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Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine 
BUCUREȘTI

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, din partea Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și a mea personal, felicitări cordiale cu ocazia 
celei de a 6-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă.

K. VOROȘILOV,

Tovarășului GHEOROIIE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI

O aniversare scumpă 
poporului nostru

Comunicatul Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei

Cu 6 ani în urmă, la 4 februarie 1948, 
a fost semnat la Moscova Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă.

Acest tratat a consfințit prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul sovietic și 
poporul romîn.

Pentru prima oară în istoria țării noas
tre o mare putere, așa cum este Uniunea 
Sovietică, încheie cu noi un tratat pe bază 
de egalitate, fără a impune nici un fel de 
condiții înrobitoare.

Acest fapt a fost posibil deoarece la 
baza colaborării dintre țările lagărului 
democratic stau mărețele idei ale interna
ționalismului proletar.

Poporul nostru muncitor nutrește o dra
goste fierbinte față de U.R.S.S. fără aju
torul căreia el n-ar putea construi socia
lismul. Dragostea față de Uniunea Sovie
tică este legată totodată și de fermitatea 
și consecvența cu care marea Țară a So
cialismului victorios apără în orice ocazie 
independența și drepturile țării noastre ca 
și a celorlalte republici populare.

Prietenia și frăția romîno-rusă au o 
veche și bogată tradiție. In paginile ma
nualelor de istorie se întîlnesc nenumă
rate fapte care vorbesc despre prietenia 
dintre poporul romîn și poporul rus. Este 
deajuns să reamintim luptele duse în co
mun împotriva năvălitorilor otomani sau 
contribuția Ruski la făurirea statului na
țional romin. Pe dealurile deia Plevna 
s-a amestecat singele ostașilor ruși și ro
mîn i, uniți în bătălia împotriva armatelor 
turcești.

Dar nu este nevoie de nici o carte pen
tru a retrăi zilele eliberării patriei de sub 
jugu] fascist. Atunci, în zilele lui august 
1944, Armatele Sovietice ne-au redat li
bertatea, dîndu-ne posibilitate să hotărîm 
singuri asupra soartei țării noastre. S-a 
deschis astfel calea doborîrii odiosului 
regim burghezo-moșieresc și a făuririi 
unui stat de tip nou, democrat-popular.

Nu a trecut multă vreme după 23 
August 1944 și trusturile americane și en
gleze s-au și repezit spre petrol și grîne, 
sare și cherestea, sperînd să ia locul im
perialiștilor germani. Visau miliardarii 
din Wall-Sreet și City să reînvie vremu
rile cînd șiruri de trenuri și vapoare 
transportau spre Apus bogățiile țării, lă- 
sînd în urmă foamete și boli, analfabetism 
și șomaj. Erau timpurile Romîniei „emi
namente agricole", lipsite de industrie, la 
cheremul imperialiștilor de diferite nații. 
Erau timpurile cînd pentru un împrumut 
se scotea țara la mezat, dispunînd de ea 
nu poporul truditor ci „Standard-Telefoa- 
ne“, sau „Royal-Dutch". Trusturile impe
rialiste au fost gata la orice acțiune pen
tru a redobîndi bogățiile pierdute.

Socotelile imperialiste au dat însă greș. 
U.R.S.S. a sprijinit permanent și cu hotă- 
rîre independența țării noastre. In nenu
mărate rînduri reprezentanții Uniunii 
Sovietice au apărat suveranitatea de stat, 
drepturile țării noastre, fie la conferința 
de pace dela Paris, fie în cadrul O.N.U.

Avînd garantată securitatea și indepen
dența, poporul nostru are posibilitatea să 
construiască socialismul.

Datorită ajutorului sovietic, Romînii, 
altădată la cheremul trusturilor imperia
liste, constitue azi singurul exemplu din 
lume cînd un stat mic, bogat în petrol, 
are și o industrie proprie de construcții 
de mașini destinate industriei petrolifere. 
Din toate colțurile Uniunii Sovietice ne 
sosesc tot mai multe mașini moderne, fa
brici și uzine întregi, materie primă etc.

Ajutorul Uniunii Sovietice este atît de 
însemnat, pentrucă vine din țara cea mai 
înaintată care construește comunismul, 
obținînd succese tot mai mari în această 
mare operă. Succesele economiei Uniunii 
So vi.Zice sunt oglindite din plin în recen
tul comunicat cu privire la îndeplinirea 
cu 101% a planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 
1953. Desigur că nici o țară capitalistă 
care suferă periodic de crize economice, 
nu ar fi putut și nu poate să acorde vre
unei țări un ajutor, pe bază de egalitate, 
ca cel acordat de U.R.S.S. țării noastre.

De neprețuit este deasemenea experien
ța Uniunii Sovietice în construirea socia
lismului la sate, Exemplul colhozurilor 
sovietice arată țărănimii noastre munci
toare calea spre belșug.

Ajutorul și înaltul modei al Uniunii So
vietice sunt factori de cea mai mare în
semnătate pentru îndeplinirea Hotărîrilor

încheierea lucrărilor consfătuirii cadrelor de conducere 
ale școlilor medii tehnice

tn cursul zilei de joi, în au!a Facultății 
de Științe Juridice din Capitală s-au înche
iat lucrările primei consfătLiri a cadrelor de 
conducere ale școlilor medii tehnice din în
treaga țară.

La consfătuire au participat cadrele de 
conducere din peste 350 de școli medii teh
nice, reprezentanți ai ministerelor tutelare 
șl ai Ministerului învățămîntului.

In zilele de 2 și 4 au continuat discuțiile 
purtate pe marginea referatului prezentat de 

partidului, menite să ducă în viitorul apro
piat la o mai largă dezvoltare a agricul
turii, a industriei ușoare și la creșterea 
bunurilor de larg consum.

„Lumina vine dela răsărit" — spune 
poporul nostru. Lumina aceasta e purtata 
și pe aripile nevăzute ale dntului. dansa- [ 
lui, literaturii. Milioanele de cr.'tcri din 
Rominia ai cărților sovietice; publicai ea- h 
tuziasmat de spectacolele teatrului _V-, 
soviet", cei ce ascultă simfoniile lu Hacr 
aturian sau Șostacovici iubesc nespus cul
tura epocii construirii comu- sm_j, cul
tura sovietică — cea nu: inaintatâ cui- 
tură din lume. Acolo găsește tineretul 
nostru exemple demne de urmat, eroi pe 
care îi iubește cu pas’nne, dela care în
vață cum să se comporte in riațâ.

Dragostea noastră față de Uniunea So
vietică este legată strins de faptul că ve
dem in ea cea mai sigură apărătoare a 
păcii, pavăza împotriva nnehirilor celor 
irteresați in războaie aducătoare de proC 
furi. La baza Tratatului de prieSen-e. co-' 
laborare și asistentă ■ntaală dnirel 
U.R.S.S. și R.PR. stă toana: ide a apă*ă 
rii păcii. Tratatul constituind un factor a! 
întăririi păcii in Europa.

Tratatul de prietenie, colaborare și asis I 
tență mutuală dintre IR5.S. și R.P.R 
este o expresie vie a politicii țărlir r-gi 
rului democratic, politică indreptz.ă s?r 
colaborarea pe baze pașnice cu toate s’.e- 
tele și popoarele. Politica externă a țăr 
noastre își pune drept țel contribu;i> a 
destinderea încordării internaționale. ~r - 
asigurarea securității Europei. Această I 
securitate nu poate fi garantară prin vor
be, fie ele cit de meșteșugite, așa cu— 
încearcă să facă unele puteri occident le, 
ci numai printr-o politică de respect:- 
păcii și independenței popoarelor. O Ger
manie remilitarizată, condusă de foști hi-1 
tleriști și supusă pe zeci de ani tratatelor I 
agresive dela Bonn și Paris nu poște ce- I 
cit turbura din nou pacea Eurooei și ; 
mii. De aceea popoarele se opun cu atita I 
înverșunare politicii puterilor occidentale I 
care tind să legalizeze domnia în foirea-J 
ga Germanie a clicii revanșarde dela! 
Bonn.

In contrast cu poziția cercurilor agresi-l 
ve, Guvernul Sovietic a prezentat la con-1 
ferința dela Berlin, prin reprezentanta’ | 
său, ministrul afacerilor externe a- i 
U.R.S.S., V. M. Molotov, un plan cc--c*et 
menit să ducă la restab irea une Germ 
nii unite, democrate și pașnice. Proiectu' 1 
de tratat de pace cu Germania prezentat 
de delegația sovietică se bucură ș de seri 
jir.ul poporului nostru, care vede in el in-' 
că o manifestare a politicii Uniunii Sovie 
tice de apărare a păcii și securității Eu 
repei.

Legată de actualele condiții internațio
nale, aniversarea a șase ani dela semna- • 
rea Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre U.R.SS. și 
R.P R. capătă o și mai adincă semnifica
ție prin compararea cu relațiile ce dom
nesc între state în lumea capitalistă. As
tăzi, piuă și personalități și ziare burghe
ze sunt nevoite să recunoască că S.UJL 
duc o politică de dictat menită să subjuge 
economia și politica altor state, chiar și 
a unor mari puteri, ca Franța. Aceasta 
duce la ascuțirea, contradicțiilor dintre 
statele capitaliste, ca și la împotrivirea 
față de dictatul american pînă și a unor 
cercuri ale burgheziei.

Spre deosebire de situația din lumea 
capitalistă, Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între R.P.R. și 
U.R.S.S. oglindește în mod limpede rela
țiile de tip nou ce s-au statornicit între 
țările lagărului socialismului, relații care 
constitue una din chezășiile neîncetatei 
întăriri a frontului păcii și democrației

In această zi cînd poporul nostru săr
bătorește a șasea aniversare a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală sovieto-romîn, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu dragoste și re
cunoștință spre marele popor sovietic, 
care sub conducerea P.C.U.S. ne-a ajutat 
și ne ajută permanent să clădim o viață 
plină de lumină și bucurie.

Tineretul muncitor al patriei noastre 
știe că chezășia înfloririi țării noastre, a 
independenței sale, a tinereții sale mereu 
mai fericite este prietenia și alianța cu 
glorioasa Uniune Sovietică, care se află 
în fruntea lagărului democrației și socia
lismului — cea mai mare cucerire a po
poarelor.

Să trăiască în veci prietenia de ne
zdruncinat dintre poporul romîn și poporul 
sovietic 1

tov. Costin Nădejde, locțiitorul ministrului 
învățămîntului asupra ridicării nivelului de 
pregătire teoretică și practică a elevilor.

In încheiere acad. prof. Ilie Murgulescu, 
ministrul învățămîntului a analizat rezulta
tele obținute pînă în prezent și a arătat 
măsurile ce trebuiesc luate pentru continua 
îmbunătățire a muncii în școlile medii teh
nice.

(Agerpres)

Comitetul Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei comunică următoarele:

Pentnxa operațiunile de deszăpezire 
să se execute in cit mai bune conditiunî, va 
trebui să se tină seama de următoarele t>- 
dicatitni:

— în prima -urgență se curăță partea ca- 
rosab; â a străzilor, tar pe străzile cu tram
vaie se va degaja Inîii partea carosabilă pe 
lățimea celor dooâ linii de tramvai și die 
an ■*> în plus, pe sringa șl pe dreapta și
nelor exterioare. Zăpada de pe carosabil se 
va cerata piuă ta pavaj -

— ia interi arul orțxhr zăpada se va 
scringe astfel ca si fe degajate zidurile 
case-x. • rrJadt-se seatra de tocarDe de

Apeiu! Comitetului Central al Uniunii Tineretului Kurcitor 
către utemiștii ș. tnerii din întreaga țară

Să luăm neîntîrziar măsuri pentru prevenirea 
pagubelor la efectivul de animale
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Pregătiri pentru executarea muncilor agricole
SIGHET. — Tărun —iiFIi ~ «■ otaul 

Sigoct lo^.^scsc 3:~ t. “ tir—?:, dc utfs.
per.’ja a pregăti reuti-ic «vec-rtarea la Șut 
a unncilor agricoîe de prfauăvară. Ia coma
ta Bzăeșu ax fosî teonăe psâ acum I ) 
de piagurt, ITP de grepe. î ricure «J alte 
sașn ș: areke aere A» Ptri-i mărirea 
xrcdxctet h -ectar m fast riansoxrizre ta 
cfag» peste I7W faxe gamei de grajd Printre 
T-jXațiî ta mzrerile de pregzrire a campa
niei de r-riraa» are ce axuără coorrnțcr 
Mfhai Tămaș. Vasfle Mariro și țăranâ 
ataci Gheorghe Face ș; Uria: Glygea.

MUXCA ENTUZIASTĂ PENTRU
GREUTĂȚILOR PROVOCATE

ÎNLĂTURAREA
DE VISCOL

In uhirr>ele zile, datorită măsurilor ope
rative luate de comandamentele de comba
tere a urmărilor viscolului, cu sprijinul larg 
a! forțelor locale, au fost întreprinse o se
rie de acțiuni pentru desfundarea in primul 
rind a drumurilor de acces spre centrele de 
aprovizionare a populat ei cu alimente, 
lemne etc și pentru no-ma!izarea transpor
turilor pe șosele și căi ferate.

Populația din orașe și sate, răspunzind 
tn număr mare la Apelul Consiliului de Mi
niștri și la chemarea Consiliului Central al 
Sindicatelor, s’a pus la dispoziția coman
damentelor aîcătu te în regiunile înzăpe
zite, luînd parte la deszăpezirea străzilor, a 
căilor ferate și a drumurilor. Ca urmare a 
măsurilor luate tot mai mult sunt înlătu
rate u-mările viscolului. Numeroși tineri din 
întreaga țară. — sprijinind chemarea Comi
tetului Central al U.TM. desfășoară o in
tensă activitate pentru deszăpezirea drumu
rilor, pentru normalizarea circulației. Numai 
în raionul Corabia peste 3000 de tineri au 
participat la deszăpezirea drumurilor, des- 
fundînd complect drumul Jieni-Celei.

Un sprijin foarte prețios îl aduc unitățile 
militare la acțiunea de deszăpezire a dru
murilor șt la asigurarea aprovizionării 
populației. Numeroși militari ca Bălan Ni- 
colae și Dascălu Ion sau ca ostașii din sub
unitatea ofițerului Bîrsan V., au dat dovadă 
de eroism, înfruntînd zăpada mare și visco
lul. pentru a repara linii de înaltă tensiune 
sau pentru a scoate dintre nămeți locomo
tive înzăpezite.

In Capitală, datorită măsurilor luate de 
organele de stat și cu sprijinul larg al oa
menilor muncii, o bună parte dintre arte
rele principale ale orașului sunt în curs 
de desfundare.

Pentru a ușura distribuirea pîinii, O.C.L. 
Pîinea a organizat ieri în Capitală un nu
măr de 120 de centre volante, iar in cursul 
zilei de astăzi 250—300 de centre perma
nente își vor relua activitatea normală. De
asemenea, un număr mare de tractoare cu 
remorci transportă făina spre brutării. In 
prezent fabricile de pîine au asigurată can
titatea de făină necesară.

Sa'.ar’.ații l.T.B. duc o muncă intensă 
pentru a repune grabnic în circulație liniile 
de tramvaie.

scurgere, canale și alte căi, ferind case'e de 
eventuale inundări.

— Zăpada se va putea depozita pe scua- 
ruri și terenuri virane.

— La stațiile de tramvai se vor degaja 
spațiile necesare pentru staționarea călători
lor. precum și o potecă de legătură cu tro
tuarul. fotre stațiile de trăim ai se vor creea 
spații libere peatrn staționarea vehiculelar.

— Este interzis a se arunca zăpada in 
gurile de canat precum ț: a se scoate zăpa
da dm curți in stradă.

— Zăpada de pe trotuare nu se va depozita 
pe partea carosabilă.

Apîkarea ca strictețe a acestor iastrac- 
țsani este o datorie patriotxă a oricărei ce
tățean ta seder ca re-nra izăre cit uui rapi
de a ctacula^ei ta Caplta ă.
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Tărzecs mc-vctari din comuna Strimîura 
ai reotre: criâ acutn 3S5 de pluguri și 120 
■ie greoe ș au t-an-soortat La cimp U00 
taoe de gmate de grajd. Deaseme.ii, producă- 
sorj dEa «rețcl S —-et au revizuit șț reparat 
3B de pluguri, 35 de grupe, 3 trioare și 25 
de cânele, iar b cele 16 centre s-au curățat 
~xr. cast.-.â-.; de semințe. Producătorii din 

r - la cl~□ ?.<?
:73j 5c®e de gznoi de grajd, iar pe terenu- 
rife icaervate culturilor de legume peste 500

Majoritatea muncitorilor dela întreprinde
rile din Capitală, in ciuda condițiilor ne- 
prirtixe s-au prezentat de dimineață la 
tacHL La Fabrica de Confecț 1 „Gh. Gheor- 
ghi»-Dq“, muncitor:: au eșit la deszăpezirea 
drumurilor de acces spre fabrică.

La uzinele ,23 August" o parte din mun- 
: ș-au început lucrul, iar ceilalți mun-
r:~7 deszăpezirea Bulevardului Muncii și 
a . piei de tramvai 23.

soitaie'e din Capitală ca și în cele din 
întreaga țară, s-au luat măsuri pentru asi
gurarea in continuare a bunei îngrijiri a 

• -a-, or La spitalul Brîncovenesc din 
o echipă formată din surori, în- 

g" . : "i și tehnicieni au curățat în ultimele 
d-r-jă zile drumul spre spital, precum și 
drjm.u-ile înzăpezite dintre clădirile spita- 

E. Utemiști ca Dentiu Paraschiva și 
Sî; : Șerban au fost neobosiți în această 
acțiune.

In aceste zile au fost satisfăcute, în 
ciuda viscolului, toate chemările la dorni
ci io ale bolnavilor. Echipa de medici, cu 
srri’inul unor absolvenți al cursurilor de 
prim ajutor dela Ministerul Construcțiilor, 
U.C.R. și I.C.A.R., au vizitat acasă pe bol
nav:, acordindu-le asistența medicală nece
sară.

In Capitală, și în unele orașe din țară au 
început să aibe loc spectacole la cinemato
grafe.

* *
AJUTOR OSTĂȘESC

In fața centrului de distri
buire a pîinii, nămeții erau 
la înălțimea omului. Se aș
tepta pîinea. Deodată se 
auziră voci.

— Vin militarii ..
Și peste munții de omăt au 

apărut două mașini grele pe 
șenile, trăgind după ele re
morci încărcate cu făină, mă
lai, piine.

— Alo Ploeștii ? Puteți 
vorbi cu Galații. Aveți legă
tura. Doar atît. Cele 3 echipe 
de muncitori telefoniști în 
frunte cu inginerul Stupurac

Sergentul Ardeleanu, ser
gentul Marți Ștefan, au să
rit din mașini pentru a preda 
prețioasa încărcătură respon
sabilului dela centrul de dis
tribuire.

Un tînăr ce-și aștepta rindui 
la pîine, i-a spus atunci ve
cinului său :

- Au sosit frații noștri, mi
litari J și oamenii se bucură.

TELEFONIȘTII
Paul și tehnicianul Ionescu 
Gheorghe dela serviciul Tele
comunicații PIoești, și-au în
deplinit angajamentul.

Pînă aici străbătuseră S0

Cu prilejul celei de a 6-a aniversari a semnării Tratatului sovieto-romîn de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, vă rog pe d-voastră, tovarășe președinte, și Guvernul 
Republicii Populare Romine, să primiți felicitările mele cordiale și urările mele pentru 
d-voastră personal și Întreg poporul romîn, de noi succese în dezvoltarea Republicii 
Populare Romine și întărirea prieteniei romîno-sovietice.

G. MALENKOV 

Tovarășului SIMION BUGHICI
m-.istrul Afacerilor Externe ai Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
'. - ? . : i ;- - ■ -.-î .e-sâ-i a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și

s- • S-.ie-.ieă și Republica Populară Romînă, primiți tova
rășe aiixistru. felicitările mele cordiale.

■_ ....— . _ , câ p-ietenia și colaborarea dintre țările noastre se vor dez-
■ ș ~-l: departe in interesul popoarelor noastre și al întăririi păcii.

V. MOLOTOV

Tovarășului K. E. VOROȘILOV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA-KREMLIN

- "z ~ • .--ițe președinte, să vă exprim, cu ocazia celei de a 6-a
aadiunSri a suauăru Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Re- 
rrriica - fi s.— s Republicilor Sovietice Socialiste, cele mai călduroase
arări dăa partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Rotnîne și a 
aea xersoreL

Si IriilJCl și să se întărească necontenit prietenia de nezdruncinat dintre poporul 
rect-, ș popoarele marii Uniuni Sovietice.

DR. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Tovarășului G. M. MALENKOV
F rerc--.e’e Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA-KREtALIN
-- ej-i ‘-.-’.’.-ilrii a 6 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare șl a- 

s dintre Republica Populară Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice
$ ■: -i -:e. Guvernui Republicii Populare Romîne și poporul romîn vă transmit d-voastră, 
5. Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și poporului sovietic salutul lor
:lde dragoste și recunoștință și urarea continuei dezvoltări a prieteniei romîno- 
scnietkre.

La această aniversare, poporul romîn urează din toată inima marelui popor sovietic 
-- cinstruirea comunismului și în măreața sa luptă pentru apărarea păcii în
Ixae.

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului V. M. MOLOTOV
Prim vice-președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

și Ministru al Afacerilor Externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Cu ocazia celei de a 6-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Populară Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, vă rog să primiți cele mai calde felicitări.

Vă urez, tovarășe ministru, deplin succes în lupta măreață pe care Uniunea Sovietică 
o duce pentru pace și colaborare între popoare.

Trăiască și să se întărească necontenit prietenia și colaborarea dintre poporul romîn 
și marele popor sovietic.

SIMION BUGH1C1
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populate Romine

La Direcția Generală a Mișcării din Mi
nisterul Căilor Ferate se urmărește încon
tinuu circulația trenurilor. Aci au sosit 
vești potrivit cărora o serie de trenuri din 
țară au început să circule normal. Astfel, 
trenurile din regiunile Iași, Cluj, Timișoara, 
și din regiunea Stalin au liniile deschise.

Principaiele circuite telefonice din țară’ 
funcționează normal.

In regiunea Galați au fost restabilite le
găturile telefonice în toate raioanele. Pîi
nea a fost asigurată. Numeroși ostași, ală- 
turîndu-se cetățenilor din comuna Tulu- 
cești au plecat la deszăpezire.

Numeroși cetățeni din Berești, regiunea 
Bîrlad, au plecat să desfunde linia Sărata.

La Timișoara, tramvaiele circulă. Se lu
crează la deszăpezirea și lărgirea drumuri
lor.

In regiunea Oradea 150 cetățeni din co
munele Tulea, Gurbedin, . răspunzînd che
mării comandamentului, au lucrat la des
fundarea șoselei regionale Salonta-Tinca.

Șoseaua ce duce spre fabrica de sticlă din 
Pădurea Neagră — regiunea Oradea — a 
fost deszăpezită și pe ea se transportă ali
mente.

In regiunea Bacău, o linie principală, 
Moinești Tg. Ocna—Onești, a fost deszăpe
zită și s-a făcut legătura cu rafinăria Dăr-.

In timpul Festivalului îtni 
povestea un tînăr din Mar
silia, cu care m-am împriete
nit, că în Franța armata e 
trimisă să-i împrăștie pe 
greviști și să spargă adună
rile luptătorilor pentru pace. 
Tînărul a mai stat puțin pe 
gînduri și a adăugat : „am 
sa-i scriu prietenului meu 
francez ce fac ostașii noș
tri... negreșit am să-i scriu!1' 

de km. înfruntînd nămeții. 
Cit despre frig, nici vorbă.

Treaba de căpetenie era fă
cută : niciun deranjament pe 
o distanță de 200 km. A- 
ceasta, ieri. 

mănești. Pîinea, apa și alte alimente ne
cesare au fost asigurate.

Grupuri mari de.oameni ai muncii lu
crează la deszăpezirea șoselelor Orașul 
Stalin—Sibiu și Orașul Stalin—Sighișoara.

In PIoești se poate circula în bune con- 
dlțiuni. Pe șoseaua națională ce duce spre 
Cîmpina circulă autobuzele. Tinerii din 
PIoești au participat cu însuflețire la ac
țiunea de desfundare a șoselei naționale.

Activiștii comitetului regional U.T.M. s-au 
aflat mereu în primele rinduri ale tinerilor.

Tinerii dela uzina Poiana, regiunea 
Pioești, au deszăpezit 15 locomotive oare 
apoi au fost puse în funcțiune și folosite 
la curățirea căilor ferate.

Tinerii dela schela Moreni, raionul Cîm
pina, au repus în producție 2 sonde înzăpe
zite. In această acțiune s-au evidențiat 
utemiștii Săndulescu Spina, Stanciu Viorel 
și Mânu Elena.

Un număr de 125 tineri au deschis drum 
către pădurea Cuparu, făcînd posibilă 
transportarea a peste 5 vagoane surcele ce 
au fost distribuite cetățenilor din orașul 
Pitești.

In regiunea Bacău 7050 tineri organizați 
în 352 echipe au participat la acțiunile de 
deszăpezire, desfundînd șoselele Moinești- 
Zemeș, Moinești-Comănești și altele.

La fabrica Buhuși, 150 tineri au deszăpe
zit depozitul de materie primă asigurînd 
buna desfășurare a producției.

Un număr de 120 tineri țărani muncitori 
din comuna Buhaci raionul Bacău au des
fundat drumul spre pădure, făcînd astfel 
posibilă aprovizionarea cu lemne a orașului 
Bacău.

In Piața Libertății din Cluj elevii școli
lor nr. 28 și 29 cu limba de predare ma
ghiară au lucrat la deszăpezire alături de 
elevii dela Liceul Nr. 3 de băieți cu limba 
de predare romînă.

Este o datorie patriotică a utemiștilor și 
a tuturor tinerilor’ din întreaga țară, dela 
orașe și sate, de a răspunde cu entuziasm 
chemării Comitetului Central al U.T.M. par- 
ticipînd cu însuflețire la acțiunile ce se des
fășoară pentru asigurarea deszăpezirii stră
zilor, normalizării circulației, bunei aprovi
zionări a oamenilor muncii.



Caracterul rus Vești bune (Examenele în facultatea noastră
Caracterul rus — poate să titlul acesta să 

fie prea pretențios pentru o povestire scurtă, 
Dar n'am ce face, pentrucă tocmai despre 
caractere ruse vreau să vă vorbesc aici.

Da, caracterele ruse ! Ia apucă-te, mă rog 
și le descrie! Să încerc să vorbesc de cine 
știe ce fapte vitejești? Dar astăzi sunt atâ
tea că te zăpăcești și nu știi pe care s’o 
alegi.

Iată însă că un prieten m’a scos din în
curcătură, istorisindu-mi o întâmplare din 
viața lui.

N’am să încep să vă povestesc cum a bă
tut pe nemți, deși aș avea ce spune, pentru 
că prietenul meu poartă steluța de aur și 
afară de asta aproape tot pieptul îi este aco
perit cu decorații. Acest prieten al meu este 
un om obișnuit, simplu și liniștit, un col
hoznic dintr’un sat oarecare de pe Volga, 
din regiunea Saratov. Ceeace-1 deosebea de 
alții, era trupul lui vânjos și bine cumpă
nit, și frumusețea lui. Când îl vedeai ieșind 
din turela tancului, părea întruchiparea unui 
zeu al războiului.

Sărea jos de pe tanc, își scotea casca de 
pe cârlionții uzi, își ștergea cu o cârpă fața 
mânjită și era, ca întotdeauna, zâmbitor și 
plin de dragoste sinceră pentru toți.

Cei care sunt prinși în vâltoarea războiu
lui și trăiesc într’una cot la cot cu moartea, 
devin mai buni. Toate fleacurile care i-au 
preocupat până atunci dispar — precum se 
desprind cojile de piele arse de soare și ră
mâne în om numai miezul, — și acesta mai 
tare sau mai moale după cum e și omul. Dar 
chiar și aceia care au un cusur, se străduiesc 
să fie mai buni și să devină tovarăși cre
dincioși.

Prietenul meu Egor Dremov fusese un 
om serios și înainte de război ; își iubea 
și-și respecta nespus de mult părinții : pe 
maică-sa Maria Policarpovna și pe taică- 
său, Egor Egorovici. „Tată-meu este un om 
așezat și, în primul rând, se respectă pe el 
însuși. Tu, măi băiete, îmi spunea el ade
sea, ai să vezi multe pe lume; ai să te duci 
și peste graniță ; da’ oriunde te-ai duce, fii 
mândru că ești rus...»”.

Egor Dremov era logodit cu o fată .din 
satul lui de pe Volga. La noi pe front, oa
menii vorbesc mult de nevestele și de lo
godnicele lor, mai cu seamă atunci când se 
întâmplă ca în sector să fie liniște, când 
afară e frig, și în bordei arde opaițul, dudue 
sobița și oamenii sunt după cină. Când își 
dau drumul la ce le vine în cap, spun niște 
trăsnăi de-ți stă mintea în loc. Așa întreabă 
unul de pildă „Ce-i dragostea?". Altul îi 
răspunde: „Dragostea se înfiripă atunci 
când la temelie stă respectul". Numai ce 
sare al treilea : „Da'de unde ! Dragostea nu-i 
decât obișnuință. Omul își iubește nu numai 
nevasta, da’ și părinții, și până și dobitoa
cele...". „Oof, că prost mai ești, spune al 
treilea. Dragostea-i atuncea când totu-i nu
mai clocot în sufletul omului și când umblă 
ca amețit...". Așa filosofau oamenii ceasuri 
de-a-rândul, până ce plutonierul se amesteca 
în vorbă și, cu glas poruncitor, punea capăt 
discuțiilor... Egor Dremov se sfia pesemne 
să se amestece în aceste discuții și mi-a 
amintit numai în treacăt de logodnica lui. o 
fată foarte bună care, socotea el, că dacă i-a 
spus că-1 așteaptă, îl așteaptă chiar de-o ti 
să se întoarcă cu un singur picior.

Lui Egor Dremov nu-i plăcea să se fă
lească cu isprăvile lui vitejești. ...N’am niciun 
chef să mă mai gândesc la toate astea”, — 
spunea el, se încrunta și-și aprindea o ți
gară. Isprăvile tancului său le aflam din 
cele spuse de echipaj, dar mai cu seamă dm 
cele istorisite de Ciuvilev. conducătorul tan
cului care uimea pe ascultători cu p:vestirile 
lui.

— ...Să vedeți: abia pornisem. Când mă 
uit, văd ivindu-se de după deal o matahală 
Strig numaidecât : „Tovarășe locotenent, un 
tigru !“ — „înainte 1 strigă el. Cu toată vi
teza •!“. Eu o iau prin bradet camuflându-mă 
când la dreapta, când la stânga... Tigrul ve
nea orbește și l-am atins, așa în treacăt... 
Tovarășul locotenent i-a dat una’n coastă 
de-a văzut stele verzi Când i-a mai dat una 
în turelă, tigrul nu mai știa unde să-și as
cundă botul. Da’ când îl nimeri a treia oară, 
începu să iasă fum din toate crăpăturile și 
deodată izbucni dintr’fnsul drept in sus o 
coloană de foc înaltă de o sută de metri 
Echipajul încercă să se strecoare prin trapa 
de rezervă... Atuncea Vanca Lapșin începu 
să tragă cu mitraliera, fasciștii căzură gră
madă și zăreai doar din când in când câte-un 
picior tresărind. Vă dați seama? Calea ne 
era acum deschisă. Peste cinci minute dă
deam buzna în sat Aici, să te strici de râs, 
nu altceva.. Fasciștii fugeau care încotro... 
Era noroi și unii din ei săreau prin apăraie 
neîncălțați, numa’n ciorapi... Mare comedie 
a fost și asta ! Fugeau cu toții spre o șură 
Tovarășul locotenent mi-a comandat: ,.Ia 
dă-i drumu’n direcția șurii”. Am întors tancul 
și am intrat cu toată viteza în șură.. Doam- 
ne-doamne! Pe blindaj au început să cadă 
duduind grinzi, căpriori, scânduri, cărămizi 
și bineînțeles, fasciștii care se pitiseră in 
pod... Eu i-am mai călcat pe deasupra și cu 
fierul, iar celor rămași le-am strigat: „Sus 
mîihlle !“ și „Hitler kaput !“...

Așa a luptat locotenentul Egor Dremov 
până i s’a întâmplat o nenorocire. In timpul 
bătăliei dela Curse, când nemții începuseră 
să sângereze deablnelea și să se clatine, 
tancul lui. care se afla pe un dâmb din mij 
locul-unui lan de grâu, a fost lovit de un 
obuz. Doi oameni din echipaj au fost uciși 
pe loc. Al doilea obuz a aprins tancul. Ciu
vilev, conducătorul tancului a sărit prin 
trapa din față, s’a urcat pe blindaj și a iz
butit să tragă afară pe locotenent din tu
relă. Locotenentul își pierduse cunoștința, iar 
salopeta de pe dânsul luase foc. N’apucă 
bine Ciuvilev să tîrască pe locotenent lao- 
parte, că tancul explodă cu o putere așa de 
mare, îneît turela fu aruncată la vreo cinci
zeci de metri. Ciuvilev aruncă bulgări de 
țărână afânați pe obrazul locotenentului, pe 
cap, pe haine, ca să stingă focul.

Apoi începu să se târască cu dânsul din 
pâlnie în pâlnie, până ajunse la un post de 
pr'm ajutor... „Și de ce credeți că l-am târit? 
spune Ciuvilev Pentrucă-i mai bătea inima”.

Egor Dremov rămase în viață, și cu toate 
că fața îi era așa de arsă încât i se vedeau 
pe alocuri oasele, el nu-și pierduse vedere#. 
Zăcu opt luni în spital. I se făcură una după 
alta, nenumărate operații plastice, grefân- 
du-i-se nas, buze, pleoape și urechi. După 
opt luni când i s’au scos bandajele, vru să-și 
vadă fața care acum nu mai semăna cu fața 
lui dinainte. Sora, care îi dădu o oglinjoară, 
își întoarse capul și începu să plingă. Egor 
Dremov i-o dădu numaidecât înapoi și-i 
spuse :

— Se întâmplă și lucruri mai rele. La ur
ma urmei poți trăi și cu o față ca asta.

Oglinjoara n’o mai ceru; dar își pipăia 
tntr’una noua lui față, ca și cum ar fi vrut 
să se obișnuiască cu ea. Comisia îl găsi po
trivit pentru serviciul auxiliar. Atunci Egor
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curățate

mei? —

Dremov s’a dus la general și i-a spus : „Vă 
rog să încuviințați să mă ’ntor'c la regimen
tul meu". „Păi cum? Dumneata ești inva
lid", îi răspunse generalul. „Da’de unde! 
Sunt, un monstru. Da’ asta nu mă va împie
dica să-mi refac de deplin capacitatea de 
luptă". Egor Dremov își dădu seama că, în 
timp ce vorbea, generalul se ferea să-1 pri
vească în față. Nu-i rămase decât să zâm
bească cu amărăciune, așa cum putu cu bu
zele lui vinete și țepene, care dădeau gurii 
înfățișarea unei crăpături. Apoi i s’a dat un 
concediu de douăzeci de zile pentru a se în
trema și plecă acasă la părinți. Asta s’a în
tâmplat chiar în Martie, anul acesta.

Egor Dremov avusese de gând să ia de’a 
gară o căruță dar, cum nu găsi, fu silit 
facă pe jos cele optsprezece verste până 
casă. In singurătatea care se întindea 
jur-împrejur mai erau nămeți. Aerul era 
lav și un vânt rece îi flutura poalele man
talei și-i șuiera a jale și a pustiu în urechi. 
Ajunse în sat când se întunecase de-a-bine- 
lea. Iată și fântâna cu cumpănă înaltă care 
se clatină și scârțâie î.n vânt. A șasea izbă 
de'a fântână era casa lui părintească. Se 
opri deodată în fața izbei, își vârî mâinile 
în buzunare și dădu din cap. Apoi, în loc 
s’o. ia de-a-dreptul spre casă, apucă dea- 
curmezișul prin zăpadă, se ’împotmoli până 
peste genunchi, ajunse pe ocolite lângă fe
reastra din coasta casei și se aplecă spre 
geam. Se uită și o văzu pe maică-sa. La lu
mina slabă a lămpii care atârna deasupra 
mesei, maică-sa punea ' masa pentru cină. 
Bătrînlca era legată la cap cu aceeași ca- 
sân-că de culoare închisă și se mișca tot așa 
cum o știa el, blândă, liniștită și dornoaiă. 
Imbătrînise, și umerii s’abi se vedeau ?*:n 
rochie... „Of!... Dacă știam cât suferă îi tri
meteam în fiecare zi măcar două vorbe_ 
Mama puse pe masă picul de mâncare pe 
care o avea: o ceașcă de lapte și o bucată 
de pâine, două linguri și solnița. Apoi ră
mase în picioare în fața mesei. își puse mâi
nile slabe la piept și râmase pe ■

Și cum se uita la ea pe geam, Egor Dre
mov își dădu seama că nu trebuia s’o mai 
sperie dacă nu voia să-i mai vadă fata sbâr- 
cită tremurând de desnădejde.

Bine, fie și așa! Ocol: casa, deschise por
tița, intra in curte, urcă scările cerdacaM 

’ ă-si întreba de 
răspunse J-o- 

Gromov. Erou al Unicran Sume

să 
a- 
de 
ji-

bătea așa oe tare, încât trebui să 
cu umărul de ușc:oc Maică-sa

în față cu ochii ei negri care nu-1

sigur că te-apucă, maică. Da’ cu 
obișnuiești.

acela cunoscut, pe care omul nu-1 poate uita 
nici în ceasul morțil. Vîntul de martie șuiera 
pe acoperiș. După peretele de 6cânduri care 
despărțea odaia de tindă sforăia taică-său. 
iar în pat se tot sucea și ofta intr-una, fără 
să-și găsească locul, maică-sa, care nu pu
tea dormi.

Întins pe burtă și cu fața în palme, loco
tenentul se gândea : „E oare cu putință să 
nu mă fl recunoscut? Mamă, mamă, cum se 
poate una ca asta?"

Dimineața îl trezi trosnetul lemnelor care 
ardeau în sobă. Maică-sa trebăluia încetișor 
lângă cuptor, cu grijă ca să nu-1 trezească. 
Pe frânghie erau întinse obtelele lui pe care 
i le spălase, și lingă ușă stăteau 
cizmele.

— Iți plac blinelele de făină de 
îl întrebă maică-sa.

Nu răspunse indată. Coborî mai 
pe cuptor, își puse bluza, se încinse, și așa 
desculț cum era. se așeză pe laiță.

— Spune-mi dumneata, mă rog. mai es.e 
aicea in sat una Cat a Malășeva. fata lui 
Andrei Stepanovici Malășev?

— Cum de nu. A isprăvit 
școala și acuma-i învățătoare aici, 
cumva s’o vezi?

— Feciorul dumneavoastră m’a rugat să-i 
spun negreșit salutări d.n partea lut

Maică-sa trimise pe fetița unei vecine după 
Catia. Nici n'aojcă locotenentul să se’ncaițe. 
că și veni in fuga Catia Malășeva. Ochii ei 
mari și cenușii străluceau, sprâncenele ii 
erau ridicate de uimire, mai gata să-și ia 
zborjl. și-i ardeau obrajii de bucurie. Când 
lăsă sâ-i alur.ece pe umerii lăți broboada 
împletită din cap, locotenentul abia se putu 
ține să nu geamă. „Ce i-aș mai săruta părui 
bălai și cald !” se gând eL Tocmai așa și-o 
închipuise pe tovarășa lui de viată : proas
pătă. duioasă, vesela, bună și atât de fru
moasă. Abia Intrase ș: toată izba strălucea 
de parc'ar fi fost de aur_.

— Mi-a’ adus salutări dela Egor?
Locctine-.tul sta cu spatele ia iumină. Nu 

putu scoate nkâo vorba și incEnă numai 
capul, in semn de ineex : nțare.

— Vă rog să-i spuneți că-1 aștept zi și 
noapte. — urma fata.

Fata reni aproape de tot de el. îl privi, și 
se dădu înapoi speriată.

Aceasta 11 botari să plece chiar în ziua 
aceea.

Maică-sa fi făcu blinele din făină de mei 
cu lapte acru prins in cuptor. Egor începu să 
vorbească iar de locotenentul Dremov. dar 
de data asta numai de faptele lui de arme. 
Vorbea cu asprime, fără să-și ridice ochii la 
Catia ca să nu mai surprindă pe fața ei 
dragă oglindirea imaginii propriei lui urî
țenii.

Egor Egorovici vru să-i facă rost de un 
cal. dar locotenentul porni la gară pe jos, 
așa cum venise. Era foarte răscolit de cele 
întâmplate și se oprea mereu în drum, se 
lovea cu palmele peste față și se tot întreba: 
„Ce-i de făcut acuma?"

Egor Dremov se întoarse la regimentul 
lui, care se afla în refacere undeva departe 
în spatele frontului. Tovarășii lui de luptă 
il întâmpinară cu atâta bucurie izvorîtă din 
inimă încât îi luară de pe suflet piatra care 
nu-1 lăsase nici să doarmă, nici să mănânce, 
nici măcar să răsufle. Și Egor Dremov luă 
hotărîrea ca s’o cruțe cât mai multă vreme 
pe maică-sa și să nu-i pomenească de neno
rocirea care îl lovise. Cât despre Catia, avea 
el s’ajungă, cu timpul, să și-o smulgă din 
inimă.

Peste vre-o două săptămâni primi o scri
soare dela maică-sa: „Să trăiești, copilu1 
meu drag. Mi-e frică să-ți scriu. Dar nu ma> 
știu ce să cred. A venit la noi cineva din 
partea ta. un om foarte bun, numai că tare 
mai era urît Voia mai întâi să rămână câte
va zile la noi, dar deodată, nu știu dece, s’a 
răsgândit și a plecat. De atunci, dragul ma
me:. nu mai pot închide ochii noaptea. Mi 
se t -t pare că acela care a venit erai chiar 

Egor Egorovici mă ceartă intr-un a pen
tru asta și-mi spune că mi-am pierdut min
țile. Că de, dac’ar fi fost el feciorul nostru, 
ar spus. Ce-avea s’ascundă dacă era el? 
2u : față cum avea omul acela care a fost 
la noi. zice el, trebue mai degrabă să te fă
lești Egor Egorovici mai că mă face să cred 
ca-i așa, dar inima mea de mamă îmi spune 
intr'una că tu erai acela... Am culcat pe cup- 
tor pe omul care venise. Dimineața i-am 
scos mantaua afară, să i-o curăț. De-ai ști 
cum am strâns-o la piept și cum am plâns, 
— că tu erai, că tu erai omul acela, Ego- 
rușca. Pentru numele lui Dumnezeu, scrie-mi 
te rog îndată și spune-mi ce-a fost. Sau mai 
Ș’:i? — Poate chiar am înebunit".

Egor Dremov îmi arătă scrisoarea, și în 
timp ce-mi povestea cele întâmplate, își tot 
ștergea ochii cu mâneca,

I-am spus : „Iaca tărie de caracter. Prost 
mai ești, tare prost mai ești. N’o mai chinui 
pe n a . i-ta Scrie-i repede o scrisoare și 
cere-i iertare. Că mare nevoie are ea de 
c pul tău frumos! Așa cum ești, are să te 
itbească și mai mult".

Și chiar în aceeași zi Egor îi trimise mai- 
că-si această scrisoare: „Dragii mei părinți, 
Maria Policarpovna și Egor Egorovici, vă 
rog să mă iertați pentru necuviința mea. 
Acela care a venit atunci acasă eram chiar 
eu, feciorul dumneavoastră...". Și așa-și pe 
d—colo urmau patru pagini pline de scrisul 
lui mărunt, dar ar fi putut fi 
pentrucă avea cu ce umple și 
pagini.

Peste câtăva vreme eram cu 
gonul de tragere, când deodată 
un soldat și spuse lui Egor Dremov: „To
varășe căpitan, vă cheamă cineva...". Deși 
soldatul luase poziția, înfățișarea lui era a 
unui om care vestea o mare bucurie.

Ne-am dus cu toții în orășel și ne-aim a- 
propiat de izba unde locuiam cu Dremov. Mă 
uit la dânsul și-l văd parcă turburat și tot 
tușea... Mi-am zis: „Tanchist, tanchist... da’ 
nervi tot are".

Când am intrat după el în izbă, am auzit: 
„Bine-ai venit mamă, eu sânt...". Am văzut 
o bătrânică măruntă care i-a căzut la piept 
Când m’am întors și m’am uitat mai bine 
în jurul meu, am mai văzut o femeie. Vă 
dau cuvântul meu 
poate frumuseți și n’o fi ea singura... Da’ ce 
să zic? — eu una ca dânsa n’am mai văzut.

Apoi o dădu laoparte pe maică-sa și se 
apropie de fată. V’am spus eu parcă la în
ceput că așa cum era clădit părea întruchi
parea unui zeu al războiului.

„Catia, îi spuse el, Catia ! La ce-ai mai 
venit și tu? Ai spus c’ai să-l aștepți; dar 
pe celălalt., nu pe ăsta".

Deși ieșisem în tindă, am auzit ce i-a răs
puns frumusețea aceea de fată : „Vreau să 
fiu alături de dumneata cât oi trăi. Am să 
te iubesc cu credință, am să te iubesc mult 
de tot. Nu mă alunga...".

Da, iată caracterul rus! Omul pare simplu, 
dar când dă peste el câte o nenorocire 
cruntă, se ridică într’însul o putere mare, și 
asta este, vedeți, adevărata frumusețe a su
fletului omene"'.

întâi de

anul trecut 
Vrei

și bătu la ușă Glasul maic 
după ușă : ,.Care-i acolo?” El 
cotenentul 
tice”.

Inima îi 
se rezeme 
nu-i recunoscu glasuL Dar șf 
că și-l auzea pentru întâia 
schimbat ii răsună in urechi 
șit, surd și răgușit cu care 
toate operațiile pe care le indurase.

— Ce vânt te aduce, tâtncnle? — între
bă ea.

— Am adus Marie: Policarpovna vești dela 
feciorul ei. locotenentul-major Dremov.

Bătrânica deschise ușa, se repezi la dân
sul și-I apucă de mâini.

— Egor al meu trăiește? E sănătos?... Da’ 
intră, te rog. în casă, tătucule.

Egor Dremov intră in odaie și se așeză pe 
la ha de lângă masă, în acelaș loc în care 
șezuse și pe vremea când p:cioarele-i nici nu 
atingeau podeaua, și când mama, mângâin- 
du-I pe capul cu cârlionți, ii spunea : „Mă
nâncă. puiule !“ Și Egor Dremov începu să-i 
vorbea scă bătrânei cu deamânuntul despre 
băiatul ei. adică chiar de dânsul - cum o du
cea. ce mânca, ce bea. că na ducea lipsă de 
nimica și că era sănă'.os și întotdeauna ve
sel și voios. Și-i mai povesti pe scurt des
pre luptele la care luase parte cu tancul lui

— Ia spune, mă rog, cum îi la război? Nu 
te-apucă groaza? — il tot întreba mama, ui- 
tându-i-se 
vedeau.

— Păi 
timpul te

Apoi se întoarse și Egor Egorovici, taică- 
său, care se schimbase și el în ultimii ani 
Bărbuța lui părea acum presărată cu făină 
In timp ce bătea cu picioarele în prag, scu- 
turându-și zăpada de pe pâslarii găuriți, se 
uită la oaspete apoi iși desfăcu fără grabă 
legătoarea dela gât, își scoase scurta de 
blană, se apropie de masă și strânse mâna 
străinului. Ehei, cât de bine cunoștea el. 
Egor, mâna asta părintească, cuprinzătoare 
și dreaptă !

Fără să întrebe nimic, pentrucă și fără 
de asta își dădea seama ce putea căuta la 
el un oaspete cu atâtea decorații, se așeză, 
închise pe jumătate ochii și începu să asculte 
la ce spunea străinul. Și cu cât ședea loco
tenentul Dremov, fără să-l recunoască ai săi 
și vorbea de el însuși ca despre un altul, cu 
atât mai mult își dădea seama de neputința 
de a se da pe față, de a se ridica și de a le 
spune: „Mamă, tată, da’ nu vedeți că sunt 
eu? Și ce-i dacă-s așa de hâd?..."

Se simțea bine la masa părintească, dar 
și umilit.

— Păi să mâncăm, maică. Adă ceva pen
tru oaspetele nostru.

Apoi, Egor Egorovici se sculă și deschise 
■ișița dulăpiorului vechi, unde, în colțul din 
stânga își avea de obicei locul o cutie de 
chibrituri cu tot felul de cârlige de prins 
pește. Cutia cu cârlige era și acuma la locul 
ei. Tot acolo, în colțul care mirosea a pâine 
stătută și 
îl lăsase, 
Egorovici 
mai avea 
păhărele și oftă, cerând parcă iertare că n’a- 
vea mai mult.

Se așezară la masă ca și altădată. Și abia 
când șezură cu toții în jurul mesei, observă 
locotenentul Dremov că maică-sa îi urmărea 
cu o deosebită luare-aminte mâna cu care 
ținea lingura. Zâmbi cu amărăciune. Mai
că-sa ridică ochii și fața ii tresări dureros.

Vorbiră de una și de alta, de cum avea 
să fie primăvara și dacă oamenii vor putea 
să semene la vreme și dacă s'ar fi putut ca 
războiul să se sfârșească la vară.

— De ce crezi dumneata. Egor Egorovici, 
că trebue să așteptăm sfârșitul războiului 
pentru la vară?

— Poporu-i furios, — răspunse Egor Ego
rovici. — Acuma nu șe mai teme de moarte 
și nimica nu-1 mai poate opri. De-acu’ s’a 
isprăvit cu nemții! Praf s’alege de ei!

Maria Policarpovna întrebă:
— Nu mi-ai spus când au să-i dea conce

diu, ca să vină să mai stea și cu noi. Iaca 
trei ani de când nu l-am, mai văzut. Trebue 
să fi crescut mare, să-i fi dat mustața... Și 
când mă 
moartea ! 
bat...

— Mai
mai recunoașteți, — spuse locotenentul.

Bătrânii îi așternură pe cuptor, unde îi- 
era cunoscută fiecare cărămidă, fiecare cră
pătură a peretului de grinzi, fiecare nod din 
scândurile tavanului. Pe cuptor mirosea a 
oaie, a pâine, a casă părintească, mirosul

a coji de ceapă, mai era. așa cum 
și ceainicul cu gâtul ciuntit. Egor 
scoase din dulăpior o sticluță care 
în ea vin cam pentru vreo două

gândesc că ’n fiecare zi îl paște 
Poate că și glasul să i se fi schim-

știi? Poate când vine, nici să nu-1

Sprijinul tineretului
Frumoase sunt rezultatele obținute în ac

tivitatea lor, de către utemiștii din comuna I 
Scmeș-Odorhei, regiunea Cluj. Aceasta pen
trucă organizația de teză UTM participă ac
tiv la rezolvarea tumror problemelor ce 
frămintâ satul. Iată un exemplu. In comu
na se duce o muncă intensă pentru îndepli
nirea planului de colectări. Utemiștii n’au 
rămas deoparte. îndrumați de organizația de 
partid au format echipe de cite doi tineri 
care au umblat din casă in casă și au vorbit 
țăranilor muncitori despre sarcina de 
dnste ce le revine de a-și preda la timp 
cotele către stat.

In urma muncii de lămurire dusă și de u- 
temițti, procentajul colectărilor a crescut în 
scurt timp cu 15—20 la sută. La unele pro
duse. cum ar fi floarea soarelui, .porumb, 
etc planul de colectări a fost îndeplinit în 
întregime.

Utemiștii care s’au evidențiat' în această 
acțiune au fost: Constantin Ștefan, Jucă- 
c. Mihai, Farcaș Rozalia și alții.

Tot in aceeași perioadă, tinerii au scos 
din pepiniera comunei, prin muncă volun
tară. 14.000 puieți de salcim, Puleții vor 
fi plantați la primăvară pe locuri degra
date. Și in această muncă utemiștii Jucăcel 
Vasiîe, Teglas loan, Jucăcel Maria și alții 
au lucrat cu multă tragere de inimă, fiind 
printre cei fruntași.

Corespondent 
M1R0N IUSTIN

Fapte noi dintr’un singur raion
In viața comunelor din raionul Caransebeș 

se petrec mereu fapte noi, mărturie a trans- 
formâ.’ilor prin care trece patria noastră. Se 
construesc cămine culturale și noi școli, se 
lărgește rețeaua comerțului de stat și coope- 
r se înfăptuiesc tot felul de realizări e- 
dilitare.

In comunele laz și Buchin, de pildă, s’au 
inaugurat de curând cămine culturale, iar în 
comunele Bolvasnița și Bucosnița se cons
truesc acum, prin autoimpunere, cămine 
culturale. In alte comune ca Marga, Vama 
Marga, Armeniș, precum și în satul Goronie 
se construesc școli. In satul Brebu Nou s’a 
terminat construcția școlii, iar în satul Zor- 
lentul Mare școala a fost refăcută șl s’a 
construit un cămin cultural, nou.

In comunele raionului Caransebeș se efec
tuează azi lucrări de care în trecut țăranii 
muncitori de aici nici nu îndrăzneau să vi
seze. De pildă, in comuna Bontari, a fost a- 
menajat un internat pentru copiii țăranilor 
muncitori.

Sfaturile populare se îngrijesc de efectua
rea unor lucrări cum ar fi, de pildă, amena
jarea de drumuri, construirea de podețe, 
etc. Numai în comuna Rusca Montana s’au 
construit și reparat prin autoimpunere, nu
meroase podețe.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării țăra
nilor muncitori cu pele necesare se deschid 
mereu noi magazine. Recent, în comuna Ar
meniș, s’a deschis un magazin universal, iar 
în comuna Teregova, este în curs de deschi
dere un alt magazin.

Noi și frumoase realizări se înfăptuesc în 
comunele și satele raionului Caransebeș. Și 
toate acestea fac viața țăranilor muncitori 
mai îndestulată, mai bună, mai frumoasă.

Corespondent
VICHENTE HAMAT 

-----•-----

Aplicând măsurile
■ tehnico - organizatorice

Noile măsuri tehnico-organizațorice luate 
de întreprinderea textilă „Fusul" din Galați 
au creat largi posibilități muncitorilor și 
tehnicienilor de aici pentru sporirea produc
ție: mărfurilor textile.

In sectorul filatură s-a realizat, datorită 
măsurilor luate pentru mărirea levatelor, o 
sporire a producției de 15 la sută și o econo
mie de material de 10—15 la sută. întregul 
colectiv al sectorului filatură a realizat, în 
perioada dela 1 la 20 ianuarie, de exemplu, 
planul de producție în proporție de 103 la 
sută S-au evidențiat Ecaterina Vasile, Nicu- 
lina Lungu și Geta Sanda, care au obținut 
depășiri de normă între 15—35 la sută.

Din felul cum s’au 
prezentat studenții noș
tri dela facultatea de 
Matematică și Fizică 
a Universității C. I. Parhon la sesiunea de 
examene care s-a încheiat de c uri nd se 
desprind citeva trăsături mai importante. 
Am asistat la citeva examene, am examinat eu 
însumi un număr destul de mare de stu
dent!, am stat de vorbă cu profesori, cu stu- 
denți ai facultapi noastre. Nu fac pentru 
prima data acest lucru. In ultimii ani, de 
cînd lucrez in cadrul facultății, am avut o- 
cazia sa iac adeseori constatări asupra exa
menelor, așa că acum, am, cum se spune o 
bază de comparație. Trebue să spun din 
capul locului că impresia pe care mi-am 
făcut-o este că nivelul cunoștințelor studen
ților noștri a crescut față de anii trecuți. 
Desigur față de studenți au crescut și exi
gențele : ceeace numim astăzi un student cu 
cunoștințe mediocre, era numit acum doi- 
trei ani un student cu o pregătire bună.

Progresul realizat de studenții noștri pre
zintă după părerea mea, două trăsături spe
cifice, caracteristice, două trăsături a căror 
descoperire m-a bucurat personal foarte 
mult. In primul rind este vorba de ridica
rea vizibilă a nivelului mediu al pregătirii 
de specialitate. Este un lucru remarcabil 
că în momentul de față atit în anul 
I cit și în anul III sunt o serie de 
studenți și studente cu un nivel pro
fesional ridicat. Așa este studentul Cucu- 
lescu Ion din anul <I4 studenta Alexandra 
Bagdazar din acelaș an. Am asistat la exa
menul de analiză (una din cele mai grele 
șl importante discipline ale primilor ani de 
facultate) al grupei 836 din anul I — șl am 
avut ocazia să constat personal nivelul ge
neral ridicat lai studenților din anul I. Am 
ascultat cu surprindere șl plăcere' cit de co
rect și de clar a răspuns studenta Greta 
Miess la una din cele mai grele întrebări din 
cadrul materiei. Mi-a părut bine să aud 
că tovarășa Miess este membră în . biroul 
U.T.M. al facultății noastre și că este 
exemplu bun pentru ceilalți studenți. Din 
acelaș an foarte bine s-au mai prezentat la 
examene Gheorghe Victor, membru în biroul 
U.T.M. al anului, Zota Gheorghe și alții, așa 
că, nu este, cred, prea timpuriu să spunem 
că actualul ian I ne promite o promoție bună. 
Bine s-au prezentat la examenul de func
ții complexe, disciplină fundamentală 
predată de acad. S. Stoilov, studenții anului 
III Matematici.

Aș vrea să mai adaug că și la disciplina 
pe care o predau — istoria matematicii — am 
primit anul acesta răspunsuri mult mai bune 
ca în anii precedenți. Un număr, însemnat 
de studenți au dovedit că și-au însușit te
meinic materia predată. Așa sunt studenții 
Kecș Vilhelm, Pcp Gheorghe, Hațak L, Să- 
vulescu, studenta Lupașcu, Burlacu Eleo
nora, Vereș Francisc, Olaru V. și alții.

Al doilea aspect deosebit al progreselor 
obținute în facultatea noastră este legat de 
nivelul înalt ha care s’au prezentat studenții 
proveniți dela școala specială de doi ani. 
Multi dintre studenții amintiți mai sus pro
vin din această școală. In special ceț din a- 
nul I se prezintă bine pregătiți.

Acum treț ani s’au înscris la facultatea 
noastră primii studenți proveniți dela 
școala specială. Primul contact cu fa
cultatea i-a descurajat. Au vrut să plece 
care încotro. Tovarășii Deac Florin, Vereș 
Francisc, Pop Gheorghe au crezut că nici
odată nu vor puteia urmări și asimila disci
plinele matematicei. Și iată că acum ei se 
găsesc în rindurile studenților fruntași din 
grupă, an sau facultate. Aceasta se dato- 
rește desigur și ajutorului,pe oare l-au pri
mit din partea facultății, dar în mod deose
bit se datorește voinței de a învinge greu
tățile, perseverenței și dirzeniei cu care au 
muncit pentru însușirea materialului.

Ar fi greșit să credem că la facultatea 
noastră totul merge bine în domeniul învă
țăturii. Mai sus am atins doar un singur as
pect al muncii studenților — pregătirea pro
fesională. Dar și în acest domeniu mai sunt 
lipsuri. Sunt unele grupe ial căror nivel nu 
este încă cel dorit. Așa sunt grupele 830 și 
831 ale. anului II fizică. La examenul de ana
liză aceste grupe s-au prezentat în general 
slab, aproape jumătate din studenți obți- 
nînd calificative nesatisfăcătoare. Grupa 832 
(anul II Mecanică) s-a prezentat foarte prost. 
La 11 ianuarie cînd ar fi trebuit să dea 
examen la fizică, grupa s-a eschivat să se 
prezinte, deoarece în locul unui profesor 
care era bolnav a examinat altul. Printre 
cei nedisciplinați se găsea și studentul Po
pescu Florin care dealtfel mai are citeva 
datorii și la alte colocvii și examene. Este

și douăzeci, 
douăzeci de

toții pe 
veni în

de cinste — or mai fi

Ce-o
In biroul său, tovarășul Croitoru Nathan 

stătea cu o hârtie albă în față, pe care e- 
rau scrise doar câteva rânduri. Citi rândurile 
scrise, apoi se opri gânditor.

— Cu.m pot să exprim mai clar tovarășe, 
mi se adresează el, citindu-mi ultimile rân
duri : „Cu ajutorul partidului am reușit să 
facem lumină acolo unde era întuneric"...

Mai pe urmă am înțeles că scrisoarea era 
adresată tovarășului Apetrei secretarul or
ganizației de partid din comuna Văleni, ra
ionul Roman. L-am rugat să-mi spună ce 
l-a determinat să-i scrie și iată ce mi-a po
vestit :

„Eram de mai multă vreme în Văleni. Pri
misem sarcină să vin aici și să ajut munca 
de alegeri. Tot ce vreau să-ți povestesc s’a 
întâmplat într’o seară, pe la începutul lunii 
decembrie 1953. La circumscripția electorală 
nr. 14 din comună era o întâlnire între 
candidatul comunal Ion Darie — acum de
putat — șl alegătorii săi. începuse să se 
însereze afară. In sală veniseră câțiva oameni, 
unii stăteau liniștiți pe bănci, alții mai dis- 
cuitau, mai fumau câte o țigară. Am intrat și 
eu în sală. M’am așezat lângă o femeie și 
am intrat în vorbă cu ©a.

— Ei, ce zici, iei și dumneata cuvântul în 
seara asta? Femeia m’a privit cu niște ochi 
mari, apoi i-a lăsat încet în jos, spunându- 
mi ou o voce blajină :

— Ce, s’a sfârșit lumea din sat?
— Nu s’a sfârșit, dar fiecare are de spus 

câte ceva, chiar și dumneata. Ce, sfatul popu. 
Iar a muncit așa de bine că nu mai avem 
nimic să-i spunem ?

— Eh, lipsurile... pronunță aceste cuvinte 
și tăcu. Am văzut după chipul ei că are ceva 
pe suflet care o roade. M’am neliniștit.

— Ei, ce-i cu sfatul ?
— Ce mă întrebi numai pe mine, mai 

sunt și alții. Atâtea potlogării fac unii acolo 
de ți se ridică părul măciucă.

Timpul trecea. Sala se umpluse de-acum ți 
nici nu observam cum priveau spre noi a- 
tâția oameni din sat ascultând cu atenție. 
Tovarășii mă invitau să iau loc la masă. A- 
tunci i-am spus :

— Dece nu iei cuvântul și să spui tot ce 
se întâmplă ?

—- Ce-o să zică satul? Tocmai eu, femeie 
văduvă, să arăt asta?

Până la urmă ce-i drept, cu greu mi-a pro
mis că ia cuvântul.

Când au început discuțiile mi-am aruncat 
privirea spre ea. Nu s’a înscris de prima 
dată. Dar văzând că o privesc atent, și-a 

’ luat inima în dinți și s’a ridicat.

Emeric Toth 
conferențiar universitar

ou atît mai grav fap
tul ou cîit Popescu Fio
rin este și organizato- 
rol grupei U.T.M. 

Foarte slab s-au prezentat unii studenți din 
grupa 836 (anuil I secția matematică) la exa
menul de analiză. Mai sunt studenți în anul 
III al secției Flzico-matematici care nu cu
nosc regula de înmulțire a seriilor, iar în 
anul II Fizică mai există unii care nu cu
nosc proprietăți elementare ale integralelor.

Majoritatea profesorilor examinatori sunt 
de acord că lipsa cea mai generală ce se ob
servă — chiar la acei studenți care cunosc 
materia predată — este memorizarea meca
nică a formulelor și a demonstrațiilor. Unii 
studenți învață mecanic și nu pun accentul 
pe asimilarea noțiunilor fundamentale: limi
tă, derivate, integrală, convergența etc. 
Aceasta are mai tîrziu urmări foarte grave. 
Studenții nu acordă interesul necesar pro
blemelor de conținut, de principiu, probleme
lor fundamen6ale ale disciplinei, or, fără a- 
ceasta, cunoștințele învățate atîrnă in aer 
și studentul se împotmolește la primele în
trebări sau situații neprevăzute.

A doua lipsă generală este faptul că unii 
studenți nu sunt în stare să ducă pînă la ca
păt un raționament, un calcul, o demonstra
ție. In ultimă analiză aceasta provine tot din 
neînțelegerea conținutului adevărat al pro
blemei : studenții nu știu de multe ori care 
este scopul unui calcul sau al unei demon
strații și se opresc la jumătate de drum, cr«- 
zînd că au terminat. Toate acestea au ieșit 
la iveală ha examenul de istorie a matema
ticii, La această disciplină se pune accentul 
tocmai pe evoluția noțiunilor și a metodelor 
fundamentale ale matematicii, se prezintă 
condițiile sociale, materiale care au făcut ne
cesare și posibilă apariția și ca’e au stimu
lat dezvoltarea lor, se arată rolul jucat de 
acestea în dezvoltarea ulterioară a mate- • 
maticii. Asimilarea acestor cunoștințe dă stu
dentului o perspectivă mai largă asupra dis
ciplinei sale și înlesnește procesul de matu
rizare a ideilpr.

Majoritatea studenților au cunoscut bine 
demonstrațiile clasice predate la curs, dar nu 
au fost în stare să arate rolul acestora în 
dezvoltarea matematicii, importanța, lupta de 
idei care s-a desfășurat în jurul lor. Studen
tul Frumosu Nicolae a cunoscut de exemplu 
felul cum a măsurat Arhimede volumul cu
bului, diar nu a fost în măsură să facă nici- 
un fel de apreciere critică și comparativă în 
legătură cu demonstna+ia lui Archimede. Stu
dentul Cotuțiu P., studenta Ispas Elena și 
alții au vorbit despre' încercările de a re
zolva problema paralelelor, dar nu iau știut 
în ce constă această problemă; ei nu au 
știut cum și-a exercitat filosofla idealistă 
efectele dăunătoare asupra dezvoltării ma
tematicii. Se simt lacune serioase și in 
domeniu! culturii generale. Studenta Gheor
ghiu Denise nu a știut în ce constă metod> 
deductivă, deși această metodă constitue 
însăși esența întregii matematici.

Toate acestea arată că mai sunt foarte 
multe de făcut în mod special în adîncirea, 
în aprofundarea conținutului adîric al esea. 
ței matematicii.

Cauza principală a acestor lipsuri constă 
și în faptul că unii dintre studenții noștri 
nu. sunt încă suficient de adîric pătrunși de 
conștiința unui scop mai înalt pe care trebue 
să-l urmărească prin învățătură, nu sunt 
încă suficient de legați de profesiunea pen
tru care se pregătesc. Dacă fiecare student 
ar fi pătruns de dorința adîncă să cores
pundă cel mai bine ca profesor, ca cercetă
tor, acolo unde va fi pus, atunci ar fi rezol
vată și esența problemei Însușirii temeinice 
a materiilor predate. Numai acest puternic 
sentiment, numai dorința de a sluji omul, 
poate să stimuleze în massă pe studenți ca 
să învețe temeinic și bine și să nu se mul
țumească cu memorizarea pentru durata 
unui examen.

Organizația U.T.M. trebue să-și concentreze 
în viitor eforturile tocmai în direcția întă
ririi acestei conștiințe, a datoriei patriotice 
în massa studenților. Desigur aceasta este 
o muncă de lungă durată, ea trebue dusă 
dela om la om CU multă răbdare, dar orice 
pas mic realizat in această direcție poate 
aveia urmări practice deosebit de importante.

N’avem niciun motiv să credem că aceasta 
nu se poate realiza : progresele realizate în 
ultimii doi ani de o bună parte din studenții 
noștri, dovedesc că putem avea și în aceas
tă direcție bune perspective.

să zică satul?
— Scrie-mă și pe mine tovarășe. Elena 

Popa mă chiamă! Și i s’a dat cuvântul:
— „Eu nu mă împac tovarășe cu un lu

cru. Prea multe potlogarii fac unii la noi, 
la sfat. Și să le iau pe rând: „Martici Gh.— 
agentul agricol — a furat dela sfat dela noi, 
360 Kg. sămânță trifoi. Asta o știe și Pave! 
Bița ți Dumitru V. Burcă și Gheorghe Gher- 
ghelaș. A mai furat 2 căruțe de fân și 3 de 
borceag. 1 le-a dus acasă de pe pământul 
sfatului, Lazăr Popa. Apoi- Victor Martici i-a 
dus acasă o căruță de trifoi și una de ovăz 
verde, tot de pe pământul sfatului, apoi și-a 
dus și la el acasă 2 căruțe de borceag și o 
căruță de ovăz verde. Lui Gh. Martici i-a 
mai dus și Ion Ababei 2 căruțe cu sfeclă tot 
de pe pământul sfatului. Noi l-am propus a- 
colo să nu fure; să muncească cinstit, ca noi, 
din zorii zilei și până seara, căci pâinea 
furată niciodată n’are gust, iar pâinea pe 
care o trudești tu, e mai bună ca oricare 
alta"

Acesta a fost începutul. Mi-au rămas de 
atunci cuvintele ei in minte : „Ce-o să zică 
satul ?“ Da, șl satul și-a spus cuvântul...

S’au mai ridicat și alții și au cerut cu
vântul, arătând ți alte nereguli. Stai numai 
să-ți arăt.

Tov. Croitoru scoase din 6ertar un caiet 
școlăresc în care își notase amănunțit toate 
cele spuse acolo.

Martici Gheorghe, — referentul agricol — 
pe unij țărani îi încărca la cote, pe alții îi 
scădea. Aceștia din urmă erau prietenii lui.

El. de pildă, are 6,85 ha. pământ și la cotă 
era impus numai cu 4 hectare. Gh. Dumitru 
Toma, rudă de-a lui, are 6,12 ha., iar în rol 
numai 4,78 ha. La fel loji Toma prieten de
al său, are 6 ha. și în rol doar 2,90 ha. Pe 
Maria Gh. Toma din satul David a încărcat-o 
la cotă cu zeci de kilograme și alt^e.

Apoi am aflat și de referentul agricol Va
sile Stoleru. Acesta-i pui de viperă. El este 
nepotul chiaburului Nicolae Grigore din sa
tul Moreni. comuna Văleni. Corbii de pradă 
se aciuiseră la sfatul popular comunal. Sfa
tul a mai avut o casă care s’a dărâmat. Cu 
cărămizile furate de aici St leru își ridică a- 
cum casă. Tot el a tăiat și brazii și plopii 
din parcul sfatului pentru a-i fo’osi ca lem
nărie la casă. Știi proverbul acela „corb la 
corb nu-și scoate ochii". Tot așa și aici, 
chiaburii ți-au găsit apărători. Ciobanu N. 
Grigore — chiabur fost 16 ani primar aici în 
comună, era protejat de Stoleru să nu-și pre
dea cotele: 5284 Kg. cartofi, 2905 Kg. grâu 
și atâtea altele.

Al treilea era Vasile Blănaru — referentul 
cu starea civilă la sfat. Asta a Și fost bătut 
de oamenii din sat, era un dușman înrăit!

Și’ntr'adevăr mi s’a ridicat părul măciucă 
când le-am auzit. Simțeam în clipele acelea 
că pe umerii mei apasă răspunderi grele.

Trebuiau rezolvate toate și aceasta în tim
pul ce', mai scurt. Când am ieșit din sală am 
auzit la oamenii care mai discutau în gru
puri — „tovarășul dela regiune și-a notat tot 
timpul, îi aranjează el".

Asta înseamnă că țăranii muncitori aștep
tau nerăbdători ziua când acești nemernici 
vor fi scoși. A doua zi am luat legătură cu 
organele locale în drept.

Așa de frământat eram de problema a- 
ceasta încât uitam și de masă șl de somn.

Seara, când m’am culcat mi-am amintit 
că-mi venise din Iași, de acasă, o scrisoare 
și nici măcar n’o citisem. îmi scria soția șl 
fata mea mai mare Amalia, școlăriță în cla
sa Il-a elementară. Fata îmi scria :

„Dragă tată, află că sunt bine, mă duc la 
școală, învăț bine și primesc numai 5. Mi-e 
tare dor de mata, și aștept cu nerăbdare să 
te văd. Olguța, toată ziua te strigă. Te să
rută de mii de ori. Amalia".

încă puțin Amalia, gândeam eu, încă pu
țin și vin. Ce știa ea ce-i aici, spunea doar 
„mi-e tare dor de mata". Și mie îmi era 
dor de ei. Plecasem de acasă de mai bine 
de 40 de zile.

Apoi, tovarășul Croitoru se opri puțin. 
Răsfoi câteva fol de caiet și-mi povesti mai 
departe:

„Gheorghe Apetrei e un om de treabă în 
sat, un om cinstit. El a fost pe vremuri slugă 
la boierul Stârcea. E comunist încă din 1945. 
Hăisan Vasile e un tânăr venit de curând 
din armată, om de nădejde și el. Tot la fel și 
Dâncă Dumitru — comunist. Toți trei oa
meni de treabă.

— Dar ce-i cu ei? — întreba: eu nedume
rit.

— A, nu ți-am spus, ei se află acum la 
Sfat. Apetrei — referent cu starea civilă, 
Hăisan — referent agricol, iar Dâncă — 
agent agricol.

De aceea scriam !a început: „Cu ajutorul 
partidului am reușit să facem lumină acolo 
unde era întuneric"... Cum puteam mai pe 
scurt să arăt toate câte ți-am povestit?

CONSTANTIN BUCUR
corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Iași



Presa sovietică despre cea de a 6-a aniversare 
a semnării Tratatului sovieto-romîn

Adunările reprezentanților oamenilor muncii 
din circumscripțiile electorale din Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 4 februa
rie 6e împlinesc 6 ani dela semnarea Tratatu
lui de prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală intre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă.

„Anii care au trecut — se spune într-un 
articol redactional publicat în „Pravda“ — 
au arătat că acest tratat a pus baze trainice 
pentru dezvoltarea și consolidarea relațiilor 
de prietenie între Uniunea Sovietică și Ro- 
minla populară, relații întemeiate pe prin
cipii de egalitate în drepturi, de respect re
ciproc și de largă colaborare.

Fiind în concordanță deplină ou intere
sele tuturor popoarelor iubitoare de pace, 
Tratatul sovieto-romîn este îndreptat prin 
Conținutul său spre întărirea securității în 
Europa.

An de an — scrie „Pravda" — se dezvoltă 
și se întărește prietenia veșnică de nezdrun
cinat dintre popoarele sovjetic și romîn. Se 
dezvoltă rodnic colaborarea economică. 
Dacă in perioada dinainte de război cota 
parte a Uniunii Sovietice in comerțuil ex
terior al Romîniei nu reprezenta nici 2%, în 
prezent ea depășește 50%.

Nivelul producției industriale a Roniiniei 
depășește în prezent aproape de trei ori pe 
cei dinainte de război. Agricultura republi
cii este in plin avint. Pe ogoarele țării lu
crează peste 14.000 de tractoare și multe 
alte mașini agricole.

Marcind memorabila aniversare — scrie 
în încheiere „Pravda" — oamenii sovietici 
adresează poporului frate romin urări de noi

Ședința Camerei Populare a R. D. Germane
BERLIN 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 3 februarie a avLt loc la Berlin a 
43-a ședință ordinară a Camerei Populare 
a R.D. Germane. La ședință au luat parte 
membrii guvernului R.D. Germane. Ordinea 
de zi a ședinței din 3 februarie cuprindea 
următoarele chestiuni: declarația guvernului 
R.D. Germane în legătură cu discutarea în 
cadrul conferinței dela Berlin a chestiuni
lor legate de problema germană ; examina
rea legii bugetului de stat al R.D. Germane 
în prima citire ; legea cu privire la scutirea 
de datorii a gospodăriilor țărănești mici și 
mijlocii la intrarea în cooperativele agricole 
de producție precum și altele.

Raportul asupra bu getului de stat al R.D. 
Germane pe 1954 a fost prezentat de H. 
Loch, prim ministru adjunct și ministru de 
finanțe al R.D. Germane. El a sub'iniat că 
sarcina principală a bugetului pe 1954 este 
asigurarea înfăptu irit cu succes a noii orien
tări a guvernului R.D. Germane. Prezentând

Viscol și ger în Europa
PARIS 4 (Agerpres). — Gerul năpraznic 

din ultimele zile continuă să facă numeroase 
victime în Europa occidentală.

In Franța, care trece prin cea mai grea pe
rioadă de frig de care își pot aminti locui
torii, numărul cazurilor mortale din cauza 
gerului a ajuns la 70. In satele de munte izo
late de zăpezi, lupii și urșii străbat noaptea 
ulițele în căutare de hrană. Miile de oameni 
fără cămin, care își petrec deobicei noaptea 
ipe străzile, Parisului au fost nevoiți să se 
refugieze pentru noapte la posturile de po
liție sau de prim ajutor.

In Italia temperatura cea mai scăzută se 
semnalează în regiunea trecătorii Brenner 
unde s-au înregistrat 23 grade sub zero. La 
Veneția vîntul suflînd cu peste 100 km. pe 
oră a smuls acoperișurile și coșurile a nu
meroase case. In regiunile muntoase din 
centrul Italiei sute de sate sunt izolate de 
mai multe zile.

In Spania, la Sevilla a căzut zăpada cea 
mai abundentă din ultimii 150 ani. La Ma
drid gerul a atins cea mai joasă tempera
tură înregistrată din 1918 pină azi. Circu
lația feroviară a fost întreruptă în nume
roase regiuni ale țării. Din cauza vremii ne
favorabile în strîmtoarea Gibraltar mai 
multe vase au trebuit să se refugieze în 
porturile Ceuta și Tanger, Vasul spaniol 
„■Maria Luiza" a naufragiat pe țărm, sfă- 
rimîndu-se.

Din Iugoslavia se anunță că din cauza 
troienelor de zăpadă, care pe alocuri au 
atins înălțimea de 4 metri, transporturile

Bulevardele Naderi, Istanbul, Ferdusi, 
sunt cele mal importante artere de circulație 
ale Teheranului. Aici, în plin centrul capi
talei iraniene, se află clădirile principale 
ale orașului, palatul de marmoră al șahului 
ascuns în spatele unui zid înalt de piatră, 
clădirea modernă a Băncii Naționale, Minis
terul de război, Muzeul național, Universi
tatea.

Deobicei străzile principale ale Teheranu
lui sunt pline de o mulțime pestriță. Vezi 
aici în cartierele comerciale ale orașului 
burnusul și abaoua iranienilor, hainele țipă
tor colorate și pantalonii scurți ai consilie
rilor și turiștilor americani. La colțuri de 
strada și în fața vitrinelor luxoase se pot 
vedea zeci de cerșetori, în majoritate copii, 
infirmi, bolnavi de trahoma (boală de ochi 
care nu iartă) întinzând mâna spre trecă
tori și cerșind un sfert de rial (monedă 
iraniană) sau un codru de pâine.

Pe străzi circulă patrule de polițiști și 
jandarmi iranieni purtând uniforme ameri
cane și înarmați până în dinți. Instruiți la 
școala generalului american Schwartzkopf 
care a îndeplinit multă vreme funcția de 
guvernator al poliției iraniene, ei știu bine 
să mânuiască mitraliera și baioneta.

In partea de Sud a orașului, cunoscut sub 
numele de cartierul cărămidărillor, decorul 
se schimbă însă. Aici nu întâlnești nici 
magazinele luxoase, nici hotelurile elegante, 
nici automobilele confortabile. Nu observi 
nimic din aspectul părții de Nord. .Ulițele 
strâmte, cu trotoarele pline de noroi, coli
bele sărăcăcioase, construite din crengi de 
smochin, căptușite cu paie și pământ, gale
rii subterane unde trăiesc deobicei familii2 
întregi, formează decorul obișnuit al acestui 
cartier locuit în majoritate de muncitori, 
meșteșugari și mici comercianți. Cu cât 
înaintezi însă mai mult în cartierele de Sud 
ale Teheranului unde locuiesc cei nevoiași, 
cei exploatați, cu atât întâlnești mai mulți 
jandarmi și polițiști care privesc cu bănu
ială în urma trecătorilor.

GLOANȚE IN LOC DE DREPTURI 
DEMOCRATICE

12 noembrie 1953...
Orașul Teheran are aspectul unei fortă

rețe asediate. Baricade cu sârmă ghimpată 
în spate'e cărora străjuiesc soldați înarmați, 
tancuri americane de tip ,,Shermann“ și care 
de luptă blindate patrulează pe străzi. Ne
gustorii din cartierele comerciale Lalesar și 
Bazar și-au închis magazinele, au tras 
obloanele și au arborat drapele negre. 

succese în lupta pentru întărirea păcii, cons
truirea socialismului, ridicarea buneistărl a 
oamenilor muncii.

Ziarul „Izvestia", referindu-se la cauzele 
care au determinat progresul rapid al Ro
mîniei relevă între altele :

„Dezvoltarea economiei naționale a Ro
mîniei este subordonată țelului principal al 
producției socialiste — asigurarea satisface
rii maxime a nevoilor materiale și culturale 
mereu crescînde ale maselor largi populare".

Tratatul sovieto-romîn — arată în conti
nuare „Izvestia" — este nu numai un mijloc 
important de întărire a independenței econo
mice a Romîniei, ci și o garanție a inde
pendenței ei politice. In prezent poporul ro
mîn ca și toate celelalte popoare iubitoare 
de pace este vital interesat ca problema ger
mană să fie rezolvată în interesul securită
ții europene.

In încheiere „Izvestia" subliniază că cel 
șase ani care au trecut dela semnarea Tra
tatului sovieto-romîn au confirmat viabili
tatea lui, rolul lui important pentru cauza 
colaborării frățești intre p prarele sovietic 
și romîn, pentru cauza securității europene 
șt a consolidării păcii. Nu încape îndoială 
— arată ziarul — că tratatul va continua 
și în viitor să servească interesele celor 
două țări.

A. Namestnicov descrie în ziarul „Kras- 
naia Zvezda" întîlnirea cu prietenii romîni, 
realizările oamenilor muncii romîni.

Articole în legătură cu cea de a șasea 
aniversare a Tratatului sovieto-romin au pu
blicat și alte ziare din Moscova.

material faptic grăitor, H. Loch a arătat 
că în timp ce bugetul Germaniei occidentale 
este un buget de militarizare a țării, de pre
gătire in vederea războiului și de pauperi
zare a oamenilor muncii, bugetul R.D. Ger
mane servește cauzei lărgirii construe ei 
pașnice, întăririi forței economice și politi
ce a R.D. Germane și îmbunătățirii continue 
a condițiilor materiale șl culturale de trai 
ale oamenilor muncii.

După cum reiese din raportul ministrului 
de finanțe, guvernul R.D. Germane propune 
pentru 1954 un buget care prevede ia capi
tolul venituri 35.685,8 milioane mărci, iar 
la capitolul cheltuieli 35.672.9 milioane 
mărci.

Declarația guvernului R.D. Germane în 
legătură cu chestiuni'e discutate la confe
rința dela Berlin privind problema germană 
a fost prezentată in cadrui ședinței Came
rei Populare de către primul ministru al re
publicii, Otto Grotewohl.

au fost paralizate aproape în întregime în 
Serbia, Bosnia, Herțegovina, Muntenegru, 
Macedonia și în cîteva regiuni din Croația 
șj Slovenia. Condițiile de pe liniile ferate 
sunt descrise ca „cele mai rele care au 
existat vreodată". In Bosnia și Herțegovina 
sunt întrerupte comunicațiile telefonice pe 
toate liniile principale.

După cum transmite agenția Reuter, în 
Serbia 19 persoane au murit în ultimele trei 
zile din cauza gerului și a viscolului. Nu
meroase orașe duc lipsă de combustibil, cu
rent electric și apă. Din cauza lipsei de cu
rent electric multe întreprinderi din Bel
grad și Rijeka pe coasta de nord a mării 
Adriatice, și-au încetat activitatea.

Corespondentul Agenției Reuter anunță că 
un lup, gonit de viscol din pădurile de pe 
dealurile din împrejurimile Belgradului, șl-a 
făcut apariția pe una din străzile frecven
tate dintr-un cartier al orașului.

La Viena numărul morților de frig s-a 
ridicat la șapte. Gerul amenință alimenta
rea cu apă deoarece capitala Austriei pri
mește apă potabilă dela izvoare din munți 
situate, la o mare depărtare. Din Geneva se 
anunță că pentru prima oară de 25 ani flu
viul Rhon a înghețat.

In Olanda insulele din sud-vestul țării, 
care anul trecut fuseseră inundate de valu
rile mării, sunt acum izolate de continent din 
cauza ghețurilor. Traficul poștal, aprovizio
narea și transportul pasagerilor în cazurile 
urgente nu se pot face decît pe calea aeru
lui.

La Teheran
întreaga populație a Teheranului cloco

tește de ură și minie împotriva guvernului 
generalului Zahedl ; călcând în picioare vo
ința poporului iranian acest guvern a reluat 
relațiile diplomatice cu colonialiștii englezi 
care zeci de ani au exploatat și asuprit pe 
oamenii muncii din Iran. In semn de protest 
împotriva acestui act de trădare națională, 
poporul iranian a declarat ziua în care au 
fost reluate relațiile diplomatice cu Anglia, 
drept zi de doliu național.

In această zi guvernul Zahedi a instituit 
starea de asediu.

In fața Universității din Teheran sunt 
postate tancuri și cuiburi de mitralieră. Sol- 
dații smulg în grabă de pe zidurile univer
sității drapelele naționale de care sunt le
gate fâșii de pânză neagră. Pe frontispiciul 
clădirii se mai pot citi sub stratul de var 
proaspăt așternut cuvintele: Nixon, go 
home! („Nixon, oară-te acasă!"). Aceste 
cuvinte erau scrise de către studenții ira
nieni atunci când titlul de „Doctor honoris 
causa" al Universității din Teheran, i-a fost 
decernat vicepreședintelui S.U.A., Nixon, cu 
ocazia vizitei sale în Iran.

In clădiri'e universității au pătruns poli
țiștii și jandarmii. Studenții sunt scoși afară 
din sălile de curs, percheziționați și împinși 
cu baionetele spre zidurile clădirii. Grupuri, 
grupuri încăierîndu-se cu polițiștii, studenții 
pătrund totuși în curtea Universității stri- 
gînd lozinci de luptă antiimperialiste șl îm
potriva guvernului Zahedi.

Conducerea organizațiilor progresiste stu
dențești dela Universitatea din Teheran a 
hotărît în unanimitate să se alăture grevei 
generale a poporului iranian în semn de 
protest împotriva, reluării relațiilor diploma
tice cu Anglia.

Studenții rup cordoanele de polițiști și 
pătrund apoi în stradă strigând lozinci de 
luptă. Pe baricade ei dau piept cu jandarmii 
Iii Zahedi. Hotărîrea lor de luptă e însă 
fermă și nu dau nici măcar un pas înapoi.

Din cartierele cărămidărillor și fabricilor 
de textile se aud împușcături. Guvernul 
Zahedi a ordonat deschiderea focului asu
pra muncitorilor care manifestează. Totuși 
din cartierele Lalesar, Bazar, Istanbuli se 
îndreaptă spre universitate studenții iranieni 
care purtînd drapele negre se alătură uria
șei manifestații populare din Teheran.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 3 februa
rie au avut loc adunări electorale pe cir
cumscripții ale reprezentanților oamenilor 
muncii din circumscripțiile electorale Lenin
grad, Molotov și Kalinin ale orașului Mos
cova.

Adunarea electorală a oamenilor muncii din 
circumscripția „Leningrad" a hotărît în u- 
nanimitate să sprijine candidatura lui G. M. 
Malenkov pentru Sovietul Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. din partea circum
scripției electorale Leningrad d:n Moscova 
și să-l roage să accepte să candideze în a- 
ceastă circumscripție. Adunarea a adoptat un 
manifest către alegătorii din circumscripție.

Participants la adunarea electorală a re
prezentanților oamenilor muncii din circum
scripția electorală Molotov din Moscova au a-

Conferința unionala a lucrătorilor 
din sovhozuri din U. R. S. S.

MOSCOVA 4 (Agerpres) — La 3 'et»-ua- 
rie s-a deschis In marele Palat al Krem'tns- 
lui consfătuirea unională a l-jcrători«r din 
sovhozuri convocată de Cceuitetu' Central al 
P.C.U.S. și de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

La lucrările consfătuirii iau parte 21(5 
persoane — directori de sovtocurL oameni 
de știință, agronomi. zooiehrreject. mecani
zatori.

Intimpinați cu căldură de asistență an luat 
loc in Prezidiu G. M. Malenkov. N 8 Hruș- 
ciov, K. E. Voroșitov. L. M. Kaganoarici. A. I. 
Mikcian. M. Z. Saburov. M. G Pt.Tjhia. 
N. M. Șwmik, M. A. Suskx. P. X Pospelov. 
N. N. Șatalin.

Di- Prezidiul consfătuirii au fiert parte 
de asemenea fruntași ai prodocriei sovho
zurilor. maiștri ai recoltejoc bogate, vestiți 
cultivatori de cereale, .egjrrticrltxi șl cres
cători de vite.

târij prodocțiri agricole și creșteri vițelar < 
in sovhozuri le sovietice.

Ccasfatuirea șî-a c «ttsaat hxrirtle șț 
in cursul zilei de 4 ieoraant
____________

In legături cu aplicarea acordului comercial franco-sorietic
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite :
In conformitate cu prevederile acordului 

comercial franco-soviet ic din 15 iulie 1953, 
intre 19 și 28 ianuarie 1954 au avut loc Ia 
Moscova ședințe comune ale reprezentanților 
celor două părți contractante In vederea exa
minării rezultatelor obținute și a luării de 
măsuri pentru dezvo'tarea continuă a co
merțului dintre cele două țări.

Reprezentanța au constatat cu satisfacție 
că la 6 luni dela intrarea in vigoare a liste
lor de mărfuri ce urmează a fi livrate de o 
parte și de cealaltă în primul an al acordu
lui, cea mai mare parte din mărfurile pre
văzute în liste au și fost livrate sau achizi

A. 7. Mikoian a primit delegația tehnicienilor 
argentinieni

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 3 februa
rie, A. I. Mikoian, vicepreședinte al Consi
liului de miniștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin delegația tehnicienilor argentinieni 
în frunte cu Juan Dardalla.

La primire au fost de față L. Bravo, am
basadorul extraordinar șl plenipotențiar al 
Argentinei in U.R.S.S., I. G. Kabanov, mi

Din viața și lupta tineretului de peste hotare
Balul coslumat al studenților 

din Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 2 februarie a avut loc în marele Palat 

al Kremlinului un bal costumat pentru stu
denții din Moscova.

La serată au fost invitați și studenți din 
Gorki, Iakutsk, Saratov, Sverdlovsk și din 
alte orașe, precum și studenți din țările de 
democrație populară.

La marele concert dat cu acest prilej și-au 
dat concursul cei mai buni artiști din Mos
cova, Leningrad, Kiev șl din alte orașe. 
Studenții au vizitat Kremlinul.

Balul costumat al tineretului a continuat 
pină la miezul nopții.

Jandarmii Iranieni, înspăimântați, dau în
dărăt. Le este frică de mânia populară. Dar 
ofițerii, instruiți la școala americanului 
Schwartzkopf, amenință că vor deschide ei 
focul asupra soldaților și polițiștilor dacă 
aceștia vor refuza să tragă. Mitralierele 
aruncă din gurile lor focul ucigaș asupra 
mianifestanților. Cad morți și răniți din 
rândul muncitorilor, elevilor și studenților.

In această zi 12 noembrie 1953, în urma 
manifestației populare din Teheran au fost 
răniți numeroși studenți și elevi ; trei stu
denți iranieni au fost uciși... Tineretul stu
dios democrat din capitala Iranului și-a dat 
ca și altă dată tributul de sânge pentru apă
rarea libertății și independenței patriei.

CHEMARE LA LUPTA
La numai câteva zile după marea mani

festație populară înăbușită in sânge din cel 
mai mare centru universitar din Iran — 
Teheran, a pornit către studenții întregii 
lumi un călduros apel pentru sprijinirea 
luptei drepte a poporului iranian împotriva 
imperialismului străin și a meltelor lui în 
frunte cu generalul Zahedi.

„Dela lovitura de stat din 19 august, 
dirijată de imperialiști și săvârșită de ge
neralul Zahedi — se spune in apel — peste 
țara noastră s’a abătut un val puternic de 
represiuni.

Drepturile noastre academice sunt încăl
cate în mod brital. Universitatea noastră, 
ocupată de forțe militare, este transformată 
în cazărmi In fața intrărilor universității 
patrulează so'da ți înarmați cu mitraliere. 
Pe coridoarele facultăților noastre trec sute 
de soldați și polițiști care îi scot pe colegii 
noștri afară din laboratoare, chiar în timpul 
orelor de curs, trimițându-i apoi in lagăre 
de concentrare. Ei sunt gata să tragă asu
pra oricărui grup de studenți pe care-1 văd 
discutând sau plimbându-se. Ei interzic 
chiar studenților să vorbească unul cu altul. 
Dictatura militară a suprimat gazeta săptă
mânală „Daneschdjou" („Studentul"), ne-a 
lipsit de posiibili'tatea de a ne întruni, de a 
reînoi alegerile anuale, de a ne apăra drep
turile studențești și de a protesta împotriva 
obstacolelor ce ni se pun în calea studiului 
nostru.

In timp ce 94 la sută din elevii școlilor 
secundare n’au fost lăsați să-și dea exame

doiptat în unanimitate o hotărîre prin care-1 
roagă peViaceslav Mihailovici Molotov, prim ! 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al I 
U.R.S.S. și ministrul afacerilor externe a! 
U.R.S.S., să candideze din partea circumscrip- | 
{iei electorale Molotov pentru Sovietul Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La propunerea întreprinderilor din circum- ' 
script ia electorală Kalinin din Moscova, par- I 
ticipanții la adunarea electorală au sprijinit 
candidatura Iul Nikita Sergheevici Hrușckov, j 
prim secretar al Comitetului Central al Par- : 
tidului Comunist al Uniunii Sovietice.

N. A. Bulganin, prim vicepreședinte al ' 
Consiliului de Miniștri al U-R-S-S-, nnn strul ' 
apărării al U.R.S.S.. a fost rugat să candi- i 
deze din partea circumscripției electorale o- I 
rășenești Moscova pentru Sovietul Naționab- * 
taților.

Ms-R-rw» sovbtKurttx a< L’Jl SS. A'-vei ' 
Koz.ov, a prezerttat raportul x.y** y moduhri ' 
in care este jndep't-Tttă Hotăriree Plenarei 
din sec’en-c'ie 153 a Conitctahd Central «1 . 
PCL7S tu ct --r.eșje tebcnjrâ ținea uauncii 
sovhozurilor. E a ari Ut că lucrate rii <■ 1 
sovb-«uri brrtă senink Kar-ictrea iartăriri- 
tar tstorșee ale Pferaref <fcn septembrie șl a 
vorbit destre ezperiența fruntași lor, despre J 
manie pcsM'ităt: de creș ere a producției 
■< hectar la t-naje culturile agricole și de 
creștere a producthltâțâ arfcrezieix in sov- 
bczxl

La dezbateri au k-zt csvfcrtul directori de 
sovhozuri, fruataș’ in producție. c-ataetri de 
știință, care au arătat perspectrieie dezvoi-

ționate și că acordul a permis să se dabîeze, 
in 1953 schimbul de miruri intre cele dooâ 
țări in comparație cu 1952

Reprezentanții au căzut de acord asccra ■ 
sporirii livrărilor de măriuri pină la sfirși- j 
tui primu-ui an ai acordului și au exprimat j 
de asemenea dorința cekr două părți de a . 
se lua toate măsurile pentru sporirea con
tinuă a schimbului de mărfuri intre L.R.S.S. 
și Franța.

Delegația economică iraroeză 'a tratati
ve a fost con-tusă de P. Charpentier, șeful 
departamentului economic a! Ministerului 
afacerilor externe al Franței, iar delegația 
sovietică de K. K. Bahtov, șeful direcției ju
ridice pentru tratate a Ministerului comer
țului exterior al U.R.S.S.

nistrul comerțului exterior al U.R.S.S., N. I. 
Ceklin, șeful departamentului pentru comer
țul cu țările occidentale din Ministerul co
merțului exterior, șl S. S. Malov, șeful de
partamentului pentru export Nr. 1 din Mi
nisterul comerțului exterior.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească.

Un apel
al „Tineretului Liber Elvețian"
BERNA 4 (Agerpres). — Ziarul „Voix 

Ouvriere" relatează că Organizația „Tinere
tul Liber Elvețian" a adresat tineretului din 
Elveția apelul de a semna și difuza petiția 
de protest a partizanilor păcii din Elveția 
împotriva remilitarizării Germaniei occiden
tale.

„La frontiera noastră nordică se reface un 
nou wehrmacht german. De două ori în de
curs de 30 de ani militarismul german a 
împins Europa și întreaga lume la nenoro
ciri. Astăzi, militarismul german constitue 
din nou o gravă primejdie pentru poporul 
elvețian. El amenință independența șl secu
ritatea țării noastre. De aceea, noi trebue 
să sprijinim cu toate forțele petiția partiza
nilor păcii din Elveția".

nele de sfârșit de an, când la Facultatea de 
medicină au fost admiși numai 412 studenți 
din 2392 iar taxele s’au triplat, dictatura 
militară a decis ca orice elev sau student 
care duce vreo activitate în favoarea drep
turilor sale, sau care conduce — ori cel 
pițin ka parte la vreo grevă — să fie eli
minat din școală sau universitate și con
damnat la trei ani închisoare.

Colegii noștri și ceilalți tineri care au 
participat la Festivalul dela București și 
reprezentanții noștri la cel de al IlI-lea 
Congres Mondial al Studenților, când s'au 
înapoiat în Iran au fost arestați, torturați 
și închiși.

Studenții din Iran luptă din toate puterile, 
alrfluri de popor împotriva dictaturii mili
tare. La 8 octombrie universitatea și școlile 
uin Teheran au luat parte la greva generală. 
In ciuda tancurilor, a trupelor și a poliției, 
el au organizat o mare demonstrație pe 
principalele străzi ale orașului. Poliția a 
arestat 40 dintre colegii noștri și i-a arun
cat în lagărul de concentrare din Falak El 
Aflak.

La 12 noembrie, dictatura lui Zahedi și-a 
pătat încă odată mâinile cu sânge'e colegi
lor noșțri".

Apelul chiamă apoi tineretul studios din 
întreaga kme să se solidarizeze cu lupta 
poporului iranian împotriva dictaturii mili
tare. pentru drepturi și libertăți democratice, 
pentru eliberarea studenților întemnițați, în- 
cheindu-se cu cuvinte e :

„Suntem siguri că in această luptă dreaptă 
victoria va fi de partea noastră".

ir
Au trecut aproape trei luni dela cruntul 

măcel din 12 noembrie 1953. In acest in
terval de timp au venit numeroase știri care 
relatează despre lupta continuă și neînfricată 
a studenților iranieni pentru drepturile lor

Lupta studenților iranieni ocupă un ioc 
important în lupta generală a poporului 
iranian. Mulți studenți și-au înscris numele 
în istoria luptei pentru libertatea și inde
pendența națională a poporului iranian. 
Printre aceștia sunt: Abed Hasli, student 
la Universitatea din Teheran. Kamel Pervar- 
din, Babei și alții Numele acestea sunt 
scumpe întregului popor iranian.

Lupta dreaptă a poporului iranian împo
triva uneltirilor imperialiste de atragere a 
Iranului intr’un bloc agresiv va fi încunu
nată de succes.

H. IOANID

c’: ma* ,rumoașe șl de mai buna calitate pentru oamenii muncii! 
Desenele acestea ți-amintesc tradiția vechilor meșteri olari de a împodobi vasele 
smălțuite.

1- :otografia noastră utemista fru ntașă în muncă, Kiss Irina, dela secția 
-Decar a fabricii de porțelan „IRIS" din Cluj.

Creșterea productivități
Fabrica de mașirt: unelte „Josir Rangheț" 

im .Vai este un pilon important al indus- 
noasT» ccesiructoare ie mașini. Din 

'M9 crid a fost COTStruit primai strung ro- 
tarnesc „Vkîoria* și penă acum s-au con
stări aid mașini unelte din ce in ce mai 
periec’vjnate wriatre care strungul I.P.I. 
stt-gul rapid 1_A- 62 ți strungul rominesc 
de sare precizie destinat regimurilor de 
■_Kere penă la 2-300 m. span oe minut.

A ca obiectiv principal creșterea pro- 
doc'.’.r>ii muncii, colectivul întreprinderii, 
antreaat in proporție de 95 La sută in între
cerea socialists, a dat o atenție deosebită 
i-rtosiriî Întregii capacități de producție a 
maț - lor, descoperirii și folosirii tuturor re- 
zerseior interne ale întreprinderii. Datorită 
acestui fapt, prodixtivitatea muncii a crescut 
attul trecut cu 27,8 ia sută față de anul 1952. 
U- aport preucs l-au adus cele 178 de pro
puneri de inovații ți raționalizări

Pregătiri pentru cu'tivarea legumelor și zarzavaturilor 
in raionul Piatra Neamț

Anul trecut, în raionul Piatra Neamț au 
fost obținute rezultate frumoase rn cultivarea 
legumelor și zarzavaturilor. Colectiviștii din 
comuna Dochia au recoltat cîte 29.000 kg. 
de roșii, 18.000 kg. de ardei gras și 9 500 kg. 
de ceapă la hectar. Din producțiile realizate, 
colectiviștii din această comună au valorificat 
legume și zarzavaturi in sumă de peste 
200.000 lei

Gospodăria agricolă anexă a hidrocentra
lei „V- I. Lenin", care a obținut cite 35.000 
kg. de varză, 14 500 kg. de ardei gras și 
40,000 kg. de morcovi la hectar a contribuit 
în largă măsură la aprovizionarea cantinelor 
muncitorești de pe șantier. Succese asemă
nătoare au obținut și celelalte gospodării a- 
gricole colective șl gospodării agricole anexe.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării oame
nilor muncii din raion- cu legume și zarza
vaturi au fost fixate în acest an 7 zone legu
micole. Față de anul trecut, suprafața culti
vată va crește cu 190 hectare. In gospodăriile 
colective și în gospodăriile anexe au început 
din (ttmp pregătirile pentru asigurarea unei 
producții de legume șl zarzavaturi sporite. 
Gospodăria colectivă din comuna Dabreni s-a 
aprovizionat cu toate semințele necesare, s-a

Lucrările ele deszăpezire
CONSTANȚĂ. — După două zile de nin

soare și viscol intens, vremea s-a liniștit. 
Răspunzînd chemării Consiliului de Miniș
tri, oamenii muncii din întreprinderile și 
fabricile orașului au pornit cu avînt patrio
tic la lucrările de deszăpezire. Tot orașul a 
fost împinzit de echipe formate din munci
tori dela Întreprinderea de ateliere și mate
riale de construcții, Sovrompetrol, Poștă- 
Teiegraf-Telefon-Radio, O.C.L. Alimentara. 
In cîteva ore au fost desfundate porțiuni im
portante și străzile Dacia, bd. Lenin, Scarlat 
Vîrnav și altele. Șoseaua Filimon Sîrbu, una 
din arterele principale de pătrundere în oraș 
a fost deszăpezită aproape în întregime. 
S-au asigurat un număr de 30 sănii pentru 
aprovizionarea cu pîine a centrelor de des
facere din cartierele orașului. Totodată s-au 
luat măsuri pentru distribuirea pîinii direct 
dela cele 12 centre de fabricație.

*
In toate cele 6 raioane ale regiunii s-au 

constituit comandamente care conduc acțiu
nea de deszăpezire. La nodul de cale ferată 
Mircea Vodă, cel mai înzăpezit, depoul C.F.R. 
Constanța a trimis o garnitură specială care

Informații
Se aduce la cunoștința populației Capita

lei că pentru cazuri urgente de îmbolnă
vire s-au constituit echipe sanitare la spi
tale, policlinici și maternități, care se de
plasează la domiciliu.

Populația se va adresa telefonic la cele 
mai apropiate unități sanitare, sau dacă nu

Timpul probabil
In întreaga țară: cerul va rămîne mai 

mult acoperit. Pe alocuri va continua să 
ningă. Temperatura în scădere, noaptea va 
fi cuprinsă între — 14 și — 28 grade, iar ziua 
între — 8 șl — 16. Vîntul va sufla potrivit din 
sectorul nordic. Intensificări de scurtă du
rată se vor produce în Bărăgan și Dobrogea. 
Pentru următoarele două zile vremea se va 
menține favorabilă ninsorilor slabe locale. 
Temperatura în scădere.

In București: Cerul va răimîne mai mult 
acoperit. Pe alocuri va continua să ningă 
slab. Vîntul va sufla potrivit din sectorul

muncii în centrul atenției
Pe baza propunerilor făcute a fost înlo

cuită tușarea paturilor de strung prin recti
ficare, operație care a scurtat timpul de lucru 
cu 200 ța sută, iar prin excluderea rectifi
cări: știfturilor cilindrice, cu ajutorul unui 
ciocan centrifugal, au fost realizate impoT- 
tante economii de oțel aliat. Propunerile fă
cute de muncitori au dus totodată și la re
cucerea simțitoare a rebuturilor. Față de anul 
1952. in anul trecut, au fost reduse cu 10 la 
sulă rebuturile la secția turnătorie și cu 22 
la sută la secția uzinaj.

La 25 ianuarie, constructorii dela fabrica 
de m-ț-i unelte „Iosif Rangheț" din Arad 
au re.-iizat elanul lunar la strunguri. Folo
si-, i - - - ele interne ale întreprinderii ei au 
~să producă diferite bunuri metalice 
e '.3?2 consum, destinate țărănimii munci

toare, cum ar fi: roți de plug, roți de semă- 
r âiori, mașini de desfoiat porumb, și alte'®.

încercat puterea lor de germinație, s-au pro
curat toate materialele necesare pentru con
struirea a 80 m p. răsadnițe și s-au trans
portat pentru răsadnițe peste 6 vagoane de 
gunoi de grajd Colectiviștii din Dochia, care 
vor cultiva în acest an 15 hectare cu legume 
și zarzavaturi, au executat arături adînci de 
toamnă, au pregătit materialele, au început 
construirea a 800 m.p. răsadnițe și au trans
portat mari cantități de gunoi de grajd pe 
terenurile ce vor fi cultivate cu legume. Se
mințele necesare au fost asigurate din grădi
na proprie a gospodăriei. Gospodărit le agri
cole anexe din Căciulești și Izvoare, care 
aparțin Trustului de exploatare a lemnului 
Piatra Neamț, a,u pregătit 750 m.p. răsad
nițe șl au transportat peste 5 vagoane de 
gunoi de grajd Aceste gospodării anexe 
vor extinde în acest an cu 10 hectare supra
fața cultivată cu legume și zarzavaturi, iar 
cea cultivată cu cartofi cu 60 hectare. Mun
citorii acestor gospodării au procurat 2 mo- 
topompe pentru irigație și au asigurat se
mințele necesare.

Mairi pregătiri s-au făcut la toate gospodă
riile agricole colective și gospodăriile anexe 
din raionul Piatra Neamț.

în regiunea Constanța
muncește cu nivnă la deszăpezirea garni
turilor.

In. orașul Medgidia, muncitorii dela fa
brica „Cimentul Păcii" au muncit cu rîvnă 
pentru deszăpezirea drumului de legătură 
dintre fabrică și oraș, asigurînd aproviziona
rea muncitorilor cu pîine și alimente. Maga
zinele din oraș sunt deschise și aprovizio
nate. Țăranii muncitori din comunele Cas- 
telu și Mircea Vodă în frunte cu comuniștii 
au ieșit în număr mare la desfundarea șo
selei de legătură cu orașul Medgidia. Co
mandamentul raionului Negru Vodă a luat o 
serie de măsuri menite să restabilească apro
vizionarea populației. In comuna Negrești 
echipele au deszăpezit centrul comunei, curtea 
școlii, și 2 km. din drumul de legătură cu 
comuna Independența, iar drumul de legă
tură cu comuna Cobadin a tost complect eli
berat de zăpadă. Cu ajutorul unui tractor 
„Stalineț", țăranii muncitori și colectiviștii 
din comuna Comana au deszăpezit drumul 
de legătură cu punctul de iernare a turmei 
de oi a gospodăriei colective „Costache 
Burcă", putîndu-se astfel transporta la timp 
furajele necesare.

cunoaște numărul efe telefon al acestora, 
la serviciul de Salvare, ' telefon 4.33.31, 
4.33.32, 4.33.33, 3.50.72, 7.74.28.

★
In cursul zilei de astăzi, vineri 5 februa

rie vor fi repuse în funcțiune liniile de tram
vai 14, 26 și 5.

nordic. Intensificări de scurtă durată se vor 
produce in cursul după amiezii. Temperatura 
în scădere ușoară, ea va fi cuprinsă între
— 14 și — 16 grade noaptea, iar ziua între
— 8 și —- 10 grade. Pentru următoarele două 
zile vremea se va menține favorabilă nin
sorii. Temperatura în scădere.
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Conferința dela Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri
Ședința din 2 februarie

BERLIN 3 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 2 februarie, la cea de a 8-a ședință a 
miniștrilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri, a continuat examinarea punctului 2 
de pe ordinea de zi — „Problema germană 
ți sarcinile asigurării securității europene". 
Ședința a fost prezidată de J. F. Dulles.

După cum se știe, în ședința din 1 februa
rie, V. M. Molotov a făcut o declarație în 
care a^ expus poziția delegației sovietice în 
ceea ce privește punctul 2 de pe ordinea 
de zi și a prezentat partlcipanți’.or la con
ferință două propuneri ale delegației sovie
tice : Proiectul Guvernului Sovietic privitor 
la tratatul de pace cu Germania și o propu
nere cu privire la pregătirea tratatului de 
pace cu Germania și la convocarea unei con
ferințe de pace pentru 
Germania.

Argumentele clare și 
prinse în declarația lui 
a arătat că cele trei 
duc o politică de împotrivire față de reîn
vierea militarismului german, ci o politică 
de colaborare militară cu actualele cercuri 
oficiale vestgermane, care speră fățiș în 
grabnica legalizare a militarismului german, 
l-au enervat pe J. F. Dulles. Luînd primul 
cuvîntul el s-a plîns de acuzația că Statele 
Unite ale Americii, Anglia și Franța încearcă 
să înjghebeze un bloc militar îndreptat îm
potriva Uniunii Sovietice și a declarat că 
aceste acuzații n-ar fi justificate și că cele 
trei puteri occidentale nu sînt dușmane ale 
păcii. Din lipsă de argumente în favoarea 
afirmațiilor sale, Dulles a falsificat fapte is
terice referitoare la perioada începutului ce
lui de al doilea război mondial. El a încer
cat în special să prezinte într-o lumină de
naturată relațiile sovieto-germane din 1939 
cînd, după cum se știe, Uniunea Sovietică, 
din cauza politicii puterilor occidentale care 
au încercat să asmuță Germania hitleristă 
împotriva Uniunii Sovietice, a fost pusă în 
fața alternativei : fie să accepte, în scopuri 
de auto-apărare, propunerea făcută atunci de 
Germania de a încheia un tratat de neagre
siune și de a cîștiga în felul acesta timp pen
tru întărirea apărării sale, fie să respingă 
această propunere germană și să dea ast
fel puterilor occidentale posibilitatea de a 
atrage imediat Uniunea Sovietică într-un 
conflict armat cu Germania, într-o situație 
dezavantajoasă pentru 
țiile totalei ei izolări.

In vorbe, Dulles s-a 
afirmațiile iui Molotov 
este în primul rînd o 
german însuși, a germanilor înșiși și că re
prezentanții Germaniei trebuie să participe 
pe larg la toate etapele pregătirii tratatului 
de pace. , Dedîndu-se însă la atacuri vehe
mente împotriva Guvernului Republicii De
mocrate Germane, adus la putere de majori
tatea covîrșitoare a populației din Germania 
răsăriteană, Dulles a încercat să tăgăduiască 
dreptul acestui guvern de a reprezenta popu
lația Germaniei răsăritene la pregătirea tra
tatului de pace cu Germania. In același 
timp Dulles a afirmat în mod gratuit că re
gimul de la Bonn ar fi în drept să vorbească

tratatul de pace cu

de necontestat cu- 
V. M. Molotov care 
state occidentale nu

ll.R.S.S. și în condl-

declarat de acord cu 
că problema germană 
chestiune a poporului

în numele populației Germaniei occidentale. 
Referindu-se la măsurile S.U.A. îndreptate 
spre pregătirea unui nou război și mai ales 
la legea americană cu privire la alocarea a 
100 de milioane dolari pentru acțiuni sub
versive pe teritoriul Uniunii Sovietice și al 
țărilor de democrație populară, despre care 
a vorbit V. M. Molotov la 1 februarie, Dulles 
nu s-a jenat să declare că această lege ar 
fi dictată de... considerente umanitare.

Restul discursului lui Dulles a constat din 
afirmații tot atît de declarative și nefunda
mentate avînd drept scop să justifice poli
tica S.U.A., să arate că ea este o politică 
de pace. @

■ Statele Unite, a susținut Dulles, îșl con
sacră toate forțele materiale, intelectuale și 
spirituale unei construcții sub semnul păcii. 
Dulles a prezentat blocul agresiv al Atlan
ticului 
pașnică 
mitate 
Unite.

Prin _____  , ...
mejdii din, partea Uniunii Sovietice, Dulles 
a încercat să justifice politica Statelor U- 
nite ale Americii de. înjghebare a unor 
blocuri militare agresive și de aplicare a 
altor măsuri cu caracter militar, îndreptate 
împotriva Uniunii Sovietice.

Dulles a susținut că S.U.A. și-ar fi redus 
cheltuielile militare și că așa ar proceda și 
celelalte țări din blocul atlantic, deși, după 
cum reiese din numeroase declarații ale re
prezentanților oficiali ai acestor țări și din 
date bazate pe documente, în statele parti
cipante la blocul nord-atlantic nu încetează 
goana înarmărilor care este o povară grea 
pe umerii maselor populare.

După Dulles a luat cuvîntul G. Bidault. 
Bidault s-a ocupat de acea parte din de
clarația lui V ,M. Molotov în care se vor
bește de necesitatea rezolvării problemei în
cheierii tratatului de pace cu Germania și se 
indică căile concrete pentru realizarea acestei 
sarcini.

Bidault s-a declarat de acord cu părerea 
formulată de Molotov că tratatul de pace 
poate fi semnat numai de un guvern ai în
tregii Germanii format de un parlament 
constituit pe baza unor alegeri libere. In 
continuare însă, Bidault a repetat vechile 
obiecțiuni împotriva grăbirii pregătirii t’raj 
tatului de pace. El a încercat să dovedească 
că n-ar trebui să se facă pregătiri pentru 
tratatul de pace atîta timp cit nu va fi fost 
creat un guvern al întregii Germanii.

Restul discursului lui Bidault a fost con
sacrat unor încercări de a justifica acordu
rile de la Bonn și Paris, îndreptate după 
cum se știe, spre transformarea Germaniei 
occidentale în principal cap de pod pentru 
pregătirea unui nou război în Europa. El a 
încercat să nege acest fapt îndeobște cunos
cut precum și faptul că susamintitele acor
duri sînt un obstacol în calea restabilirii 
unității statului german.

Delegația sovietică, a spus Bidault, a lă
sat să se înțeleagă că dorește crearea unui 
sistem european în care Franța, Uniunea So
vietică precum și Germania să caute îm
preună căile spre asigurarea securității. Un 
asemenea scop, a continuat Bidault, ni se 
pare și nouă foarte de dorit în măsura în

de nord ca o comunitate defensivă 
de state, creată, chipurile în confor- 
cu Charta Organiza',iei Națiunilor

basme, pe tema unei pretinse pri

care nimeni nu crede că S.U.A. și Anglia vor 
fi excluse dlntr-un asemenea sistem. Bidault 
a adăugat că guvernul francez ar tinde spre 
o reglementare a problemei germane de na
tură să preîntîmpine refacerea militarismu
lui german și posibilitatea unei agresiuni în 
Europa și că între Franța și U.R.S.S. ar 
exista un dezacord numai în ceea ce pri
vește metodele de realizare a acestor sco
puri.

El a continuat însă să sprijine modul de 
rezolvare a problemei germane care înseam
nă de fapt renunțarea la acțiunile întreprin
se împreună și de comun acord de cele pa
tru puteri și orientarea spre o refacere a 
militarismului german.

Bidault a declarat din nou că ar exista 
numai două alternative : fie „controlul co- 
eicitiv” asupra Germaniei, fie — după cum 
s-a exprimat el — „formula asocierii", adică 
constituirea unei armate vest-europene in 
care să fie incluse forțele armate revanșarde 
germane.

Dindu-și, evident, seama că poziția sa 
este șubredă, Bidault a declarat că sarcina 
conferinței celor patru miniștri este nu o 
discuție referitoare ia viitor, ci înlesnirea 
„începerii rezolvării problemelor".

In legătură cu aceasta, el s-a pronunț?.: 
împotriva convocării unei noi conferințe, re
ferindu-se se pare la propunerea delegație: 
U.R.S.S. ca adjuncții miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri să fie însăr- 
cinșți să pregătească în termen de trei luni 
proiectul tratatului de pace cu Germania, a- 
ccrdînd statelor care au participat cu tor
țele lor armate la răztoiul împotriva Ger
maniei posibilitatea de a-și expune poziția 
în problema tratatului de pace și prevăzind 
participarea reprezentanților Germaniei la 
toate etapele pregătirii acestui tratat.

A luat apoi cuvîntul A. Eden. El a incert:' 
prin a recunoaște că, întrucit Germani? este 
scindată, nu poate fi vorba de o adevărată 
stabilitate în Europa.

De aceea, a spus el, sarcina conferințe! 
este de a începe imediat crearea unei Ger
manii unite. Totuși, în ciuda proprii rr sa e 
cuvinte Eden și-a exprimat „profunda deza
măgire” față de declarația făcută de V. M. 
Molotov la I februarie, deși în această de
clarație sînt indicate căile concrete și sigure 
spre restabilirea unui stat german pe o bază 
pașnică, democratică șl spre grăbirea pre
gătirii tratatului de pace cu Germania. Eden 
și-a susținut planul propriu, care pornește 
de la premiza că nu trebuie începută pregă
tirea tratatului de pace atrt timp c’t . - 
fi fost efectuate așa ziseie alegeri iibe-e in 
întreaga Germanie.

Eden a stăruit ca discuțiile in probe.—:- 
germană să fie duse pe baza pianului 
zentat de el.

V. M. Molotov, care a luat cuvîntul U 
sfîrșltu! ședinței, a spus că dată t-z
tîrzie, delegația sovietică își amină 
ția pentru 3 februarie.

Delegația sovietică, a declarat V. 
lotov, are de spus unele lucruri în 
cu discursurile lui DuEes, Bidault

- -

declari-

M. Mo- 
legâtsri 
șl E4ex 

V. M. Mo’otov a adăugat că delega;:» s-: e- 
tică va face propuneri m problema aiegeri- 
lor pe întreaga Germanie.

Cu aceasta, ședința a luat sfiryt

Toate cele spuse dovedesc că declarațiile 
d-lui Eden și ale d-lui Bidault că Germaniei 
i s-ar acorda „libertatea de alegere” în pro
blema dacă statul german unificat trebuie 
sau nu să fie membru al comunității defen
sive europene nu corespund realității. A- 
ceste declarații sunt în contradicție cu obli
gațiile impuse Germaniei occidentale prin a- 
cordurile de la Bonn și Paris.

Poate din această cauză dl. Dulles s-a ab
ținut dela declarații care, după cum se ve le, 
nu pot fi confirmate prin fapte și documente

In legătură cu problema germană, secre
tarul de stat al S.U.A a pom mit eri des
pre una din declarațiile mele din toamna a- 
nului 1939 De altfel, el nu a pomenit de 
condițiile internaționale in care a fost făcută 
această declarație.

Nu trebuie să uităm faptul că în decursul 
verii anului 1939 Guvernul Sovietic a dus 
tratative cu guvernele Anglie: și Franței 
câutind să realizeze un acord 
intimpina războiul, pentru a 
agresiunea hitleristă.

Se știe că în aceea epocă 
cel mai nfluent al cercurilor 
era cunoscutul Nevi'.e Chamberlain. El 
bucura și de sprijinul S.U.A. Politica 
Chamberlain urmărea să împingă pe Hitler 
la o agresiune împotriva U.R.S.S. Acest lu
cru nu a reușit atunci. Nu trebu e insă să 
se uite că Chamberlain și colegi: săi fran
cez: n-au dorit nicidecum un acord cu 
UJJ.S.S., care ar fi iegat miinile Iui Hitler. 
Prin aceasta, et au ajutat la grăbirea agre
siunii hi t ieriste împotriva Poloniei și poartă 
prin aceasta partea lor din vină pentru dez- 
lăn uirea războiului in 1939.

Dacă cineva dorește să cunoască elemen
tele principale ale situației internaționale 
din epoca aceea. î se poate recomanda valo
roasa notă istorică editată Ia Moscova in 
1948 int tu'.ată „Falsificatorii istoriei”.

DL Dulles a căutat să dovedească că re
gimul din Germania occidentală s-ar bucura 
de autoritate. EI nu recunoaște însă autori
tatea regimului din Germania răsăriteană. 
După părerea 
profund greșit, deoarece este informat uni
lateral și neobiectiv.

Pentru ce să nu se dea crezare lucrurilor 
așa cum se prezintă in realitate?

Se știe prea bine că autoritățile 
mane sunt pentru acordurile de'a 
Paris și nu se grăbesc cu tratatul 
Totodată, noi știm că guvernul R. D. Germa
ne este pentru încheierea cit mai grabnică 
a tratatului de pace și un adversar hetărit 
ai acordurilor dela Bonn și Paris.

Oare nu ar fi nimerită efectuarea unei 
a-chete — referendum in rîndurile întregului 
popor din Întreaga Germanie, pentru a 
ce vrea poporul german : Acordurile 
Bonn și Paris sau un tratat de pace?

In acest feL to^ ar avea un răspuns 
Ia întrebarea cine 
Z-ttv.ele poporului

pentru a pre- 
preintimpina

reprezentantul 
anglo-franceze 

""se 
lui

mea, în acest caz, ej este

vestger- 
Bonn și 
de pace.

afla 
dela

Ședința din 3 februarie

clar 
exprimă cu adevărat nă- 
german in zilele noastre?

*
Molofov și-a tnchetat cu- 

ul Dulles. El și-a ex-
sat sfsc’.ta pentru faptul că a 
să ascu'te observa.iile Iui

■ proWeme’or. DuEes a recu-

avut 
Molotov

BERLIN 4 (Agerpres). — TASS trans- niștrilor afacerilor externe ai celor :
mite: puteri a lost prezidată de Georges Bidault

Ședința din 3 februarie a conferinței mi- A continuat discutarea punctului 2 de pe or-

dinea de zi — ă» wr-

Primul a luat caviutsl V. M. McuXor.

Cuvîntarea lui V. M. Molotov
Astăzi trebuie să mai acordăm o oarecare 

atenție problemei care este legată nemijlo
cit de problema securității europene. Trebuie 
6ă clarificăm prob.ema așa zisei „armate 
europene” care este denumită oficial „co
munitate defensivă europeană”.

Din numeroase fapte șiim că această pro
blemă nu este atît de simplă. Nu este m- 
timplator faptul ca parlamentele Franței și 
Italiei, de pildă, acordă acestei probleme o 
atît de mare însemnătate și nu se grăbesc 
să adopte o hotărîre. Nu am nevoie să mă 
refer la cazurile cind s-a dat dovadă de 
grabă in ceea ce privește punerea la vot a 
acestei probleme.

Acest lucru nu înseamnă că nu vom a- 
corda atenție problemei alegerilor libere pe 
întreaga Germanie.

In prima mea declarație în problema ger
mană am mal avut prilejul să arăt că pro
iectul propus de dl. Eden cu privire la ale
geri pe întreaga Germanie nu asigura 
poporului german o libertate adevărată nici 
în timpul pregătirii alegerilor și nici în 
timpul alegerilor. Astîel, această propunere 
nu deschide calea pentru dezvoltarea lioeră 
a Germaniei democrate pe un drum pașnic. 
Este suficient sa reamintim ca, potrivit a- 
cordului dela Bonn, cele trei puteri occiden
tale capătă pe zeci de ani dreptul de a se 
amesteca oricind în treburile interne ale 
Germaniei și chiar de a decreta starea ex
cepțională atunci cînd vor dori. Acest lucru 
este sulicient pentru a dovedi că semnind- 
acordul dela Bonn, Germania occidentală nu 
poate avea libertate în treburile sale in
terne.

Pînă în prezent, nimeni nu a răspuns la 
observația pe care am făcut-o aci în această 
problema.

Uneori se spune că obligațiile dela Bonn 
și Paris vor fl in vigoare numai pînă la sem
narea tratatului de pace. Atunci de ce vor 
să încheie acordurile dela Bonn și Paris pe 
termen de 50 de ani ? Nu inseamria oare 
aceasta că promisiunile puterilor occidentale 
privind grăbirea încheierii tratatului de pace, 
nu sunt luate în serios întrucît se consideră 
în realitate că germanii trebue să aștepte 
încheierea tratatului de pace zeci de an' ?

Nu mai puțin important este ;iaptul că, 
potrivit prevederilor acordurilor de la Bonn 
și Paris, Germania occidentală nu va fi li
beră în afacerile ei externe. Mai mult, este 
vorba ca proiectele anglo-franco-americane 
ale acordurilor de la Bonn și Paris, elabo
rate în mod separat, și la pregătirea cărora 
Uniunea Sovietică nu a partiepat de loc, să 
fie extinse asupra întregii Germanii, inclu
siv partea ei răsăriteană. Dar acest lucru a: 
însemna atragerea Germaniei răsăritene la 
acorduri care, în primul rînd, sint incompa
tibile cu asigurarea securității europene și, 
în al doilea rînd, contravin in mod vădit in
tereselor poporului german, sînt incompati
bile cu recunoașterea libertății lui. Dl. Eden 
și dl. Bidault au declarat aici că, potrivit 
prevederilor acordurilor de la Bonn și Paris, 
o Germanie unită nu va fi, chipurile, legată 
de aceste acorduri și va putea să rezolve în 
mod liber problema asumării de către ea a

a obligațiilor 
„comunitatea 
despre acea-

de- 
din 
de 

pot
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diferitelor obligații, inclusiv 
referitoare la prezența ei în 
defensivă europeană”. Vorbind 
sta, dl. Bidault a declarat: „Franța nu pune 
ca o condiție a unificării Germaniei încadra
rea acesteia în întregime in „comunitatea 
defensivă europeană”.

Dar oare așa se prezintă lucrurile?
Pentru a răspunde la această întrebare,» să 

ne referim la textul acordului dela Bor”.
Articolul 7 (punctui 2) al acestui acord 

spune: „Cele trei puteri (S.U.A., Angta șl 
Franța) și Republica federală germana vor 
acționa în comun pentru a înfăptui prin mij
loace pașnice scopurile lor comune : crearea 
unei Germanii unite, care ca și Republica 
federală germană va avea o constituție li
beră, democratică și va fi indusă în comu
nitatea defensivă europeană”.

Din textul de mai sus reiese că cele trei 
puteri occidentale, ca și Germania occiden
tală, își asumă în conformitate cu acordul 
dela Bonn obligația „de a acționa in comun* 
pentru a asigura o situație in care Germa
nia unită „să fie inclusă în comunitatea eu
ropeană”. Așa dar, acordul dela Bonn urmă
rește să hotărască dinainte atragerea Ger
maniei unite, prin eforturile comune ale ce
lor trei puteri occidentale înseși, in această 
„comunitate”, în armata europeană.

Pentru a dovedi că în această problemă 
nu pot fi admise niciun fel de abateri, acest 
articol al acordului dela Bonn cuprinde un 
al treilea punct în care se arată:

„Atunci cînd lipsește asentimentul comun 
al tuturor statelor semnatare, Republica fe
derală germană nu va încheia nici un fel de 
acorduri și nu va senina nici un fel de tran
zacții care ar slăbi drepturile celor trei 
puteri, rezultind din sus-amintitele tratate, 
s.au care ar reduce obligațiile Republicii fede
rale germane, bazate pe aceste tratate”.

Din aceasta rezultă că guvernul dela 
Bonn va fi legat de obligația de a nu păși 
spre nici un fel de uniîicare a Germaniei 
oare să nu prevtdă includerea Germaniei 
unificate în- sistemul „comunității defensive 
europene”, adică în armata europeană.

Unde este atunci adevărata libertate în 
ceea ce privește alegerea' căilor de unificare 
a actualei Germanii, dezmembrate? Se poate 
oare vorbi în aceste condiții despre un stat 
german cu adevărat liber chiar dacă va avea 

: loc unirea părților Germaniei într-o Germa
nie unificată ? Nu putem spune deloc 
acest lucru. Acordul dela Bonn urmărește 
chiar de pe acum, adică cu anticipație, să 
lege mîinile Germaniei unite. Dacă acordul 
dela Bonn va rămîne în vigoare atunci uni
ficarea Germaniei va deveni cu putință nu
mai cu o singură condiție — și anume numai 
în cazul că Germania _ occidentală va pur
cede mină. în' mină cu S.U.A., Anglia și 
Franța la acțiunea de includere a Germaniei 
unite în „comunitatea europeană” al cărei 
ascuțiș este îndreptat împotriva U R.S.S., 
Poloniei, Cehoslovaciei și altor state iubi
toare de pace din Europa. Dar din aceasta 
rezultă că autorii acordului dela Bonn nu 
vor de fapt unificarea Germaniei, că tac cu 
neputință această unificare.

Semnînd acordul dela Bonn, autoritățile 
germana din Germania occidentală nu sînt 
libere în acțiunile lor. Ele nu sînt libere nici 
măcar în etapa actuală, care ar putea fi con-

perioeda de pregăt-'e a x*x a’-e- 
' . Din aceasta re- 

lîgSciiW ot re'* în 
baza «cordcrirv 
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ținerea unor alegeri cu adevărat .rsere pe 
întreaga Germanie și sint ’.necenpatit>;> cu 
recunoașterea unei adevărate lîoertăți unei 
Germanii unite.

Este necesar de asemenea să se tină sea
ma de declarația tripartită din 27 ma> 1952 
a S.UJL. Franței ș. Angliei ia iegatx-ă ra 
semnarea acordului dela Paris In această 
declarație se vorbește în mod special despre 
poziția S.U-A. și Angliei, care nu vor să 
participe cu propriile lor trupe *a arnuta 
europeană, dar vor să îndeplinească rolul de 
moașă la nașterea ei. in declarația cu pri
vire la poziția S.UA Și Angliei in această 
problemă se spune:

„Dacă anumite acțiuni, de ori unde ar veni 
ele, vor crea o primejdie pentru integrita
tea sau unitatea comunității eur pene, cele 
două guverne (ale S.U.A. și Ang.iei) vor 
considera aceste acțiuni ca o amenințare pen
tru propria lor securitate și vor acțona în 
conformiste cu articolul 4 din tratatul nord- 
atlantic”.

Prin urmare, S.U.A., și Anglia, fără a in
tra în „comunitate*, declară dinainte că in
cluderea Germaniei occidentale in această 
„comunitate* înseamnă că Germania occi
dentală nu va avea o cale de retragere, că 
ea nu va mai putea hotărî după aceea in 
mod liber dacă va rămine sau nu în această 
„comunitate*.

Pasajele reproduse din declarația din 27 
mai 1952 arată că eventualele încercări de 
a ieși din „comunitate* vor fi considerate 
de S U.A și Anglia drept o primejdie pen
tru securitatea lor și e.e atrag atenția că vor 
acționa „în conformitate cu articolul 4 lin 
tratatul nord-atlan;:c“. Iar acest lucru în
seamnă că în cazul respectiv S.U.A. și AV 
glia pot declara că „patria este in primej
die”. Urmările acestui lapt ne sunt clare tu
turor. Această declarație a celor trei puteri 
înseamnă oare că i se acordă Germaniei 
dreptul de a alege in mod liber politrca sa 
externă ? Este lesne de înțeles că nu mai 
rămîne nimic din adevărata libertate a Ger
maniei.

In aceeași declarație a celor trei puteri se 
vorbește despre „hotărîrea fermă” a S.U.A. 
și Angliei de a menține in Europa trupele lor 
în starea de pregătire cerută pentru cazul 
cînd cineva va pune la îndoială necesitatea 
menținerii comunității defensive europene, a- 
dică necesitatea armatei europene. In confor
mitate cu aceasta, în declarație se spune 
destul de fățiș că S.U.A. și Anglia vor „men
ține pe continentul european, mai ales în Re
publica federală germană, forțele (adică tru
pele) pe care — ținînd seama de obligațiile 
lor rezultînd din tratatul nord-atlantic, de 
interesul lor în ceea ce privește integritatea 
comunității defensive europene și de răspun
derea lor deosebită față de Germania — le 
vor considera necesare și potrivite pentru a 
contribui la apărarea generală a zonei trata
tului nord-atlantic”.

Din aceasta rezultă că chiar dacă Germa
nia occidentală ar încerca să iasă din comu
nitatea defensivă europeană, cele trei puteri 
ar împiedica acest lucru prin orice mijloace, 
mergind pînă la amenințarea de a folosi 
forța armată.

siderală .
geri pe întreaga Germani: 
zultă de asemenea că oo 
Germaniei occidentale pe 
dela Bonn și Paris sini

După ce V. M. 
vtntaree, a luat ccv 
pr» 
pri lejx
asapra focdni 
oesczt că a sosit timpel pentru Fchfdarea 
oesJMsabrârr GerBa= ei care bu mal poa*e 
coerrxaa. deoarece ea creată o p-imejdîe 
gravă pentru a3e state. El a Insistat d:n nea 
ca Germarra să devină membru al „comu
ni tâ;:. defensive europene*. No: nu ascundem 
faptal. a spus eL că sperăm că German ei i 
se va acorda posibilitatea să devtnă membru 
»l acestei co~._-itătL Totodată Dul'es e 
asigurat că el este in favoarea acordării liber
tăți: de alegere Germaniei unite in ceea ce 
privește intrarea sau nelntrarea ei in „co
munitatea (Seier.sivâ europeană". Despre a- 
ceasta — a declarat Duties — eu nu am vor
bit pînă tn p-ezent numai pentru că mi s-a 
părut că dl Bidault și dL Eden an subliniat 
acest lucru in discursurile lor. 
firmat că planul I: 
Germaniei 
de alegere

Dulles a a-
Eden ar prevedea ca 

să i se acorde libertatea deplină 
in problema participării la „co-

munitatea defensivă europeană". El a 
clarat că dacă punctele corespunzătoare 
planul lui Eden subliniază insuficient 
clar acest lucru, acestor puncte li se 
aduce modificările de redactare necesare.

In acest fel, Dulîes a încercat să prezinte 
lucrurile ca și cum totul s-ar reduce la sim
ple lipsuri de redactare ale pianului lui 
Eden: or, acest plan, după cum a arătat V. M. 
Mo’.otov, nu asigură poporului german o li
bertate adevărată, nici în afacerile interne 
nici în cele externe, întrucît el prevede ex
tinderea asupra întregii Germanii a acordu
rilor dela Paris și Bonn care o condamnă 
pe un termen de 50 de ani la situația de 
țară semiocupată nedispunind de o adevărată 
suveranitate de stat.

De altfel, Du’.les însuși a fost nevoit să 
declare în continuare că problema ridicată 
de V. M. Molotov nu poate fi rezolvată prin- 
tr-o simplă explicare a textului planului lui 
Eden. El s-a limitat insă la afirmații declara
tive și neargumentate în sensul că partici
parea Germaniei la „comunitatea defensivă 
europeană” nu aduce după sine refacerea 
militarismului german.

In cont.nuare, a luat cuvintul Bidault. El 
a declarat că dorește să facă o serie de ob
servații in legătură cu felul în care V. M. 
Mo’.otov a interpretat articolele acordurilor 
dela Bonn și Paris și declarația din 
1952. Bidault a subl ntat totodată că 
cu observați: noi.

Intr-adevăr, Bidault a repetat că 
dela Bonn rămîne în vigoare numai 
semnarea tratatului de pace cu 
Imediat după încheierea tratatului de pace, 
a afirmat el, acordul dela Bonn își va pier
de valabilitatea.

In ceea ce privește însă tratatul dela 
Paris» care prevede crearea așa-num'jtei „ar
mate europene”, sau a „comunității defen
sive europene”, Bidault a continuat să afir
me că o Germanie unită nu va fi legată 
prin acest tratat și că va putea acționa 
potrivit propriilor ei păreri.

Bidault s-e referit de asemenea la art. 7 
al acordului de la Bonn care dezminte cu 
desăv’rșire afirmațiile sale, întrucît din acest 
articol reiese că guvernul de la Bonn se 
obligă să nu accepte nici un fel de unire a 
Germaniei care să nu prevadă includerea 
Germaniei unite în „comunitatea defensivă 
europeenă”. Nefiind in stare să dezmintă 
sensul clar al articolului sus-menționat al 
acordului de la Bonn, Bidault a recurs la 
afirmații pur declarative și de loc argumen
tate că acest articol ar fi obligator numai 
pentru Germania occidentală și că nu ar 
obliga cu nimic guvernul Germaniei unite. 
Totodată. Bidault a declarat că intenția co
mună a guvernelor tuturor statelor care au 
semnat tratatele de la Bono și Paris, in
clusiv și a guvernului de la Borm, este in
cluderea Germaniei bl blocul puterilor occi
dentale: Bidault s-a ocupat apoi de declara
ția tripartită a S.U.A., Franței și Angliei 

, cin 27 mai 1952 publică în legătură cu 
semnarea tratatului de la Paris. Această de
clarație, după cum a arătat V. M. Molotov 
in cuvtntarea sa, barează Germaniei occi
dentale calea de ieșire din „comunitatea de
fensivă europeană” întrucît cele trei puteri 
occidentale ar împiedica acest lucru prin 
toate tr^ .«acele mergiod pînă la amenința
rea cu folosirea forței armate. In discursul 
său, Bidault a afirmat că V. M. Molotov în 
cnvintarea sa ar fi interpretat ,nu tocmai 
exact” declarația celor trei puteri din 27 
mai 1952. Totuși, el nu a reușit, să deznjintă 
faptul că prin declarația sus-mențlonată, ca 
și prin acordurile de la Bonn și Paris, Ger
mania este lipsită de orice libertate în sta
bilirea politicii sale externe și nu Via avea 
posibilitatea să-și exercite libertatea de ale
gere In problema aderării la „comunitatea 
defensivă europeană”, despre care au vorbit 
Bidault și Eden. In încheiere, Bidault s-a 
ocupat de întrebarea pusă de V. M. Molotov 
in cuvtntarea sa, și anume „dacă nu ar fl 
nimerită efectuarea unei anchete-referendum 
’n rîndurile întregului popor din Întreaga 
Germaniei pentru a afla ce vrea poporul ger-
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rezidată de A. Eden, ministrul a-
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man: acordurile de la Bonn și Paris sau 
un tratat de pace?“ afirmînd că efectuarea 
unui astfel de referendum ar întlmpina o 
serie întreagă de greutăți. Prin aceasta, Bi
dault a arătat că el nu se încumetă sa 
supună judecății poporului german. însuși 
problema acordurilor de la Bonn și Paris 
și dacă aceste acorduri, corespund sau nu 
intereselor poporului german. _ i

Eden, care a luat cuvîntul după Bidau.t, 
s-a limitat la o scurtă declarație că este de 
acord cu observațiile făcute de Dudles și Bij 
dau.lt în ședința de astăzi în problema daca 
acordurile dela Bonn și Paris leagă sau nu 
libertatea de acțiune a viitorului guvern al 
întregii Germanii. Sunt de asemenea de acord 
cu dl. Bidault, a spus Eden, în privința ino
portunității încercării de a rezolva aceste pro
bleme printr-un referendum. Eden a declarat 
apoi că el consideră necesar ca discuția să 
fie concentrată asupra planului de „unificare 
a Germaniei” propus de el, care, după cum 
se știe, prevede cinci „etape”. Eden a expus 
din nou cele cinci etape a'.e planului său și 
a declarat că este gata să răspundă la în
trebările privitoare la acest plan.

In continuare a luat cuvîntul V. M. Molo
tov. EI a remarcat că în observațiile tor. 
Duties, Bidault și Eden au trecut cu vederea 
faptele și documentele citate în cuvîntarea 
sa de astăzi Molotov a repetat din nou o se
rie de probleme referitoare la adevăratul sens 
al obligațiilor pe care tratatele dela Bonn și 
Paris le impun viitoarei Germanii unite. El 
a arătat deasemenea contradicție dintre de
clarația lui Bidault că acordul dela Bonn va 
rămîne în vigoare numai pînă la încheierea 
tratatului de pace cu Germania, ș! faptul 
că atît tratatul dela Paris cît și acordul dela 
Bonn legat de acesta prevăd rămînerea lor 
în vigoare pe o durată de 50 de ani.

Molotov a subliniat în continuare că înche
ierea tratatului dela Paris cu privire la crea
rea armatei europene ar însemna torpilarea 
tratatului de pace și imposibilitatea unifi
cării Germaniei. După cuvînterea lui V. M. 
Molotov, a luat din nou cuvîntul Dul'.es. El 
s-a oprit asupra declarației lui Molotov care 
a arătat că dacă alegerile pe întreaga Ger
manie vor fi efectuate pe baza planului lui 
Eden, statul german va fi pus în situația de 
a nu fi liber să hotărască în afacerile sale 
interne și externe. Dulles a declarat că, ani
mat de dorința de a veni în întîmipinarea de
legației sovietice, el prezintă un amendament 
la articolul 4 al planului Eden în care se 
spune că „guvernul întregii Germanii va fi 
împuternicit să ia asupră-și drepturile și obli
gațiile internaționale ale Republicii federale 
și ale zonei sovietice din Germania, precum 
și. să încheie alte tratate internaționale pe 
care le va dori”. Dulles a spus că propune ca 
după cuvintele „împuternicit să ia asupră-și” 
să fie adăugate cuvintele : „sau să respingă”.

V. M. Molotov a întrebat pe Dulles dacă 
în legătură cu acest amendament adus planu
lui Eden este amînată încheierea tratatului 
dela Paris în care se prevede că el va ră
mîne în vigoare pe o durată de 50 de ani ?

Eschivîndu-se dela răspuns, Du'.les a afir
mat că termenul rămînerii în vigoare a tra
tatului nu joacă nici un rol. întrucît guver
nul german are putința de a accepta sau de 
a respinge tratatul însuși. Bidault s-a ra
liat părerii lui Dulles și a propus ca răspun 
șurile la întrebările puse de V. M. Mo’.otov 
să fie amînate pentru ședința viitoare.

A luat cuvîntul Eden. El a repetat din nou 
că Germania unită nu va fi obligată să facă 
parte din „comunitatea defensivă”, dacă ea 
nu va dori acest lucru și a declarat că ac
ceptă amendamentul lui Dulles la punctul 
4 al p'anu'ui englez.

V. M. Molotov, care a luat cuvîntul la sfîr- 
șibtil ședinței, a subliniat că delegația so
vietică, așa cum a declarat în repetate rîn- 
duri, consideră tratatul dela Paris privitor la 
crearea „armatei europene” drept un tratat 
privitor la crearea unei grupări miliare a 
șase state occidentale, îndreptată împotriva 
altor state europene.

După cuvîntarea lui V. M. Molotov, ședința 
a luat sfîrșit.

in ța din 4 februarie
5 (Agerpres). — La 

s-a desfășurat a 10-a ședință a 
afacerilor externe ai celor patru 
au continuat 
al ordinei 
cinile asi 
ța a fost 
faceri or externe a! Marii Britanii.

Primul e luat cuvintul Bidault, ministru! 
de externe al Franță, care a încercat să res
pingă obiecțiile întemeiate prezentate de 
V. M. Molotov la propunerile celor trei mi
niștri occide-tali. Bidault a căutat să argu
menteze că acordurile dela Bonn și Paris nu 
ar angaja guvernul unei viitoane Germanii 
unite, aducind din nou vechile argumente ex
puse în ședințele anterioare

Bidault a reluat în intervenția sa vechile 
acuzații calomnioase pretinzind că politica 
blocurilor agresive este „impusă* țărilor vest- 
europene de politica Uniunii Sovietice și a 
democrațiilor populare.

intervenția sa, Eckn a sprijinit declara- 
lui Bidault.
luat* apoi cuvîntul V. M. Molotov care

In 
title

A
a prezentat o propunere în legătură cu for
marea unui guvern provizoriu pe întreaga 
Germanie și cu efectuarea unor alegeri li
bere în toată Germania.

Propunerea prezentată de V. M. Molotov 
cuprinde cinci puncte, subliniindu-se că sar
cina imediată este formarea unui guvern 
provizoriu pe întreaga Germanie de către 
parlamentele Republicii Democrate Germa
ne și Republicii iedera'.e germane cu parti
ciparea organizațiilor democratice. Sarcina 
principală a acestui guvern provizoriu este 
pregătirea alegerilor libere pe întreaga Ger
manie, asigurînd crearea în Germania a con
dițiilor necesare pentru garantarea caracte
rului democratic al a'.egeri'or. Propunerea 
sovietică arată că în aceste alegeri libere,

efectuate fără amestecul puterilor străine, 
poporul german trebue să hotărască asupra 
orînduirii sociale și de stat a unei Germanii 
democrate. Guvernul provizoriu pe întreaga 
Germanie va avea de asemenea ca sarcină să 
asigure reprezentarea Germaniei la pregăti
rea tratatului de pace și in organizații'e 
internaționale.

Propunerea delegației sovietice prevede ca 
guvernele U.R.S.S., Franței. Angliei și 
S.U.A., asigurînd adoptarea măsurilor cores
punzătoare care să permită guvernului pro
vizoriu al întregii Germanii să-și exerc'te 
sarcinile, să cadă de acord asupra retragerii 
trupelor de ocupație încă înainte de alegeri, 
atît de pe teritoriul Germaniei occidental, 
cît și de pe teritoriul Germaniei răsăritene.

Contingente limitate necesare îndeplinirii 
funcțiilor de control ale puterilor de ocupa
ție vor rămîne pe teritoriul german pentru 
a asigura îndeplinirea acestor funcții.

I
Pentru participarea reprezentanților R.D. Germane 

și ai Germaniei occidentale la examinarea 
problemei germane

CUVÂNTAREA LUI WALTER ULBRICHT
restabilirea unității Germaniei și crearea 
unui guvern provizoriu al întregii Germanii, 
a cărui sarcină principală trebuie să fie 
pregătirea unor alegeri democratice.

Dacă populația germană ar face o com
parație între poziția negativă a guvernului 
de la Bonn și propunerile constructive ale 
guvernului R. D. Germane expuse în me
morandumul său, ea va vedea că rezolvarea 
pașnică a acestei probleme 
că numai guvernul R. D. 
zintă interesele naționale 
Sîntem întru totuL'de acord 
cerilor externe al U.R.S.S. 
că o sarcină importantă a 
niștrilor afacerilor externe ai celor patru pu
teri este să contribuie la apropierea ceior 
două părți ale Germaniei. Guvernul Repu
blicii Democrate Germane va face tot ce 
îi va sta în putință pentru a contribui la 
succesul oricărei acțiuni îndreptate spre u- 
nificarea Germaniei pe o bază pașnică șl 
democratică.

BERLIN 3 (Agerpres). — A.D.N. 
La uzina producătoare de utilaj telejrraf:.c 
telefonic Oberschoneweide din Berlin a 

avut loc o adunare a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de la această uzină, 
adunare a luat cuvântul Wa’ter Ulbricht, 
cepreședinte al Consiliului de miniștri 
R. D. Germane și prim secretar a! CC. 
Partidului socialist Unit din Germania

El a vorbit despre necesitatea participării 
reprezentanților Republicii Democrate Ger
mane și ai Germaniei occidentale la exami
narea problemei germane de către conferința 
de la Berlin. Problema principală, a spus 
W. Ulbricht. este dacă Germania unită va 
fi un stat pașnic și democrat așa cum s-a 
prevăzut în memorandumul guvernului R. 
D. Germane sau un stat militarist agresiv 
așa cini îl doresc Dulles și Adenauer.

In continuare. W. Ulbricht a subliniat ne
cesitatea unui acord între reprezentanții ce
lor două părți ale Germaniei cu privire la 
măsurile care urmează să fie luate pentru

Și
La 
vi
al 
al

este posibilă și 
Germane repre- 
ale Germaniei, 
cu ministrul afa- 
V. M. Molotov, 
conferinței mi-

Dineul oferit de V. M. Molotov
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BERLIN 3 (Agerpres). TASS transmite.
La 2 februarie, V. M. Molotov, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S., a oferit 
dineu în cinstea Iui A. Eden, ministrul 
facerilor externe al Marii Britanii.

La dineu au participat de asemenea 
Hayter, ambasadorul Marii Britanii
U.R.S.S., F. Hoyer-Millar, înaltul comisar 
englez în Germania, F. Roberts, principalul 
consilier al delegației engleze, A. Nutting, 
adjunct parlamentar, al ministerului afaceri
lor externe al Marii Britanii.

Din partea sovietică la dineu au luat 
parte A. A. Gromîko, I. A. Malik, V. S. Se
menov, G. N. Zarubin, G. M. Pușkln și A. 
A. Sobolev.
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