene generale și ar dori să fie alinți 
de nădejde ai Franței, interesată în neadmi- 
terea unui nou război. Intr-adevăr, dacă ar 
fi să vorbim despre țările ai căror reprezen
tanți participă la actuala conferință cine 
dacă nu Franța și o mare parte a Uniunii 
Sovietice au fost cu numai cîțiva ani în tr- 
mă sub ocupația militarismului german ? 
Cine dacă nu Franța și Uniunea Sovietică 
trebue să înțeleagă că au interese comune 
în asigurarea securității europene ?

Nu putem să nu recunoaștem că dacă 
Franța șf Uniunea Sovietică vor avea rela
ții bune între ele și vor căuta nu separat 
ci în comun, căile sigure pentru garantarej 
securității lor externe, atunci în actualele 
condiții nimeni nu va cuteza să turbure pa
cea -în Europa, securitatea europeană va fi 
asigurată. Deosebirea între sistemele sociale 
nu trebue să fie o piedică, în orice caz nu 
trebue să creeze obstacole de netrecut in 
calea realizării unui acord pentru asigurarea 
dezvoltării pașnice a celor două țări care 
trebue să devină baza de nădejde a păcii 
și securității în Europa. Acest lucru este cu 
putință dacă Franța și Uniunea Sovietică 
se vor opune împreună și de comQn acord 
reînvierii militarismului german.

Guvernul Sovietic este convins că o ase
menea politică s-ar bucura și de spijinul 
majorității covîrșitoare a poporului german. 
Franța și Uniunea Sovietică nu trebue să 
ducă 6 politică de izolare una față de alta, 
ci treble să tindă spre întărirea consec
ventă a relațiilor franco-sovietice, precum 
și spre crearea condițiilor unei colaborări 
normale între U.R.S.S., Franța și Germa
nia și, în acelaș timp, spre izolarea milita
riștilor și revanșarzilor germani în Europa 
și în Germania însăși. O asemenea politică 
nu va fi pe placul militariștilor germani, dar 
ei reprezintă doar o mică minoritate, deși 
influentă, în societatea germană; în schimb, 
această politică se va bucura de sprijinul 
celor mai largi cercuri ale poporului ger
man. Iar aceasta, în ultimă instanță va re
zolva chestiunea în favoarea unei păci și 
securități trainice în Europa.

Dl. Bidault crede ferm în acordurile dela 
Bonn și Paris. Dar chiar în Franța crește 
pe zi ce trece împotrivirea față de adopta
rea acestor acorduri. Acest lucru este foarte 
explicabil.

Cei mai fervenți adepțl al constituirii ar
matei vesteuropene sînt, după cum se știe, 
miniștrii americani. Pentru ei e mai sim
plu, întrucît S.U.A. nu intenționează să-și 
includă trupele în această armată.

Dl. Dulles a spus aici:
„Uniunea Sovietică declară că ea se teme 

că această nouă comunitate creată (este 
vorba de „comunitatea defensivă europeană") 
poate constitui o primejdie pentru ea. In 
realitate însă, această comunitate va însă
nătoși Europa, îi va asigura o prosperitate 
mai mare și o va face în acest fel mai pu
ternică ; dar toate acestea nu trebue să con- 
stitue un motiv de teamă dacă în același 
timp Europa va deveni mai iubitoare de 
pace".

Așa dar, Uniunea Sovietică este sfătuită 
„să nu se teamă" de „comunitatea defensivă 
europeană". Se face însă rezerva că pentru 
aceasta se pune următoarea condiție: — 
„dacă în același timp Europa va deveni 
mai iubitoare de pace". Tocmai această 
rezervă arată că Europa nu a devenit mai 
iubitoare de pace și, deci, temerile Uniunii 
Sovietice nu sunt tocmai atit de neînteme
iate.

Se naște și întrebarea, cum trebuie să tie 
înțelese cuvintele dlui Dul’.es că „comunita
tea defensivă europeană" ar „însănătoși Eu- 
rooa, asigurîndu-i o prosperitate mai mare”. 
Se știe că din „comunitatea europeană" fac 
parte numai șase state, printre care și Lu
xemburgul. Se știe de asemenea că în Eu
ropa există nu șase, ci 32 de state. Cum 
vine asta — cele șase state care fac parte dm 
„comunitate" să însănătoșească întreaga 
Europă în care există 32 de state ? Nu vor 
obosi oare aceste șase state dacă se vor apu
ca de aceasta ?

Tratatele dela Bonn și Paris nu sunt ae 
fapt decît o parte a unui vast plan militar 
american. Nu numai Luxemburgul dar șl 

Franța și Italia sunt considerate în cazul d« 
față mai curind ca executante ale unei voințe 
străine, ale unor planuri străine.

Tratatele dela Bonn și Paris transforma 
Germania occidentală în principalul focar ik> 
pregătire a unui nou război în Europa. In 
acest caz. Germania occidentală va deveni 
doar principala, dar nu singura bază mili
tară pentru o nouă agresiune. Ea va com
pleta doar rețeaua bazelor militare americane 
din Europa, Africa de Nord, Orientul Apro- 
pat și Mijlociu, de pe numeroasele insule 
din Oceanul Atlantic. Este îndeobște cunos
cut că există baze militare americane 
în Marea Britanie. Germania occidentală, 
Franța, Spania, Italia, Grecia, Norvegia, pe 
insula Malta, în islanda, Austria, Portuga
lia, Marocul francez, Algeria, Liban, Turcia, 
pe insula Creta, în Arabia Saudită, Irak, 
Aden. Rețeaua bazelor militare americane pe 
teritorii străine completează rețeaua bazelor 
engleze pe teritorii străine, care de aseme
nea tx>t fi numărate cu zecile. Pînă și po
trivit unor date incomplete numărul baze
lor americane pe teritoriile străine susmen
ționate se cifrează la 82. Lucririle au ajuns 
pînă acolo Incit Statele Unite ale Americii 
au încheiat un acord special cu Spania fran- 
chistă. Nici Hitler nu s-a putut lipsi la 
timpul său de acest ajutor. Pentru ce ar re
nunța alții la in aliat atît de cunoscut ? 
Evident că toate aceste baze militare ame
ricane și multe altele in curs de construcție, 
ca și tratatele dela Bonn și Paris, au în 
vedere ceea ce dl. Du« Ies a numit „însănă
toșirea" și „prosperitatea" Europei. Nu este 
greu să ne dăm seama că nu este vorba nici
decum de însănătoșirea și prosperitatea El- 
ropei. Toate acestea urmăresc scopuri în
dreptate împotriva U.R.S.S. și țărilor de 
democrație populară. Prin urmare, noi nu 
putem să nu ținem seama de acest lucru.

Lucrurile nu se limitează la măsurile de 
ordin pur militar luate de S.U.A. și Anglia. 
Cine nu știe că în afară de acestea sunt 
luate masuri de subminare a economiei si 
bunelstări a populației, cum sunt de pildă 
măsurile împotriva țărilor de democrație 
pcpirlevă ? In 1951, în Statele Unite a fost 
publicată „legea cu privire la asigurarea 
securității mutuale". In cadrul acestei legi 
au fost alocați 100 milioane de dolar) pentru 
tot felul de diversiuni și acțiuni subversive 
împotriva Uniunii Sovietice, Poloniei și 
Cehoslovaciei, Bulgariei, Ungariei, Roniî- 
niei. Albaniei, precum șl a zonelor sovietice 
din Germania și Austria. întrucît o astfel de 
acțiune din partea S.U.A. a stîrnit un pro
test legitim în numeroase țări, reclama fă
cută „legii" sus-mențicnate a încetat In 
ultima vreme se caută să se vorbească cit 
mai puțin despre ea.

Or, dacă în 1951 au fost alocați pentru 
acțiuni subversive împotriva țârilor de de
mocrație populară 100 de milioane de dolari, 
este evident că și în 1952, în 1953 și în 
1954 au fost alocate sume în aceleași sco
puri. Nu știm dacă în această peroadă su
mele alocate au atins o jumătate de miliard 
sau 1 miliard de dolari. Există multe indicii 
că șuvoiul dolarilcc destinați acțiunilor sub
versive împotriva țărilor de democrație 
ponulară continuă să crească.

Dacă aceasta ar fi fost o chestiune pur In
ternă a unui stat sau a altuia, s-ar fi putut 
să nici nu amintim despre ea. Or nu este 
așa.

Nu se poate trece cu vederea faptul* că 
și „legea americană cu jfrivire la asigurarea 
securității mutuale" constituie înainte de 
toate unul din elementele pregătirii unui nou 
război în Europa. Amendamentele ulterioare 
la această lege au arătat că scopul legii este 
să contribuie la pregătirea unui nou război 
nu numai în Europa, ci și în Asia. Sîmbătă, 
cînd am ascultat cuvîntarea d-’.ui Dulles, el 
putea să ne apară ca fiind pătruns exclusiv 
de intenții pașnice. Dl. Dulles a sfătuit fără 
ocol să nu se nutrească temeri în privința 
tratatelor dela Bonn și Paris. Pe de altă 
parte însă, nu este rezonabil să nu se țină 
seamă de fapte. Faptele pe care le-am citat 
abia acum dovedesc cu totul altceva decît 
cuvintele liniștitoare ale d-lui Dulles.

In ultima vreme se vorbește mult în fa
voarea tratatelor dela Bonn și Paris care 
deschid porțile militarismului german. Aces
te acorduri sunt proiectate pe zeci de ani. 
Pare-se că vor să ne spună — luați-vă gîn- 
dul dela tratatul de pace cu Germania. Este 
suficient ca tratatele dela Bonn și • Paris să 
fie semnate de șase guverne. Cu aceasta, 
pare-se, vor să înlocuiască tratatul de pace 
cu Germania.

Or, nu trebue să subapreciem necesitatea 
încheierii grabnice a tratatului de pace cu 
Germania. Trebuie să se țină seama și de 
învățămintele . Versailles-ului. Odinioară, 
după primul război mondial, în Occident s-a 
crezut scurt timp că tratatul dela Versailles 
ar putea rezolva problema apărării statelor 
europene de reînvierea militarismului ger
man și a agresiunii Germaniei. Carența și 
miopia autorilor tratatului dela Versailles a 
ieșit la iveală curînd. Versailles-ul nu nu
mai că nu a . asigurat securitatea în Euro
pa dar a și fost una din principalele pre
mize ale celui de al doilea război mondial. 
Aceasta se explică într-o măsură considera
bilă prin faptul că era un tratat de asu
prire a Germaniei, că era urît de poporul 
german;* și de aceea era condamnat la un 
eșec inevitabil și rușinos.

Tratatele dela Paris și Bonn nu sunt nici
decum mai bune decît tratatul dela Versail
les. Hotărîtor este faptul că aceste tratate 
nu au nimic comun nici cu interesele asigu
rării securității europene, nici cu interesele 
poporului german. Aceste tratate nu sunt de
cît anexe ale faimosului grup militar nord- 
atlantic.

Prin tratatele dela Paris și Bonn se face 
încercarea de a lăsa Germania occidentală 
timp de 50 de ani în situația de țară semi- 
ocupată, lipsită de independență și suvera
nitate națională în afacerile ei externe. Ni 
se propune ca aceste rînduieli să f e instau
rate în întreaga Germanie, inclusiv în par
tea ei răsăriteană, cel puțin, — după- cum 
a declarat astăzi dl B'dault, — pînă la în
cheierea tratatului de pace la a cărui pregă
tire nu s-a căzut de acord încă să se treacă. 
Dar care german va păși de bunăvoie pe 
această cale ? Nici măcar tratatul dela Ver

sailles nu a preconizat o atît de flagrantă 
lipsire de drepturi a poporului german.

Dar cine poate crede că germanii din 
Germania occidentală vor tolera o perioadă 
nelimitat de îndelungată o situație în care 
să nu poată rezolva în mod independent nici 
treburile lor interne, nici problemele privind 
relațiile lor externe cu celelalte state. Cum 
ne putem închipui situația ca într-o parte a 
Germaniei, în cazul de față în Germania oc
cidentală, cele trei state occidentale — Sta
tele Unite ale Americii, Angiia, Franța, — 
să se poată amesteca în orice moment în 
viața internă, să introducă starea excepțio
nală cînd le trece prin cap și, în general să- 
și dea aere de stăpîni absoluți în această 
parte a Germaniei ? Dacă unele personalități 
oficiale ale actualei Germanii occidentale 
acceptă în prezent aceasta, ele nu o fac pen
tru că — adoptând astăzi o docilitate silită — 
s-ar gîndi cît de cît serios la posibilitatea 
menținerii unei asemenea situații zeci de ani 
de acum înainte.

Prin urmare, atît acordul dela Paris cît și 
cel dela Bonn sunt clădite pe nisip și de 
aceea ele nu sunt viabile. Sub pretextul ex
primat într-o formă decentă al creării ar
matei vest-europene, ele Iasă de fapt mînă 
liberă militariștilor și revanșarzilor germani 
în ceeace privește crearea unei noi armate 
regulate în Germania occidentală. La în
ceput, după cum prevede tratatul dela Pa
ris, vor fi create 12 divizii. Și mai tîrziu ? 
Mai tîrziu — dacă nu vom da dovadă de 
naivitate flagrantă fiecare dintre noi va 
ghici ce va fi mai tîrziu. In acest caz va 
sosi însă repede momentul cînd militarismul 
german, disprețuind interesele poporului ger
man, va începe să vorbească în adevăr în 
limbajul său agresiv. Și noi știm că el nu 
se oprește ,1a jumătatea drumului .

Incadrîndu-se în „comunitatea defensivă 
europeană" Germania occidentală va păși 
fățiș pe călea reînvierii militarismului ger
man. Toți știu, că Republica Democrată Ger
mană iubitoare de pace nu va merge pe a- 
ceastă calei Așa dar, realizarea tratatelor 
dela Bonn și Paris ridică obstacole de ne
învins în calea unirii Germaniei, face cu 
neputință pentru un anumit timp restabili
rea unității statului german.

Mai este încă o trăsătură comună între 
tratatele dela Bonn și Paris și tratatul dela 
Versailles. Noile tratate, ca și cel dela Ver
sailles, au tăișul îndreptat împotriva Uniu
nii Sovietice. Nu toți îndrăznesc să vorbeas
că fățiș și deschis despre aceasta, dar noi, 
oamenii sovietici nu am greșit în aprecierea 
Versailles-ukil la timpul său, credem și nu 
greșim nici în aprecierea acordurilor dela 
Bonn șî Paris șl nici în concluziile rezultând 
din această apreciere.

Credem că soarta acordurilor dela Bonn 
și Paris nu va fi mai bună decît soarta Ver
sailles-ului. Fie că acordurile dela Bonn și 
Paris nu ver putea fi înfăptuite și vor ră
mîne moarte, vor fi avortoni hidoși, fie că 
începerea aplicării acestor acorduri va fi în 
același timp începutul destrămării sistemu
lui internațional de relații care se încearcă 
să fie pus la baza acestor acorduri. Din par
tea poporului sovietic nu vă puteți aștepta 
Ia simpatie față de aceste acorduri îndrep
tate împotriva U.R S.S. și a celorlalte po
poare iubitoare de pace din Europa.

Se pare că autorii acordurilor dela Bonn 
și Paris n-au ținut seama că trăiesc în mij
locul secolului XX. încă tratatul dela Ver
sailles a arătat că în secolul nostru nu tre
buie să ne luăm după cele mai rele modele 
de tratate înrobitoare, bazate pe inegalitate 
în drepturi, din vremurile trecute, inclusiv 
din secolul XIX. Aceasta se referă cu atît 
mai mult la tratatele și acordurile discutate 
în zilele ncastre.

Fie că o vrem sau nu .trăim în vremuri 
noi, trebue să ținem seama de evenimen
tele istoriei noi. Autorii acordurilor dela 
Bonn și Paris au crezut pe semne că aceasta 
nu se referă la ei. Și, ca urmare, ei au în
tocmit proiecte care n-au n’Cio contingență 
cu situația reală din vremurile noastre.

Dacă în aceste proiecte, este totuși ceva 
real, trebuie să recunoaștem că aceasta nu 
este in Interesul păcii, nu este în interesul 
securității popoarelor Europei. De pe urma 
acestor proiecte vor profita numai revan
șarzii germani, care visează să treacă cît 
mai repede la restabilirea militarismului ger
man șl la dezvoltarea maximă a Industriei 
lor de război. Tendințele lor agresive vor că
păta posibilitatea de a se înfăptui dacă acor
durile dela Bonn și Paris vor intra'în vi
goare. Dar aceasta înseamnă că acordurile 
dela Bonn și Paris servesc nu cauza păcii 
șl securității în Europa, cl cauza pregătirii 
șl dezlănțuirii unei noi agresiuni a unui nou 
război.

Care este soluția ?
Există, desigur, o soluție. Această soluție 

este ca cele patru state ale noastre să renunțe 
la încercările de a se opune unul altuia, cel 
puțin in ceea ce privește Interesele păcii, in
teresele asigurării securității in Europa. Nu 
este greu de găsit soluția dacă s;ntem cu 
toții de acord să nu admitem reînvierea mili
tarismului german. Tocmai în acest scop este 
necesar să se rezolve problema încheierii 
tratatului de pace cu Germania. Poporul ger
man are nevoie nu de acordurile dela Bonn 
și Paris care accentuiază primejdia războiu
lui, ci de un tratat de pace. Numai un tratat 
de pace va asigura poporului german o ade
vărată libertate șl Independență, ii va asi
gura libertatea de a lua hotărîri atât în tre
burile interne, cît și în treburile referitoare la 
relațiile între state.

încă cu doi ani în urmă, Guvernul Sovietic 
a prezentat guvernelor Franței, Angliei și
S.U.A. un proiect al bazelor tratatului de 
pace cu Germania. Cele trei puteri occiden
tale nu și-au exprimat însă nici până în pre
zent atitudinea față-de acest proiect și nu 
au făcut nici un fel de propuneri în legătură 
cu tratatul de pace cu Germania. O aseme
nea atitudine nu poate contribui la rezolva
rea acestei probleme importante.

Potrivit proiectului bazelor tratatului de 
pace prezentat de noi, Germania este resta
bilită ca stat unit, independent, democrat și 
iubitor de pace. Toate forțele armate ale pu
terilor de ocupație trebuie să fie retrase din 
Germania cel mal tîrziu un an dela intra
rea în vigoare a tratatului de pace.

La proiectul prezentat anterior considerăm 
necesar să adăugăm următoarele la capitolul 
„Clauze politice" :

„«Nu se vor impune Germaniei nici un fel 
de obligații cu caracter «politic sau militar 
decurgînd din tratate sau acorduri încheiata 
de guvernele Republicii Federale Germane șl 
Republicii Democrate Germane înainte de 
semnarea tratatului de pace cu Germania și 
unificarea Germaniei intr-un stat unit".

O asemenea propunere nu ar trebui să în
tâmpine obiecțiuni, dacă declarația liniștitoare 
făcută de dl. Eden în ședința anterioară co
respunde părerii guvernelor statelor occiden
tale reprezentate la această conferință.

Pentru Germania are o .mare însemnătate 
ceea ce se poate prevedea în tratat pentrk 
ușurarea situației economico-finahciare. In 
legătură cu aceasta, considerăm că este de 
dorit să se adauge în «proiectul nostru urmă
toarea clauză :

„Germania este scutită complet de «plata 
datoriilor de stat postbelice către S.U.A., Ma
rea Britanie, Franța și U.R.«S.S„ cu excep
ția datoriilor rezultând din Obligații comer
ciale".

Proiectul sovietic de tratat de pace cu 
Germania «prevede că Germania «democrată 
este autorizată să dispună de forțe armate 
naționale proprii, necesare pentru apărarea 
țării. Pentru precizarea acestei chestiuni pro
punem introducerea următoarei completări la 
capitolul „Clauze militare":

„Proporțiile acestor forțe armate vor fi li
mitate în.conformitate cu sarcinile cu carac
ter intern, de apărare locală a frontierelor 
șl de apărare antiaeriană".

Acest principiu va corespunde celor care 
există «în «tratatele de pace corespunzătoare 
semnate de guvernele noastre.

C'nd se pune problema necesității de a 
se «grăbi pregătirea tratatului «de pace, se 
găsesc «de obicei .fel de fel de obiecțiuni îm
potriva acestui lucru care duc la tergiver
sarea chestiunii. Se spune că nu trebue să 
ne ocupăm «de pregătirea tratatului de «pace, 
atîta timp cît nu va fi creat un guvern al 
întregii Germanii. Asemenea obiecțiuni nu 
pot fi însă recunoscute ca întemeiate.

înainte, guvernele S.U.A., Angliei și Fran-« 
țel considerau ou neputință ca cele «patru pu
teri să pregătească un proiect de tratat de 
pace încă înainte de crearea guvernului în
tregii Genmanii.

Nimeni «altuil decît ministrul afacerilor 
externe al Angliei, luînd cuvîntul în 1947 la 
conferința dela Londra a miniștrilor aface
rilor externe, a spus : „Ceea ce «m-am stră
duit să obțin, este să se ajungă la un «ase
menea acord, îneît aceste do«uă fenomene, 
adică pregătirea în vederea creării guver
nului german și pregătirea tratatului de 
pace, să se petreacă simultan și îndată ce 
pregătirea acestui tratat va fi terminată, 
guvernul german care va putea să-și ex- 
pmă părerile, să existe. Am avut în vedere 
că aceste d«b«uă chestiuni vor avea loc si
multan". Această poziție a guvernului An
gliei a fost «.împărtășită deasemenea de gu
vernele S.U.A. șl Franței- Firește, tratatul 
de pace poate fi semnat numai de un gu
vern al întnegil Germanii, care va fi consti
tuit de un parlament ales «pe baza unor 
alegeri libere. Una din principalele noastre 
obligații este de a grăbi ținerea acestor ale
geri libere.

Dar aceasta n« înseamnă deloc că dis
puta care s-a prelungit î«n jurul acestei pro
bleme trebuie să fie un «pretext pentru re
nunțarea «La pregătirea tratatului de pare. 
Pregătirea tratatului de pace depinde în pri
mul rind de lin acord al celor patru puteri 
asupra pozițiilor lor, ceea ce nu treble să 
«se a«mîne la nesfîrșit. Cu acest lucru trebuia 
să «ne ocupăm de mult. Totodată, Guvernul 
Sovietic se pronunță pentru o largă parti
cipare a «reprezentanților Germaniei la toate 
etapele pregătirii tratatilui de «pace. El con
sideră că pînă la constituirea guvernului în
tregii Germanii, la pregătirea tratatului de 
pace ar putea «participa reprezentanți ai Ger
maniei răsăritene și occidentale. Examinarea 
și «adoptarea definitivă a tratatului de pace 
trebue să aibă loc cu participairea guvernu
lui întregii Germanii, constituit pe baza 
unor afegeri pe întreaga Germanie, iar tra
tatul de pace va fi supus spre ratificare par- 
lamentilui întregii Germanii.

Din aceasta rezultă că Guvernul Sovietic 
propune să se înceapă fără alte amînări lu
crările de pregătire a proiectului de tra
tat de pace cu Germania, în timp ce pro
punerile S.U.A., A«ngliei și Franței în
seamnă o nouă «aminare a rezolvării aces
tei prob'emo

însuși faptul începerii pregătirii tratatu
lui de pace ar confirma că a«m pășit în
tr-o etapă nouă, foarte importantă a activi
tății comune în problema germa«nă, în 
cursul căreia am putea depăși divergențele 
existente în problemele litigioase. Aceasta ar 
contribui la apropierea celor două «părți 
ale Germaniei și la grăbirea rezolvării unor 
chestiuni separate referitoare la problema 
germană, printre care și ce«a a constituirii 
guvernului întregii Germanii și a ținerii ale
gerilor pe «întreaga Germanie. In conformitate 
cu aceste propuneri, delegația sovietică pre
zintă actualei conferințe proiectul său com
pletat al bazelor tratatului de pace cu Ger
mania, precum și proiectul său în problema 
pregătirii tratatului de pace cu Germania și «a 
convocării unei conferințe de pace pentru 
tratatul de pace cu Germania.

Delegația sovietică speră că «miniștrii 
Franței, Angliei și Statelor Unite care par
ticipă la conferință, își vor expune părerea 
în legătură cu aceste propuneri. Ar fi foarte 
important să cădem de acord asupra gră
birii pregătirii tratatului de. pace și a con
vocării unei conferințe de pace pentru tra
tatul de pace cu Germania.

In ceea ce privește observațiile făcute as
tăzi de dl. Bidaut, delegația sovietică își 
va expune părerea în această privință. Vom 
studia deasemenea cu atenția cuvenită ob
servațiile făcute astăzi de dl. Eden.

Rămîne să adaug că delegația sovietică 
va prezenta ,propuneri și în legătiră cu 
celelalte chestiuni referitoare la problem:: 
germană.
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