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Mai multă atenție 
rezolvării sezisărilor oamenilor muncii
O pîrghie importantă a întăririi sta

tului nostru democrabpopular o constitue 
antrenarea unui număr tot mai mare de 
oameni ai muncii în conducerea treburi
lor obștești.

Luptînd pentru extinderea inițiativelor 
și victoria noului, pentru generaliza! ea 
experienței pozitive, împotriva ă tot ce 
este vechi și purred, prin propunerile și 
sezisările lor juste, oamenii muncii din 
patria noastră participă cu elan la con
ducerea treburilor obștești militînd pentru 
înfăptuirea liniei politice a partidului, 
pentru îmbunătățirea mundii de construc
ție socialistă.

Rezolvarea atentă și cu grijă a cereri
lor și sezisărilor juste ale celor ce mun
cesc este o verigă din cele mai importante 
ale legăturii dintre partid, guvern și po
por. Fiecare din propunerile și sezisările 
făcute de oamenii muncii constitue un a- 
dcvărat document de stat. Deaceea, or
ganele politice, economice etc., trebue să 
trateze cu grijă tovărășească fiedare scri
soare a oamenilor muncii, să rezolve e- 
fectiv și la timp sezisările primite.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri din 
decembrie 1953 cu privire la măsurile ce 
trebuesc luate pentru rezolvarea sezisări
lor oamenilor muncii, elaborată în lumina 
hotărîriior plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, obligă organele 
economice și de stat să rezolve conștiin
cios și la timp propunerile și sezisările 
juste ale oamenilor muncii.

Una din formele principale prin care 
tineretul își exprimă propunerile și cere
rile, critică lipsurile existente, combate 
manifestările birocratice și atitudinea de 
gură-cască. demască acțiunile dușmanu
lui de clasă, sînt și corespondențele ad'e- 
sate organelor de presă.

La redacția ziarului nostru sosesc zil
nic numeroase scrisori. Tinerii corespon
denți ne vorbesc în acestea despre viața 
tot mai fericită și bogată In fapte pe 
dare o duce tineretul și toți ce: ce mun
cesc din patria noastră, despre strâdan 
tineretului pentru creșterea producției și 
productivității muncii în industrie și agri
cultură.

Pe lîngă scrisorile care arată realiză
rile obținute de oamenii muncii, care ge
neralizează experiența pozitivă a tineri
lor, la redacție mai sosesc și numeroase 
scrisori care scot la iveală lipsurile exis
tente în diferite domenii și demască cu 
tărie acțiunile dușmanului de clasă.

Deseori, utemiștii. tinerii corespon
denți, adresîndu-se „Sdinteii tineretului"*  
au demascat acțiunile dușmănoase ale 
unor elemente strecurate în unele între
prinderi și uzine, în sectorul socialist al 
agriculturii și în alte ramuri de activi
tate, elemente care, prin diferite forme 
căutau să lovească în statul nostru, in 
opera de construire a socialismului.

In dorința de a contribui cit mai mult 
la realizarea sarcinilor, la îndeplinirea 
planului de stat, unii corespondenți au 
criticat și critică cu asprime organele care 
nu iau măsurile necesare continuei sporiri a 
producției. Un corespondent voluntar ne-a 
scris, de pildă, că la secția foraj-Dragomi. 
rești, raionul Tîrgoviște, unii brigadieri 
împiedicau organizarea tineretului in bri
găzi utemiste de producție. Organele de 
resort cărora le-a fost trimisă sezisarea 
sp<re rezolvare ne-au răspuns că cele sem
nalate de corespondent au fost exacte. Ca 
măsuri imediate, brigadierii Vasile Gurău 
și Gh. Dragomir, care împiedicau forma
rea brigăzilor de producție, au fost sanc
ționați. Tinerilor li s-a dat apoi tot spri
jinul pentru ca să se poată constitui in 
brigăzi și astfel ei au putut desfășura 
o rodnică activitate.

In alte scrisori sosite Ia redacție cores
pondenții au dezvăluit lipsurile existente 
în desfășurarea vieții de organizație, în 
special în rîndurile tinerilor dela sate, 
atitudini birocratice manifestate în mun
ca unor activiști și altele.

In unele scrisori tinerii au criticat lip
surile manifestate și în ceea Ce privește 
asigurarea condițiilor optime de viață și 
muncă ale tineretului. In această direc
ție un corespondent ne-a sezisat că la 
școala S.F.U. din Moreni nu se servește 
masa întotdeauna în bune condițiuni. In 
urma sezisării făcute de ziar s-au luat 
măsurile necesare.

Iată așadar de minunată putere au 
scrisorile trimise de tineri ziarului : ele 
ajută partidului și guvernului, organelor 
economice și politice să împiedice acțiu
nile dușmanului, să lidhideze lipsurile, să 
îmbunătățească situația din nenumărate 
domenii de activitate.

Unele dintre corespondențele critice 
trimise de tineri sunt publicate în ziar, 
altele sunt îndrumate către organele 
competente spre rezolvare. Multe din 
organele politice, economice și de stat au 
o atitudine justă față de propunerile, se
zisările și cererile tinerilor corespondenți. 
Ele cercetează pe teren problema sezi- 
sată și, în termenul prevăzut de Ilotărî- 
rea cu privire la rezolvarea sezisărilor 
oamenilor muncii, informează ziarul asu
pra cercetărilor întreprinse și măsurilor 
luate. Comitetul raional U.T.M. Bacău, 
de pildă, ne-a informat că în urma unei 
sezisări trimise a luat măsuri concrete, 
pentru îmbunătățirea muncii organizației 
de bază U.-T.M. din comuna Mărgineni. 
Astfel, au fost antrenați în munca de or
ganizație toți utemiștii, au fost primiți 
îri rîn.duri>le organizației noi tineri, s-a for
mat țchipa artistică etc, Sînt numeroase 
organe de stat și polijjcș cjre rezolvă a?4

cum se cuvine sezisările primite din par
tea oamenilor muncii.

Dar ce înseamnă de fapt o bună rezol
vare a sezisărilor? Aceasta înseamnă a 
cerceta cu spirit de răspundere, cu se
riozitate orice sezisare, văzind în ea nu 
un petec de hîrtie, ci glasul unui om al 
munCii; înseamnă a descoperi rădăcina 
lipsurilor manifestate, semnalate in se
zisare și pe cei care se fac vinovați de 
existența lor printr-o cercetare amănun
țită pe teren ; înseamnă a lua măsuri con
crete pentru înlăturarea lipsurilor exis
tente și a urmări îndeplinirea lor ; acea
sta înseamnă a Informa concret și ope
rativ ziarul asupra situației și măsurilor 
luate și a feri de persecutare pe corespon
denți. Deasemeni, o bună rezolvare a se- 
zisărilor înseamnă a trage din fiecare 
sezisare concretă concluzii generale in 
direcția cărora trebuie să-ți îndrepți a- 
tenția.

Mai sunt totuși organe care dovedesc 
nepăsare, o condamnabilă lipsă de răs
pundere față de sezisările oam»n ior mun
cii, care tărăgănează cu lunile rezolva
rea sezisărilor primite. Așa sunt de pildă. 
Ministerul Sănătății care n-a răspuns ia 
6 sezisări. comitetul regional U-T3L 
Cluj care în uit mele 6 luni n-a răspuns 
la 4 sezisări și comitetul reg onal U.T3L 
Constanța care n-a răspuns Ia 5 sezisări.

Or, dacă de pildă, comitetul regional 
U.T3L Constanța n-a răspuns sezisării, 
care este garanția câ vreun activist re
gional a fost trimis în raionul Medgidia 
să controleze și să îndrume munca comi
tetului raional U.T.M.. in special în or
ganizațiile de bază U.T3L dela sate, cu 
toate că au fost sezisați de Epsur Ie 
existente în acest raion ? A tras r ~::- 
comitetului regional U.T3V. Constanța 
Concluzii din ssz ssrca primiLă ?
Reiese ca nu.

Sunt și unele comitete rezonate, raiona
le și orășenești LLT3L precum și organe 
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ganuJu- de presă, ceea ce se reflectă ș: 
prin răspunsurile generale, vagi, în dc 
peri care sînt trimise la ziar. Unele or
gane se mulțumesc doar să comunice or
ganului de presă că cele sezisate de co
respondent sunt reale și că au tost luate 
măsuri fără să arate însă care sunt mă
surile luate și dacă s-a îmbunătățit si
tuația. Sfatul popular orășenesc Pitești, 
de pildă, în urma sezisări; trimise de 
„Scînteia tineretului"” răspunde doar că 
cele sez sate de corespondent sunt reaîe. 
In răspuns nu se arată însă nimic con
cret în legătură cu Telul cum a fost rezol
vată situația.

Din păcate mai sunt șf unii activiști 
ai organelor politice, economice ș de st -'. 
care batjocorind propunerile și sezisările 
oamenilor muncii, cauta să persecute pe 
acei care critică. împotriva ace;:*a  care 
înăbușă critica și persecută corespondență 
de presă trebue dusă o luptă necruță
toare, ca împotriva ceior ma: inră.’J duș
mani a: mersului nostru înainte. Viața 
arată că activiștii care nu acordă atenția 
cuvenită cerințelor oamenilor muncii, care 
nu țin seama de părerile mass’er. care 
man festă atitudini birocratice, se rup de 
mase și pierd încrederea lor. Birocrații și 
toți ce; care s-au lăsat cuprinși de înfu
murare, trebuiesc puternic scuturați și a- 
duși la realitate, sau înlăturați din muncile 
pe care le dețin.

Comitetele regionale, raionale și orășe
nești U.T3L, sunt datoa*e  ca, în lumina 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri să ur
mărească și să analizeze periodic felul 
cum cei care sint însărcinați cu rezolva
rea sezisărilor oamenilor muncii se pre
ocupă de această problemă și își fac da
toria. Organele criticate trebuie să tra
teze cu grija tovărășească și principiali
tate sezisările o a men lor muncii și să ia 
măsurile cele ma: potrivite pentru a în
drepta efectiv și pînă la capăt lipsurile 
semnalate.

Hotărîrile plenarei a X-a a C.C. al 
U.T.M. pun în fața organelor și organiza
țiilor U.T.M sarcina întăririi necontenite 
a legăturii lor cu masele. Organizațiile 
de U.T.M. trebuie în acest sens să spri
jine din toate puterile mișcarea corespon
denților de presă, să muncească în așa fel 
îneît fiecare utemist și tînăr să devină 
un luptător împotriva birocratismului 
și a formalismului, pentru rezolvarea tu
turor sezisărilor oamenilor munCii. Ele 
trebuie să ducă o puternică muncă politi- 
co-educativă in rîndul activiștilor utemișt', 
a ulemiștilor din aparatul de star și 
din cadru! organelor economice, pentru 
a-i educa în spiritul atitudinii juste față 
de critică și autocritică, al luptei hotă- 
rîte împotriva manifestărilor de birocra
tism și nepăsare în rezolvarea sezisărilor 
oamenilor mundii. Cei care împiedică re
zolvarea în bune condițiuni și la timp a 
sezisărilor oamenilor muncii trebuie să 
fie aspru sancționați.

Participarea tot mai largă a utemiști- 
lor și a tinerilor la lupta pentru aplicarea 
prograrpului de măsuri elaborat de parlid 
și guvern în vederea ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncesc depinde în 
mare măsură și de felul cum comitetele 
regionale, raionale și orășenești U.T.M. 
și instituțiile de orice fel, vor rezolva se
zisările celor ce muncesc. Să acordăm 
deci toată atenția, grija și dragostea pen
tru rezolvarea bună și la timp a tuturor 
sezisărilor șî cererilor juste ale oamenilor 
mundiil _

Duminică 14 februarie 1954

TINERII ÎN LUPTĂ 
CU NĂMEȚII

La Craiova
CRAIOVA (dela corespondentul nostru 

Sîrbu Oprea).
Zilnic, din oră în oră, sosesc la comitetul 

regional U.T.M.-Craiova știri îmbucurătoare 
despre acțiunile tineretului în munca de de- 
zăpezire a drumurilor, a șoselelor, liniilor fe
rate, străzilor, orașelor și comunelor. Râs- 
punzînd Apelului C.C. al U.T.M. peste 3.700 
de tineri din raionul Cujmir au muncit cu 
multă însuflețire la acțiunea de înlăturare a 
urmărilor viscolului. Dea semeni, peste 1.500 I 

' tineri din orașul Tnrnu Severin, mobilizați de 
' către organizația U.T3L, eu curățit zăpada 
I depe liniile ferate din noua stație C.F.R.

Pentru a asigura aprovizionarea populație: 
cu pîine, 1157 de tineri din orașuj Craiova 
au muncit la curățirea s'răzilor intre fabrică 
și centrele de piine. Gospodăriile agricole I 
de stat și colective au luat măsuri 
contra InzaneziriL De exenvolu țăranii mun- i 
citori din G.A.S. Cărtmnești au confecționat I 
parazăpezi la saivanele de o! împotriva tn- I 
zăpezirli acestora. In iepta împotriva năme
ților de zapadă s-au evidențiat tinerii din | 
organizația de bază U.T.M. din comuna Stă- 
nești. raionul Tg. Jiu. organizația de bază

■ U.T3L. a Ececui teoretic de fete Xr. 2 din ' 
Craiova precum și c e~:s‘.C Mitrache Gh 
Mitrache, din comuna Dobrrsl'veri. raional 
Caracal, ntemîsta G,*bo\*anu  J-na din comu
na Băiiești. mecanica' Popa Gbeorghe de'a 
S3f.T.-Ccrabia Și aliiL

La Galați
GALATI — (de’a corespondentul nostru, 

lancu Trifan).
C- c deosebită se imn-

ca de dezăoezîre In regiunea Galați. Xuznai ' 
intr-o singură zi peste 50.000 de oameni ni' 
muncii au răspuns cnentări' scaturijor popu
lare, contribuind cu ei an ta această 
patriotică. In orașul Galați. iaaede.it deră 
tocetarea vlscoiulaL ritr-o * rtgwă zi aa fost' 
dezăpezite ntrțoritatea liniilor de tramvai.

' Tot 2 lunci mi de toert 5a fmste cu utauiș- 
tfi, folosind uoefte j*  xaș» au dezăpezit.

: tn regijne peste kaa. străzi și șosele. ' 
Orjs'euri regăsea' U.T3L Galați. eem:t*  
seîe crașenețCi și raăsuale U-T-M- an aaocu-

: Szat toci Etearrștit și tUMrii net. te— ști, La 
I «arca de dezapezîre a punctelor Luprctart*  

pectru buca «pevrizioaare a regiuni; Ga. a;
i In aceste zile aa muncit cu entuziasm șl! 
(dragoste nenumărat! tineri printre care ute-| 
i miștii Ivanov Tudor. Catană Mircea car» au! 
! lucrat i.n schimbul de zi și noapte Ia înlătu

rarea nămeților ce acopereau străzile orasa- ’ 
, ’.ui Galați.

In timpul viscolului, comitetele executive : 
ale sfaturilor pnpufere șt deputății s-au în-1 
gri’ : de aprovizronareo in rit mal bune con-1 
drți; CU a mente a populației. In orașul Ga- 
îați. de oernoiu. a fost asigurată distribui- 
■ea la centre a plin.; și a -unei mari canti-, 

. tăți de îătnă de porumb.
Alături de virstnid, mii de tineri consti- 

tu;ți n brizâz: ae lucrat a dezăpezirea căi- 
--r fera> din regiunea Galati, reușind ca 
rină rrerect să facă posibilă punerea tn 

a me:--ri’ăț:: trenurilor care merg 
ne d:-ecț’4 Galațl-CIceu. Tramvaiele din ora- 
j. Gata' . circulă acum cu regularitate- In 
ziua de |0 februarie, o brigadă de munci
te-: ,’e’a fabrica „Fusul" și dela alte între
prinderi au lucrat la dezăpezirea străzii Re- 

oentru a se putea pune în funcțiune 
autobuzele care circula pe acest traseu.

Țăranii muncitori din satele regiunii Ga
lati îndrumați de către inginerii și tehnicie

'Dl

ni: agronomi caută 6ă folosească pentru cul
turi zăpada căzută în cantități mari. De
exemplu, colectiviștii din comuna Smulți, 
raionul Bujoru au transportat cu mijloace 
proprii numai într-o singură zi, peste 200 
care cu zăpadă pe terenurile însămînțate de 
cu toamnă. Această zăpadă a fost răspîndită 
pe terenurile cultivate pentru a proteja în 
felul acesta semințele Ce ger. Ea va aduce, 
astfel la primăvară un procent bun de umi
ditate a solului necesar dezvoltării de tim
puriu a cerealelor.

regiunea Constanța"
P Comitetul orășenesc U.T.M.-Constanța 

a mobilizat în ziua de 12 februarie un nu
măr de 250 tineri care au muncit voluntar 
la căratul zăpezii în mașini și căruțe, la 
curățirea trotuarelor șl rigolelor pe șo
seaua Filimon Sîrbu, strada „I. V. Stalin'1, 
str. Ștefan cel Mare și altele.

In mod deosebit s-au evidențiat elevii de 
la școala Metalurgică nr. 1 și 2 și tinerii 
dela școala de produse lactate.

e Tinerii din raionul Medgidia au răs
puns cu entuziasm la chemările organiza
țiilor U.T.M. Din numărul total, 285 sînt 
tineri din G.A.S-uri, 720 din G.A.C.-uri, 
511 din S.M T.-uri și 620 tineri țărani! 
muncitori. Numai în orașul Medgidia au ! 
ieșit la muncă voluntară peste 450 de ti- ] 
neri dela Depoul C.F.R. Medgidia.

» Un număr de aproape 400 de tineri 
din raionul Hîrșova au participat cu mult 
etan Ia munca de dezăpezire. Utemiștii 
dela U.R.C.C. au lucrat la înlăturarea nă
meților de pe străzile orașului Hîrșova ȘÎ 
a șoselei principale. In aceste zile o con
tribuție de seamă au dat-o electricienii de 
la centrala electrică asigurînd în tot tim
pul curentul electric pentru oraș.

In mod deosebit s-a evidențiat utemlstul 
Radu Vasile, electrician, care a muncit ne
obosit la restabilirea circuitului și la în
lăturarea defecțiunilor,

%
* w

Elevii școlilor noastre profesionale 
se bucură de condiții corespunzătoare 
pentru a-șl însuși meseria aleasă.

In fotografie: în atelierul școlii de 
calificare de 3 ani de pe lîngă între
prinderea „Tehnofrig“ Cluj, profesorul 
Siminel Petru explică elevilor cum se 
folosește șublerul în 4 verificarea piese
lor lucrate.

★ *
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Pregătiri în vederea campaniei agricole de primăvara
In Regiunea Autonomă 

Maghiară, lucrările de revi
zuire și reparare a Inventa
rului agricol s-au Intensifi
cat mult In ultimul timp. De 
curind a mai terminat în În
tregime reparațiile La trac
toare și mașini agricole șl 
S3LT. Sf. Ghe rgbe. Această 
stațiune este a <fooa pe re
giune cane a îndeo l.-.it pla
nul de reparații înainte ăe 
termen. Prima stațiune care

Tehnicienii îndrumeaza pe țăranii muncitori
I-'urm.-.tlr-d tlmpcl nefaTOra- 

brl, țăran:: muncitori dfo ra- 
focre Sightșoera ae obținut 
reullzirf rnportaarte !rt mooce 
de tregătre a campaniei a- 
grfcole de prinăvarâ. Astfel 
p!"â La data de 4 febrsarieki 
acest raon m fag*  reparate 
tn procesta; de sută ia suta 

rele, ca.trvatuarele șî haraa- 
șamectrie, tar ir prorecta de 
peste 50 la setă semăuut-ra- 
reîe și grafie.

Tot prii Le această dată pe 
—treg ratocul s-as trînsțxx- 
tat ce cmc peste 25.100 ttre 
de bălegar fi s-a selectat cas
titatea de 117 tone serrăr.e.

In ♦cti.tra'ee muncLi de 
F*egit:-e  a campame: agr:- 
cSe de primăvară urs merit 
densest! revine ș. secției a- 
griccîe rafonaîe. încă dela 
26 decembrie 1953 secția a- 
Ftcoîă a intocmit cn pîano- 
prraL’v de muncă împărțind 
raionul pe sectoare ; fiectre 
sector a fost încredințat unui

Cu ajutorul vîrstnicilor
însuflețiți de inițiativa ti

nerilor dela uzina „Mao Țze- 
dun" din Capitală, tinerii 
dela fabrica de piele și încăl
țăminte „8 mal“ din Mediaș, 
au creat pe lîngă secția ma- 
rochinărie, o secție de bunuri 
de larg consum im care se 
confecționează portmonee, 
•portțigarete, portvizite etc.

încă din primele zile un 
ajutor prețios l-au primi4, 
tinerii din această secție, din

a Îndeplinit planul de repa
rații încă de la 4 februarie a 
fost S.M.T.-Mierct:rea Ciuc.

Acam, la S.ALT.-Sf. Gbeor- 
ghe s:nt gata p«ritu 3 în
cepe muncile de primăvară 
toate tractoarele, 4 tractoare 
rutiere, 40 pluguri tractor, 32 
grape stelate, toate semănă- 
torlle, grapele, discuitoare- 
ie etc.

Pkiă la 12 februarie, pla
nul de reparare a tractoare

*.*rt-Șciett,  care stă permane.ut 
pe teren ș: dă todrurrărt ță- 
ractfor crac:‘-trL

Dacă în anul acesta țărănii 
fEundtori dat raforicl Sighi
șoara. pregătesc intens cam
pania de primăvară, chiar tn 
duda timpului Dwriehtic a- 
ceasta se datorește îaptalni 
că eî s-ac comins de îttsem- 
cătatee acestor pregătiri. Sec
ția agricolă a sfafclri popn- 
lar, indeoseb: tovarășii Gălă- 
tmrra Xkolae. șeful secție: și 
inginerii Radu loan ți De- 
gan Augustin. »n obținut an 
succes important activizlnd 
cerccrile miciuriniste dela 
sate. In acest ar., țăranii 
muncitori din raionul Sighl- 
șoara au învățat la aceste 
cercuri lucruri deosebit de ne
cesare 5n manca lor, deoarece 
in acest an lecțiile au îost te
meinic pregătite. Tehnicienii 
și Inginerii care au predat 
cele peste 28 lecții în cadrul 
căminelor culturale, au expli
cat pe larg țăranilor munci

partea muncitorilor vîrstnîcl 
și în special dela tovarășul 
Ion Sendira.

Utemiștii Salmași Fran- 
cisc, Kerestely Alexandru și 
tovarășele Szabo Rozalia și 
Feher Estera, care la început 
nu cunoșteau așa de bine me. 
seria de marochinărist, acum
lucrează, cu multă pricepere.

Numai in primele zile ti
nerii dela această secție au

Forța prieteniei sovieto-chineze
La 14 februarie 1950 a fost semnat la 

Moscova Tratatul de prietenie, alianță ȘÎ 
asistență mutuală între Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză.

Tratatul sovieto-chinez a întărit și mal 
mult prietenia Istorică dintre cele două po
poare, a pus bazele unei noi dezvoltări și 
consolidări a acestei prietenii. O manifesta
re a uriașei forțe vitale a tratatului sovieto- 
chinez o constituie unanimitatea deplină și 
colaborarea strinsă între cele două țări în 
lupta peniru pace, precum și puternica dez
voltare a legăturilor lor economice și cu'-, 
turale. Colaborarea economică între Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză se 
bazează pe egalitate deplină și pe respectul 
reciproc, pe respectarea drepturilor suverane 
și a independenței de stat, pe avantajul re
ciproc și pe relații de bună vecinătate. Nici 
o țară capitalistă nu ar putea acorda Chinei 
democrat-populare un ajutor atît (de efectiv 
și teh’nicește calificat ca acela pe ca^e i-1 
acordă Uniunea Sovietică. Acest ajutor este 
extrem de ieftin și de prima calitate din 
punct de vedere tehnic. La baza colaborării 
între U.R.S.S. și China stă dorința sinceră 
de a se ajuta reciproc și de a obține un a- 
vînt economic general.

Potrivit acordului semnat la 14 februarie 
1950 Guvernul Sovietic a acordat Guvernu
lui Chinez un credit pe termen lung în con
diții avantajoase. Societățile pe acțiuni so
vieto-chineze de aviație civilă, de extracție 
a metalelor neferoase și de extracție a pe
trolului, înființate în conformitate cu acor
dul sovieto-chinez din 27 martie 1950, au 
o activitate rodnică.

Un eveniment de seamă în istoria relați
ilor de prietenie sovieto-chineze a fost 
transferarea fără plată de către guvernul 
sovietic guvernului Chinei a liniei ferate 
chineze Cianciun împreună cu toate bunurile 
aparținîtid acestei căi ferate. După cum re
latează gazetele chineze, calea ferată Clan- 
ciun este acum cea mai bună din China.

Uri mare avînt a luat comerțul dinire 
U.R.S.S. și Republica Populară 'Chineză. In 
contul creditului ce i s-a acordat de către 
guvernul U.R.S.S, precum și în cadrul 
schimbului de mărfuri, China primește din 
Uniunea Sovietică utilaj pentru metalurgie, 
construcția de mașini, industria minrefă, in
dustria chimică și cea energetică, pentru 
transporturi, precum și mașini agricole, ani
male de rasă, semințe, petrol, hîrtie, țesături, 
medicamente și multe alte mărfuri.

Numai în China de Nord-Est au fost cons- 
tru te sau se construiesc cu ajutorul U.R.S.S. 
o uzină de șine și profile, o uzină de țevi

lor a. fost îndeplinit în în
treaga regiune în proporție 
de 69,6 la sută, iar repara
țiile au fost îndeplinite în 
întregime la selectoare în 
raioanele Miercurea Cruc, 
Odorhel, Reghin, Sîngeorgiul 
de Pădure șl Tg. Mureș, iar 
la pluguri tractor în raionul 
Miercurea Ciuc. De asemeni, 
au fost reparate toate trioa- 
rele în raioanele Ghecrghieni 
și Top! ița.

tori regulile egrotehrlce ce 
trebuesc respectate în mun
cile agricole de primăvară.

I” pregătirea ca moar iei' a- 
grlroîe de primăvară se poate 
vorbi șt despre unele reali
zări ebrittute de către comi
te' raional U.T3L Sighi
șoara. Piui le data de 4 fe
bruarie aproape !n majorita
tea organizațiilor U.T.M. 
cela sate au fost prelucrate 
sarciri.ie ce revin utemișfi- 
E" șî tinerilor pentru spriji
nirea acțiunii de pregătire a 
campaniei agricole de pri
măvară. Un rezultat bun 
este că tinerii țărani munci
tori din raion au adus con
tribuții de seamă în cadrul 
muncilor desfășurate. Mobi
lizați de organizațiile de 
bază U.T.M., tinerii din co
muna Dumbrăveni și alte
le, au format echipe și au 
mobilizat și restul țăranilor 
muncitori din comune să 
iasă la cîrnp pentru a face 
parazăpezi.

confecționat 66 porlmonce, 
portțigarete și portvizite.

Succesele lor cresc mereu. 
Muncitorii tineri și vîrstnîcl 
dela această secție studiază 
zilnic aplicarea -de noi me
tode de lucru în vederea 
creșterii producției bunurilor 
de larg consum necesare oa
menilor muncii.

Corespondent
KLEIN CAROL

M, Căpiță
—o-...

metalice, două furnale, uzina de laminate a 
combinatului metalurgic din Anșan, o uzină 
de mașini grele, o uzină de mașini-unelte, 
o serie de centrale electrice, o uzină de ma
șini electrice grele, o fabrică de automobile 
și multe alte întreprinderi. Toate aceste în
treprinderi sînt dotate cu cel mai perfect 
utilaj din lume.

In șesuri'.e din nord-vest și în văile Sin- 
țianului se string recolte bogate de grîu re
zistent la secetă și de o productivitate su
perioară, ale cărui semințe au fost aduse din 
U.R.S.S., iar in Nord-Vestul Chinei și în 
Mongolia interioară cresc numeroase turme 
de oi cu lină fină, primite deasemeni din 
Uniune-a Sovietică.

rîndul său, Ch’na livrează Uniunii So
vietice metale neferoase, soia, orez, ulei ve
getal, semințe oleaginoase, carne, ceai, tutun, 
lină, iută, mătase brută Țesături de mătase, 
piei brute și a'te mărfuri.

In prezent, x’oiumul comerțului dintre Chi
na și U.R.S.S. depășește cu mult volumul 
comerțului Chinei cu orice țară în tot de
cursul istoriei poporului chinez. Dacă in a- 
nul 1950, comerțul exterior al Chinei cu 
U.R.S.S. și țările de democrație populară re
prezenta 26 '.a sută, în anul 1952 numai co
merțul cu U.R.S.S. constituia aproape 54 
la sută din comerțul exterior al Chinei. 
In anul 1953. colaborarea economică între 
U.R.S.S. și Republica Populară Chineză a 
luat un avînt și mai mare.

Uniunea Sovietică acordă Chinei un aju
tor tehnic și științific multilateral. Specialiș
tii sovietici îi ajută pe tovarășii lor chinezi 
să-și însușească tehnica modernă complexă, 
le aduc la cunoștință realizările științei și 
tehnicii sovietice, le transmit experiența în
treprinderilor fruntașe din U.R.S.S.

Experiența înaintată a Uniunii Sovietice 
joacă un joi uriaș în construcția Chinei noi. 
In această privință conducătorul poporului 
chinez Mao Țze-dun a declarat: „Pentru a 
ne clădi țara t-ebu e să facem ca pe scara 
întregii țări, pe scară națională, să se în
vețe de la Uniunea Sovietică".

Relațiile culturale între popoarele U.R.S.S. 
și ale Chinei devin tot mai largi și mai 
trainice. La relațiile culturale dintre cele 
două țări participă activ masele populare 
cele mai largi. In uzinele Moscovei și în sta- 
nițele Cubanului, ia marile construcții de pe 
Volga ți în colhozurile Klrghizîel, — pre
tutindeni muncitorii șl colhoznicii, funcțio

O nouă fabrică de pîine
In curind va Intre în funcțiune la Tg. 

Mureș o nouă fabrică -de pîine. in ziua de 
10 februarie’ muncitorii și tehnicienii de la 
întreprinderea de panificație din Tg. Mureș 
au executat în noua fabrică, prima ccacere 
de probă.

Noua fabrică de pîine este înzestrată cu 
10 cuptoare moderne care funcționează cu 
gaz metan, două fră«riîntătoere mari, precum 
și dulapuri de dospire și altele. Partea ex
terioară a cuptoarelor este acoperită cu plăci 
de faianță, iar transportul interior se va e- 
fec’.ua cu ajutorul a 80 <le cărucioare cu 
rafturi. Fabrica va produce zilnic peste 
25.000 kg. de pîine. In afară de plinea inte
grală șl Intermediară se vor produce aici 
L'anze’.e, cornurl, chifle, împletituri etc.

In apropierea noii fabrici se ridică un 
corp de clădiri care va servi pentru magazii 
de depozitare a fainei, o baie cu dușuri, 
vestiare etc.

S-au introdus noi măsuri 
tehni co-orga ni za tori ce

CLUJ (de a corespondenta noastră, Livia 
Lovenștein).

Colectivul de conducere el întreprinderii 
de țesătorie „Brainer Bela“ din Cluj, se pre
ocupă de problema introducerii noilor mă^ 
suri tehnico-crganizatorice menite să ușure
ze munca și să contribue la sporirea pro
ducției și productivității muncii. Din cete 
14 măsuri tehnico-organizatorice prevăzute Ei 
plan, 10 au fost aplicate la locul d£ muncă. 
Astfel, de curind a fost confecționat un nou 
sul de urzit care mărește capacitatea de pro
ducție dela 1200 metri la 1600 metri. El dă 
totodată posibilitatea muncitorilor să lucreze 
continuu, climinîndu-se astfel timpii morți. 
La fiecare război au fost introduse suveici 
de tip nou, care trebuiesc încărcate ia un in
terval mai mare decît se încarcau cele vechi, 
mărindu-se astfel productivitatea muncii cu 
3 la sută. In vederea înlăturării deficiențelor, 
s-a instituit un control zilnic asupra Vitre
gului proces tehnologic. El dă posibilitatea 
ca deficiențele să fie eliminate pe loc și mun
ca să se desfășoare în ritm normal, ;

Tot în vederea ușurării muncii, peste puțin 
timp va fi introdus un cărucior pentru trans
portarea materialelor dela un lec de muncă 
la altul, și un dispozitiv care va deservi ma
șina de răsucit fire.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii între
prinderii de țesătoric „Brainer Beia“ din Cluj, 
studiază necontenit aplicarea de noi măsuri 
tehnico-o-rgănizatorice, oare să ducă la creș
terea productivității muncii și la reducerea 
prețului de cost.

narii și tineretul studios ascultă cu un uriaș 
interes conferințele și convorbirile despre 
cultura chineză, despre viața și real'zări'.-e 
marelui popor ch nez.

Republica Populară Chineză a obținut în 
ultimii patru ani succese remarcabile. Forțe
lor contrarevoluției și agenturii americane de 
subminare din interiorul țării li s-au dat 'o- 
vituri nimicitoare. Sub Conducerea. Partidu
lui Comunist și a gloriosului său conducă
tor, Mao Țze-dun, s-a înfăptuit unitatea po
litică a poporului chinez. Cu sprijinul Uniu
nii Sovietice și al țărilor de democrație ipopu. 
Iară, al întregului lagăr al păcii, democra
ției și socialismului poporul ch nez își cons
truiește cu fermitate statul său democrat- 
popular. Nici un fel de aventuri ale agre
sorilor american' nu au putut să împiedice 
construcția sa pașnică încununată de succes.

Datorită existenței tratatului sovieto- 
chinez de prietenie, alianță și asistență mu
tuală, precum și luptei pentru pace a po
poarelor întregii lumi, aventurile agresive 
ale imperialiștilor americani se izbesc de. 
obstacole de netrecut. Prin rezistența lor 
eroică in fața agresiunii americane, popoare
le Coreei și Chinei au cucerit dragostea și 
respectul întregii omeniri progresiste. Po
poarele întregii lumi se conving de faptul 
că Republica Popmară Chineză se afirmă 
astăzi în Asia și în bazinul Oceanului Paci
fic ca un puternic factor de stabilitate că ea 
a devenit o forță internațională care nu le 
îngăduie imperialiștilor să înrobească ne
stingheriți popoarele Asiei și să transforme 
Asia în focarul unui nou război mondial.

Uniunea Sovietică apără cu energie și 
consecvență drepturile Republicii Populare 
Chineze pe plan internațional, cere \u 
tărie restabilirea drepturilor legitime ale po
porului chinez în Organizația Națiunilor 
Unite și în toate organele acesteia. La con
ferința de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri, V. M. Molotov 
a arătat în mod convingător rolul excepțio
nal de mare al Republicii Populare Chineze 
în lupta pentru o pace trainică șl securita
tea generală.

Evenimentele din ultimii patru ani dove
desc ce însemnătate uriașă are prietenia 
dintre popoarele U.R.S.S. și Chinei pentru 
cauza menținerii păcii în Extremul Orient și 
în întreaga lume. Alianța de nezdruncinat 
dintre marile popoare ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Chineze constitue o 
contribuție importantă li întărirea lagărului 
internațional al păcii, dcinocrațt; i și se;'a< 
lisinulut,



TURUL CICLIST AL EGIPTULUI
Pe la mijlocul lunii decembrie am primit 

Invitația de a participa la turul ciclist al 
Egiptului. Pentrucă ne aflam in plină ia-rnă, 
încetasem de mult pedalajul și urmam, ca 
deobicei, u.n program de sală. Din punct de 
vedere tehnic, noi eram Inițial handicapați, 
față de majoritatea participanților la acest 

Astfel, cicliștii francezi se antrenează 
în s-udul țării, pe. „Coasta de Azur1' 
clima este dulce, iar alergătorii bel- 
se bucură deasemeni de un climat mai 
aspru. Nu mai vorbesc de cicliștii

Marin Nlculescu
din echipa de cicllsrfi a R.P.R.

— -O------

tur. 
iarna 
unde 
gieni 
puțin 
egipteni și libanezi care n-u cunosc nici 
pada și nici frigul.

Din dorința vie însă de a cu
noaște sportivii egipteni — cît și 
cicliștii din celelalte țări, de a ne 
împrieteni cu sportivii din toate 
țările, am răspuns cu m-ultă plă
cere la această invitație.

Ca un sumar antrenament șl 
cu dorința vie- de a ne comporta 
cît mai bine, am pornit în dimi
neața zilei de 6 ianuarie 1954 în 
lunga călătorie.
Spre țara unde nu ninge 

niciodată
Călătoria cu avion-ul de -la Bucu

rești la Pra-ga a fost minunată. 
După o scurtă escală pe aeropor
tul „orașului de aur“, am pornit, 
tot pe calea aerului, spre Amster
dam, unde am înnoptat. A doua zi, 
joi 7 ianuarie, la orele 18 am de
colat de -pe aerodromul din Am
sterdam, sburînd toată noaptea. 
Sboruil de noapte era obositor, mal 
ales pentru noi care mai aveam 
puțin timp pînă la luarea startului 
în marea cursă. După o escală de 
alimentare la Frankfurt pe Rin 
ne-am continuat ruta aeriană pînă 
ta Cairo, unde avionul a aterizat In 
zorii zilei de vineri 8 Ianuarie.

Startul se dădea însă din Luxor, 
oraș situat la aproape 800 km. de 
Cairo, în Inima deșertului. 1a 400 
km. de ecuator. Drumul dela Cairo 
la Luxor l-am făcut cu trenul. In 
timpul călătoriei am montat cau
ciucurile pe roți, am montat unele 
piese noi — ne-am pus la punct. 
Am sosit la Luxor după miezul 
nopții, în jurul orei 2. Nu ne-am 
odihnit însă decît 2—3 ore, de
oarece în dimineața zilei de 9 ia
nuarie ne-am prezentat la solem
nitatea de începere a turului ci
clist.

scăzut nici o clipă sub 40 km. cu ruperi, după 
atacuri dese prin zigzaguri periculoase desfă. 
șutate cînd pe partea dreaptă, cînd pe cea 
stingă. Din pricina acestor atacuri executate 
intr-un mod departe de a fi sportiv de către 
unii cicliști belgieni, francezi, danezi și en
glezi, Maxim, care rulase mult timp în pri
mul grup s-a pomenit în nisipul de -pe mar
ginea șoselei asfaltate, pierzind astfel

După 
Maxim,

terminarea unei etape reprezentantul nostru, Nicclae 
este înconjurat de egipteni, care în semn de 

1-au oferit flori.

Hg pregătim psdry primăvară!
In comuna Gologan din raionul Focșani, 

se desfășoară o intensă muncă în vederea 
campaniei agricole de primăvară. Cei 28 
de agitatori, între care sînt mulți utemlști, 
îndrumați de organizația de partid lămu
resc pe fiecare țaran muncitor din comună 
să-și termine . cît mal degrabă repararea tu
turor atelajelor și a harnașamentelor.

Deasemeni, agitatorii popularizează în 
rîndul țăranilor muncitori cele mai avan
sate metode agrotehnice — metodele sovie
tice, explicînd cum să fie aplicate la mun
cile cîmpului.

Agitatorul Dima Iile, de pildă, dă exemplu 
personal țăranilor muncitori din comună re- 
parîndu-și uneltele, asigurîndu-și și condițlo- 
nîndu-și sămînța necesară însămînțărilor. 
Acum el le explică practic țăranilor mun
citori cum a reușit să-și pregătească toate 
din timp. Urmîndu-i exemplul țăranii mun
citori Paraschiv Tatu, Radu Riciu, Ion Să- 
punaru și alții și-au reparat printre primii din 
comună toate uneltele, și-au asigurat se
mințele necesare pentru însămînțat aștep- 
tînd doar ziua cînd vor ieși pe ogoare.

Muncind în felul acesta, țăranii muncitori 
dîn comuna noastră asigură desfășurarea 
campaniei agricole de primăvară în condi
ții cît mai bune.

a

Două feluri de a ilustra
tehnică a cursei a oprit îndată șirul de vehi- 
co’.e pentru a se mări astfel distanța lui 
Maxim față de cicliștii fruntași. Desigur dacă 
era în cauză vreun ciclist favorizat nu ar 
fi făcut acest lucru I

Oficialii egipteni ne-au cerut scuze pentru 
incidentele care s-au ivit, tatrucît aflîndu-se 
la prima lor manifestație de aceste proporții 
au recurs la serviciile tehnice ale acestor 
„speciailiști". El ne-au asigurat dealtfel că 
la viitoarea ediție a turului șl partea teh
nică va aparține tot foru'ui de specialitate e- 
giptejn, care este hotărft să renunțe la a- 

ajutor". Acest fapt ar fl îmbucurător 
deoarece egiptenii au demonstrat 
reale posibilități ta organizarea 
acestei competiții.

Prietenii egipteni
Deși am sosit în uitimul moment 

ți nu am participat la ședința co
mună din ajunul întrecerii în care 
s-au repartizat numerele de ordine 
și s-au precizat unele amănunte cu 
privire lă desfășurarea întrecerii, 
totuși oficialii egipteni ne-au arătat 
o atenție deosebită.

Dealungul celor 13 etape, în zi
lele de repaus, ca și în cele cîteva 
zile în care am stat la Cairo, după 
terminarea cursei, am fost înconju
rați cu multă simpatie ș; drașgoste 
de către . sportivii egipteni. Ca re
prezentanții singurei țări de de
mocrație populară care a luat parte 
la acest tur, simpatia care ni s-a 
arătat ne-a impresionat în mod de
osebit. De altfel, între sportivii 
egipteni și echipa noastră s-a legat 
o strînsă prietenie. Nu rareori Ma
xim, Vasiiescu și Istrate au alcă
tuit „morișcă" Cl 
teni, reușind să 
fruntaș. Mai mult, Maxim le-a dat 
alergătorilor egipteni o serie de 
îndrumări tehnice și tactice care 
le-au fost de folos ta timpul cursei.

Ne-am tntîlnit aici cu secretarul 
federației de ciclism a Egiptului pe 
:are l-am cunoscut la București ta 
zilele celui de al IV-lea Festival. 
El și-a exprimat dorința de a or
ganiza în viitor mai multe compe
tiții sportive care să ducă la le
garea unei prietenii sportive și mai 
trainice. In acest sens secretarul 
federației de ciclism a Egiptului 
ne-a vorbit despre faptul că cicliștii 

doresc să participe la cîteva probe 

anului 1954. Acest lucru ne-a 
mult. Deasemeni el ne-a asi- 

vom fi prima țară invitată să parti- 
viitoarea ediție a acestei mari com-

,i Istrate au a'.că- 
cu alergătorii egip- 
i ajungă plutonul

prietenie

Ilustrația la o carte nu ere numai rotai 
de a atrage pe cititor, de a-l îndemna să ci
tească, ci și de a scoate mai bine In relief 
ideile cuprinse în carte, de e le comp.ecta 
cu ajutorul imaginii plastice. De aceea ilus
tratorul unei cărți trebue să se străduiască 
întotdeauna să dezvăluie in desen împreju
rările semnificative și eroii cei mai repre
zentativi ai volumului. La cărțile pentru co
pii in mod specia:, ilustrația mai are șl 
alt scop : acela de a le ușura copiilor în
țelegerea subiectului. Atunci cind e vorba 
de copii mai mici ilustrațiile joacă rolul fău
ririi chiar a' imaginilor asupra unor ființe 
și lucruri pe care mințile lor crude nu ie 
cunosc încă. Cărțile cu ilustrații învață pe 
copii de la cea mai fragedă virstă să cu
noască înfățișarea și denumirea unor obiec
te sau ființe.

Editura Tineretului a dobîndit reale suc
cese în privința prezentării grafice a cărți
lor pentru copii. Numeroase ediții de cărți 
românești și străine au apărut în condiții 
grafice bune, bogat ilustrate spre mulțumi
rea micilor cititori. ’

Deși e firesc să existe o singură concep
ție despre felul în care trebue. să fie făcute 
ilustrațiile la cărțile pentru cop::, iată că 
două din volumele apărute recent ta Editu
ra Tineretului, „Nică fără frică" de Nina 
Cassian cu ilustrații ele Ju'.es Perahim și 
„Pomul de iarnă" de Mihall Calmîcu ilus
trată de Ion Popescu-Gopo, trădează de fapt 
două moduri — complect opuse de a 
ilustra cărțile pentru cei mici.

Una din laturile practice — ca să zicem 
așa — elementare ale problemei ilustrațiilor 
este ca acestea să corespundă textului, Copi
lul care a desciiis cartea „Pomul de iarnă ‘ 
iși va îndrepta cu ’nesaț privirea asupra ilus
trațiilor din care va dori sa vadă curn arată 
iepurașii și urșii, aricii și veverițele, vul
pea cea șireată care a pățit-o rău pentrucă 
a fura, din darurile destinate de Moș Ge
rilă animalelor din pădure. Dar chi-ar prima 
pagină a cărții ii va face să se îndoiască 
de autenticitatea textului pentrucă deși scrie 
negru pe alb : „Iată trece-un iepuraș, cu un 
urs în urmă 1", desenul de mai sus cu cițiva 
centimetri, arată o situație... exact inversă 
Din păcate i-.idoiala cititorului este pe deplin 
îndreptățită și de alte ilustrații.

„Uite un arici !’* va exclama probabil mi
cuțul care a citit cartea „Pomul de iarnă", 
atît la vederea unui șobolan cît și a unui pui 
de vulpe. De această regretabilă confuzie 
care desigur că-i va necăji pe părinți nu 
este deloc vinovat micul cititor. ’In desenul 
care i.tfațișeazâ pregătirile pentru pomul
de iarnă din pădure, cît și în cei cu 
vulpea prinsă in capcană, ariciul despre
care e voroa în text devine prin bunăvoința 
ilustratorului cind un soi de șobolan, cind 
un pui de vulpe sau așa ceva. Tot în de
senul tachinat pregătirilor pentru pomul de 
iarnă, . everițele — despre care se scrie că 
s-au u-cat in brad pe-o cracă, — au ajuns 
una intr-adevăr pe-o cracă (dar nu de brad), 
iar cealaltă nu 
cetare extrem 
abil. Asemenea 
nează cu ilustrația care iniățișează orchestra 
animalelor. Versuri e spun : „Chitarist e un 
arici,/ Muzicant din fire,. Patru iepurași 
din scripci, Cîntă cu-ndîrjire“, iar dese
nul arată pe arici cîntînd din trombon, ș-. 
in loc de patru iepurași sunt numai doi, 
dintre care unul cîntă din fluer, și altul 
’a contrabas. Cât privește scripca, ea se gă
sește în mitaile unui animal a cărui identi
tate e imposibil de stabilit.

Neconcordanta cu textul nu este singura 
lipsă a ilt.Grațiilor din cartea „Pomul de 
;?.-n- . Acertea mai suferă și de un scăzut 
nivel eristic. Desenele sunt schematice, Sn 
î’e exis’a multă mișcare dar prea puțină ex
presivitate a figurilor Trăsăturile vii ale 
animalelor, chipurile lor, sunt „lichidate"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
a f e r e a s t
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Bucuria lui moș Mendu
— Da, Ianoș, da; băiatul moșului, am 65 

de ani, însă la o minune ca asta niciodată 
în trecut nu am îndrăznit a gîndi. Auzi, să 
pună electrica ta casele noastre!... Ionică 
Căsaru, Lazăr Gheorghe și mulți alții au a- 
jrrtat electricianului la instalarea firelor și 
iată : în curînd vom avea lumină electrică"...

Așa-mi vorbea mai zilele trecute, moș 
Mendu Gheorghe, om încercat ta viață 
cu toate cele. $i-l cred pentrucă în co
mună, ca mai în toate comunele din Moldo
va. pe timpurile c’nd jigul îl apăsau asu- 
pră-ne moșierii și bogătașii de tot felul, mize
ria își făcuse bun sălaș. In locul unei vieți 
liniștite, oamenii trăiau din amăgeala pro
misiunilor

Astăzi însă, viața își croește alt făgaș și 
oamenii încep să cunoască bucuriile.

Pentru tineri și chiar pentru Pa rtal, ca 
alde moș Mendu, din comuna Valea Seacă, 
inaugurarea căminului cultural a fost pri
lej de noi bucurii. Aici. în zilele de sărbă
toare. se vor aduna cu toții perrtru a asista 
la un festival artistic sau pentru a face o 
învîrtită după pofta inimii. Biblioteca cu 
peste 709 volume îmbie pe tineri la citit, iar 
audițiile la ratio ii cheamă pe mulți. In cu- 
rind, vor avea și un aparat de proiecție ci- 
■'ematografică.

Perrin? așa o viață, face să muncești!
C ent

■ IANOȘ IANAU

în cîteva linii. Obraiul Iui Moș Gerilă care 
apare în trei scene este abia schițat prm 
cîteva linii imprecise, ceeace face imposi
bilă observarea vreunei expresii. In see;.a 
împărțirii darurilor, Moș Gerilă are un sin
gur ochi de o dimensiune neobișnuită. Toate 
i.ustrațiile au înfățișarea unor desene lu
crate de mintuială. Afară de coperte, nici 
culorile nu sini de natură a-i mulțumi pe 
copii. Plasarea alături de al'b-negru a unui 
albastru palid care mai mult mohorește de
cît înviorează, nu crează o ambianță de 
culori de natură să-i atragă pe copii. 1. 
Popescit-Gopo, cunoscut ca un desenator de 
talent, a subapreciat în acest caz impor
tanța pe care o au ilustrațiile ta cărțile pen
tru copii și a considerat probabil că dat fiind 
că aceștia simt „nepricepuți**,  ,i se pot oferi 
lucrări slabe, lucrate neglijent. Dealtfel, lip
sa de expresivitate, rezolvarea întregului de
sen din câteva trăsături în care e surprinsă 
dibaci dar unilateral mișcarea personagii
lor, nu se vădesc pentru prima oară în de
senele lui i. Popescu-Gopo. Editura (redac
tor de carțe Ana Tud-oraș, tehnoredactor 
Elena Ceaușu) poartă deasemenea răspunde
rea felului rfecdrespu'nzător în care au apă
rut ilustrațiile la acest volum.

Lucruri complect diferite se pot 
despre volumul celălalt, „Nică fără 
ilustrat de J. Perahim (redactor de 
Dau Faur, tehnoredactor L. Naum). 
nele nu numai că corespund textului,
sta nu constitue de astădată o problemă, 
dar aici se vede străduința creatoare a ar
tistului de a realiza ilustrații care ajută 
efectiv la înțelegerea subiectului, oferind 
totodată copiilor adevărate ©moții artistice. 
In primele pagini ale cărții cititorul cu
noaște chipul vru, plin de expresivitate al 
lui Nică. Ilustratorul a reușit să prindă în 
figura inteligentă, vioaie, plină de îndrăz
neală și hotărîre a băiatului, trăsăturile unui 
autentic flăcăiaș de pe meleagurile patriei 
noastre, care e de natură să întărească la 
copii imaginea pe care și-o iac despre 
Nică, citind basmul. Intorcînd rîn-d pe rind 
paginile cărții ne apar chipurile eroilor din 
basm așa c-um le-a zugrăvit autoa-rea : Nami
lă împărat, curtenii lui, gîza cea năzdrăvană, 
peștele cu mustăți, păsărelele etc. In de
mascarea forțelor întunericului și nedreptății 
pe care Nică le înfruntă cu-rajos, desenatorul! 
a realizat urtele portrete hidoase de dușmani 
odioși ai poporului, remarcabile prin sarcas
mul și accentele lor satirice viguroase. Chiar 
în desenele cu mai multe personagii J. Pe
rahim a reușit în bună măsură să imprime 
fiecărei figuri o expresie conformă cu indi
vidualitatea sa distinctă. Din multe desene 
se desprinde tin humor natural și discret. 
Foarte reușit este desenul oare reprezintă 
pe Nică dormind pe jos în iarbă. Pozi ia fi
rească in care doarme băiatul, florile din jur 
lucrate cu multă migală, cît și felul in care 
artistul a dispus punerea în pagină a dese
nului, dovedesc dragostea, atenția șl grija 
cu care el a înțeles să împodobească acest 
volum destinat, copiilor. Toate acestea sunt 
complectate de vignete, titluri desenate și 

. frontispiciile dela începutul fiecărui capitol 
(desenate de I. Lessen) în care motivul pe 
care se întemeiază desenul sintetizează parcă 
subiectul capitolului respectiv. Ilustrațiile din 
interior sunt lucrate numai în alb-negru dar 
calitățile desenului ies în relief și fără inter
mediul culorilor.

Din aceste două moduri de a ilustra se 
poate trage o singură concluzie :aceea că 
numai atunci cînd există preocupare și in- 

• teres, mult spirit de răspundere din partea 
«resenatorul-u*  și a editurii, se poate realiza 
un volum bine ilustrat. Ilustrații e cărți tor 

. pentru copii trebue să fie la înălțimea ce
rințelor deosebite pe care le impune această 

i 'irstă, ele să vie Intr-adevăr în ajutorai 
formării caracterului copiilor, a gustului lor 

. estetic.

egipteni < , ,
de fond care se vor organiza în țara noastră 
în vara 
bucurat 
gurat că 
cipăm la 
petiții.

Gazdele ne-au condus să vizităm stadionul 
din Cairo, care numără doar 15 mii de locuri 
Ne-a surprins acest număr redus de bcuri. 
„In țară nu se organizează competiții tfe 
masă care să necesite baze sportive mai 
maci" — ne-a.u explicat însoțitorii noștri 
In afară de maratonul Nilului, care a cu
noscut o oarecare amploare, nici o a tă com- 

"" a-.
că 
pe

tactul cu plutonul fruntaș. Abia pe ultimii 
20 kilometri iureșul s-a mai potolit puțin. 
Totuși media orară stabilită de învingătorul 
etapei, belgianul Van Meenen a fost de a- 
proape 39 kilometri. Eu am terminat la 40 
secunde de el pe locul 6, realizîn-d o medie 
onară de .peste 38 km.
Unele amănunte semnificative
Intr-un ziar am citit nu de mult un articol 

privitor la drogurile de care uzează sportivii 
din Apus, în special profesioniștii, zdruhei- 
nindu-și astfel sănătatea în scurta vreme. 
Nici, „amatorii" nu se dau în lături să între
buințeze aceste droguri numite deping-uri. 
Acel articol se încheia astfel: „sportivul care 
„se dopează" comite o crimă asupra lui 
însuși și apoi îșl fură concurenții, tovarășii 
săi de luptă". Deseori am încercat să-mi în
chipui pe acești „sportivi" care înlocuiau 
puterea de luptă cu rețete farmaceutice. In 
turul Egiptului însă am avut prilejul să-i 
cunosc. In etapa 10-a de 77 km. tntre 
Ismailia și Zagzig, libanezul Naltehian „s-a 
dopat" și a plecat chiar dela start ca un 
bolid, împreună cu danezul Rasmunsen, ter- 
minînd etapa cu un avans de peste 10 mi
nute. Aceasta era o „performanță" excepțio- 
ruală pentru un ciclist care termina etapele 
mereu pe locuri codașe. Dar secretul acestei 
„performanțe" nu este greu de ghicit: efectul 
drogului. Pe ultimii 15—20 km. ai etapelor 
mai toți cicliștii din occident scoteau un bi- 
donaș și inghițeau din el băuturi cu miros 
tare, farmaceutic. După cîteva clipe cicliștii 
se porneau pe o goană uluitoare, ca și cînd 
atunci ar fi început etapa. Desigur că noi și 
ceilalți cicliști care nu luam droguri nu 
puteam face față acestei reveniri nefirești 
Așa se explică de ce 'n unele etape sfirșeam 
la cîte un minut sau două de primii clasați. 
Această diferență reprezenta furtul pe care 
ei îl comiteau pe ultimii kilometri cu ajutorul 
dopingului.

Urmările dopingului făceau aa după termi
narea etapelor cicliștii drogați să fie complect 
desfigurați, cu privirile rătăcite, ca niște 
halucinați, pentru ca să zacă apoi ore întregi 
în pat.

N-a fost acesta însă singurul procedeu ne
cinstit pe care I-au folosit în această între
cere, unii cicliști din A,pus.

De cum au constatat că alergătorii romîni- 
singurii din țările de democrație populară — 
sînt destul de puternici, o serie de cicliști oc
cidentali au organizai o adevărată coaliție, 
împiedicînd orice acțiune a noastră. Deseori 
ei blocau primul plan în așa fel incit cu 
greu reușeai să te strecori în frunte, pentru 
a putea fi atent la diferite încercări de eva
dare. Alte ori ei uzau de unele procedee ca 
de exemplu sprinturile în zigzag sau condu
cerea plutonului, în așa fel incit cicliștii a- 
jungeau pe nlsipml de pe marginea drumului, 
sau spre a evita aceasta erau nevoiți să frî- 
neze, rămînînd în urma plutonului și trebu
ind să facă eforturi deosebite pentru a-1 a- 
j’unge, (Amintesc „întîmplarea**  lui Maxim).

Despre organizare și unii... 
tehnicieni

A fost evidentă strădania deosebită care a 
fost depusă de către organizatori pentru ca 
toți concurenții să se simtă bine. Latura teh
nică a concursului a fost însă încredințată 
unor „arbitri" francezi și belgieni. Unii din
tre aceștia erau foști cicliști profesioniști sta
biliți aoum în Egipt. Rezultatul a fost că a- 
cești „specialiști" au făcut „erori" grosolane 
Astfel, în una din etape, eu sosisem pe lo
cul 4 (așa cum de altfel o dovedeau și foto
grafiile făcute cu prilejul sprintului final) 
dar am fost trecut pe locul 9. La fel. Maxim, 
sosind al 5-!ea, fapt confirmat de oficialii e 
gipteni și chiar de alergători, a fost trecut 
pe locul 15. A fost nevoe de o contestație din 
partea delegației noastre pentru a se pune 
lucrurile la punct. Alteori, deși unii alergă-

Examene greu de trecut...
Prezența noastră la start, în ultima clipă, 

a constituit o adevărată surpriză, mai ales 
că o parte din presă anunțase că echipa 
R.P.Rj nu mai ia parte la competiție.

După o festivitate sportivă 
neobișnuite în Egipt, s-a dat 
acest mare concurs ciclist.

Potrivit unui ritual local, 
Luxoruiui a ars cu o făclie 
templul regilor, panglica alb 
startului, dec'.arînd competiția

Și lată-ne că după trei zile de călătorie și 
două nopți în care am dormit pe apucate, în 
avion sau în tren, re.simțindu-ne firește in 
mare măsură, am luat startul in această corn, 
petiție de 1.500 km. Hotăriți să nu precupețim 
însă nici un efort, oe-am comportat destul 
de bine in prima etapă. După cum se știe, 
eu m-am cliasat pe locul 9, in aceîaș timp cu 
învingătorul etapei, belgianul Van Meenerr, 
cîștigâto-ul final al turului. Ceilalți coechi
pieri, Maxim, Vasilescu șl Istrate. deși s-au 
resimțit mai mult in arma călătoriei, au ter
minat etapa destul de aproape de primul 
pluton, iar Maxim a spart l.a numai cițiva 
kilometri de sosire, în timp ce se afla cu 
mine în gru-pul din față.

Dela Luxor și pină la El-Giuzei, dea
lungul a 600 km. șl timp de 6 etape, drumul 
a mers paralel eu Nilul. Șoseaua îngustă 
de 4—5 metri pe care cu greu se putea merge 
în pluton, eră pe de altă parte și 'fără asfalt, 
cu mult nisip, nîrtoape și pietre tăioase.

In primele zile, pe lingă duritatea drumu
lui, am avut de înfruntat și furtunile de ni
sip care bintuie în acest anotimp valea Nilu
lui. Nisipul fin, spulberat de vinturi nâpraz- 
nice, pătrundea prin ochelari, stîn-jenindu-ne 
vederea Cînd scoteam din buzunarele tricou- 
rilor -alimentele ce le aveam, ele erau pline 
de praf în așa fel incit odată cj rrtincarea în- 
ghiteam și o bună porție de nlsi.p, care ne 
scîrțăia permanent între dinți...

Pentru noi, tare veni-seram- delta
12—13 grade și alergam pe o căldură de -plus 
25—28 grade, desfășurarea turului a în
semnat un examen deosebit de duc. Bidoanele 
cu apă se goleau îndată. Alergam cu gura 
arsă de sete și buzele uscate de vînt căutînd 
necontenit apă. Satele erau la distanțe maci, 
deseori la zeci de kilometri.

Dar nu acestea eu fost încercările cele mai 
grele. Greutăți nebănuite au pus deseori 
coechipierii mei în pericol de a abandona.

Nicolăe Maxim « avut o plecare greoaie : 
se resimțea mult din pricina călătoriei lungi, 
mai ales că el muncise cel mat mult, fiind 
totodată și mecanicul foarte priceput al gru
pului nostru. Dar după cîteva eta-pe și-a re
veni» avîri-o 6 comportare din ce în ce 
bună Deși pierduse 
zile a u-rcat epoi î-n

Constantin Istrate 
picior în urma u-nei 
alergarea pedalînd mai mult cu u-n 
dînd astfel dovadă de o tenacitate rar întîl- 
nită. Și-a revenit apoi, cîștigînd numeroase 
locuri în clasament. Forța morală și fizică -a 
sportivului ca-re-și reprezenta cu cinste patria 
sa, forță pe care a dovedit-o din plin Istrate, 
aceasta l-a ajutat să nu abandoneze.

După ce a rupt bicicleta în etapa a doua 
și a pierdut minute prețioase, Vasilescu a 
suferit o gravă indigestie în etapa a treia. 
Deși nu dormise toată noa-ptea, avînd pe dea
supra și febră el s-a prezentat a doua zi la 
start și a continuat cursa cu prețul unor mari 
eforturi. După etapa a șapte-a s-a însănătoșit 
complect și a început a ocupa locuri din ce 
în ce mai bune. Dela El-Giuzei șoseaua pă
răsește lunca Nilului 
vest la Suez. D,acă în etapele precedente am 
mai intî'.nit vegetație, apoi dela El-Giuzei 
pină la Suez drumul a străbătut doa<- deșer
tul. Cît vedeai cu ochii în dreapta și în 
stingă șoselei, nisip și iar nisip. O întindere tori sosea-u la cîteva sute de metri de pluton 
imensă fără margini : întinderea înfricoșa 
toare a pustiului. Doar ici, colo cîțiva arbuș
ti piperniciți plini de nisip din care rodeau 
cămilele șl măgarii, — animale care hoină
resc pe aici în număr deosebit de mare. — 
Soarele încălzea puternic, iar vîntul fierbinte 
sfichiuia cumplit. Zeci și zeci de kilometri 
pedalam ca pe o adevărată mare de nisip.

Dacă din cele 12 etape desfășurate pînă 
la Alexandria au fost unele deosebit de dure, 
apoi etapa 13, ultima, cea dintre Alexandria 
și Cairo, pe distanță de 219 km. a fost cea 
mai grea dintre toate. Concurențli au pornit 
ca din țeava de tun, plutonul fărămițîndu-se 
chiar după primii kilometri. Mai bine de. 150 
km. grupul fruntaș în care mă aflam a gonit 
într-un iureș extraordinar. Media orară nu a

de proporții 
plecarea î-n

guvernatorul 
adusă del a 
cu verde a 
deschisă.

minus

mai ■ 
multe locuri în primele 
clasamentul general, 
a suferit o infecție la 
căzături. El a continuat 

picior ’

îndreptîndu-se spre

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 14 februarie 1954

petiție sportivă nu a atins proporțiile 
cestui tur cicîlst. Se poate lesne observa 
sportul aci abîa acum începe să pornească 
calea unei afirmări ceva mai largi.

es-e vizibila decît la, o cer- 
de amănunțită a unui ochi 
intolerabile greșeli cuhni-In Editura pentru literatură politică 

au apărut :
V. STALIN — Despre materialismul 
dialectic și materialismul istoric, ed. 
II-a — 40 pag.. 40 bani.

— Pentru dezvoltarea creșterii animale-
* in anii 1954—1956, — 16 pag., 16 

bani.
— In ajutorul țetac care urmează cursu

rile serale de partid de la orașe și 
sate :
Dese uerirea și folosirea rezervelor in
terne ale producției.
însemnătatea creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului oe cost 
pentru ridicarea *;.elr.ui  de trai ai 
pooTTrui. 48 pag.. 25 bani.

l

unei afirmări ceva mai largi.
O țară bogată 

dar cu oameni săraci...
Cairo sau Alexandria poți observa cat-’ 
moderne, cu vile luxoase. împrejmuite

. ‘ a stare abundă. Da- în j
aceiași timp, la cițiva pași doar poți wedea 
casele pipernicite, sărăcăcioase ale ocoale- 
țlei de rind. Case mici, ca niște cocioabe, 
multe din ele fără tavan, fără ferestre. Pe 
străzi, cît este ziua de mare mii și mii de 
oameni umblă de colo pînă colo fără niciun , 
căpătîi sau cerșind pe lîngă zidurile blocuri
lor luxoase..

In vreme ce în marile restaurante egiptene 
în costume europene și cu fes, semnul dis
tinctiv al clasei înstărite și alături de ei nu
meroși străini consumă tot soiul de bunătăți, 
imensa majoritate a populației se hrănește cu 
lipie și mazăre sau orez de proastă calitate. 
Deși Nilul-f'.uviul sfînt eum îl numesc ei — 
prin revărsările lui anuale face să rodească 
din belșug milioane de hectare, țărănimea e- 
gipteană — felahii — se află într-o stare de 
înapoiere de neînchipuit. Ei locuiesc în case 
mizere și pe chipul lor se zugrăvește viața 
plină de lipsuri și amarnica trudă pe care o 
îndură.

Marii proprietari de terenuri arabile pre
feră să lucreze pămîntul tot cu pluguri stră
vechi, întrucît mîna de lucru se găsește din 
belșug și la un preț derizoriu : 40-60 cenți pe 
zi, o retribuție care ajunge muncitorilor agri
coli doar ca să-și țină viața de pe o zi pe 
alta. Dealungul Nilului am văzut mii și mii 
de țărani cu haine zdrențuite, aplecați dea
supra țarinelor.

Valea Nilului este neînchipuit de bogata : 
orez, portocale, banane, curmale etc., dar 
oamenii simpli din Egipt se hrănesc tot cu 
lipie și mazăre. Vitrinele marilor magazine 
sînt înțesate cu stofe și mătăsuri, dar poțo? 
rul egiptean umblă tot desculț și prost îm
brăcat. Peste tot se putea observa diferența 
Izbitoare între clasa înstărită și restul popu
lației. Deși Egiptul numără 30 milioane de 
locuitori, doar 4 milioane sînt cei cu posibi
lități materiale, restul locuitorilor ducind o 
adevărată viață de mizerie.

La ieșirea din orașul Suez am întîlnit un 
amănunt semnificativ : un grup de vre-o 30 
de cicliști profesioniști englezi își făceau aici 
antrenamentul în timpul iernii, în tirhp ce 
dealungul canalului de Suez concetățenii a- 
oestor cicliști construesc cu „hărnicie" baze 
militare: barăci, platouri pentru instrucție, 
amplasamente pentru tancuri, tunuri și pen
tru tot felul de materiale de război.

In unele etape am fost cazați în școli. In 
curtea școlilor, elevii. începînd dela vîrsta 
de 7 ani, făceau instrucție premilltară. La 
Alexandria, in ziua de repaus, am fost invi
tați la o festivitate sportivă în programul că
reia un loc important l-au ocupat demonstra
țiile cu caracter militar executate de elevii 
unor școli. Festivitatea sportivă a constat din 
diferite exerciții cu arme din lemn și diferite 
teme de luptă. In aceiași zi am vizitat pala
tul lui Faruk, care acum este muzeu. Acest 
palat — o clădire de un lux orbitor — a fost 
vîndut de Faruk statului egiptean. Fostul mo
narh sustinind, chipurile, că palatul trebue să 
aparțină nației. Cu ajutorul guvernului de a- 
tunci el a încasat însă sume fabuloase pen
tru acest „dar**.

Spre patrie
Forul ciclist egiptean și alte personalități 

ale mișcării sportive din Cairo au ținut să ne 
însoțească la aeroport, făc:ndu-ne dovada a- 
celeiași vii prietenii pe care au manifestat-o 
dealungul aproape a 3 săptămîni.

Curînd avionul s-a desprins de sol. Cei 
care ne insoțiseră la aeroport deveniseră 
treptat niște puncte din ce in ce mai mici, 
pină s-au pierdut inghițiți de pata imensă 
și multicoloră a orașului Cairo.

Părăseam o țară in care legasem prietenii 
trainice. O părăseam acum, dorind din 
sufletul să întîlnim curînd sportivii săi în 
tria noastră, și păstrînd vii impresiile 
amintirile pline de semnificație pe care 
avut prilejul să le stringem.

La 
tiere 
de vegetație trude buna

sau chiar în coada acestuia, erau trecuți îna
intea altora.

Istrate — de pildă care terminase o etapă 
la mare distanță față de ciclistu-l De Martino, 
s-a trezit în clasamentul etapei figurînd în 
același timp cu acest ciclist. Un caz asemănă
tor a avut și Maxim. Libanezul Naltchian s-a 
răsturnat în -apropiere de linia de sosire, sfă- 
rîmînd o roată a bicicletei și a fost adus 
ai-ci sprijinit de spectatori. Ei bine, alergă
torul libanez a figurat totuși în clasamentul 
etapei alături de Maxim, cu ace'aș timp.

Pe parcursul etapelor cicliștii din Occident 
erau ajutați mai mult decît -permitea regula
mentul în caz de defecțiuni materiale, Ba 
mal mult, unii erau duși „în plasa" mașini
lor sau chiar trași de acestea, tar alteori li se 
favoriza intrarea in pluton prin adăpostul — 
ce-1 forma caravana mașinilor oficiale. In. 
tr-una din etape, Maxim, după ce spărsese, 
gonea să prindă plutonul. In clipa cînd a 
ajuns șirul de mașini oficiale care urmărea 
plutonul fruntaș, unul dintre cei cu partea
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r a...
In legătură cu ceea ce se credea a fi taina 

lui ilie Neagu se făcuseră toate presupune
rile posibile și totuși niciuna nu se adeveri. 
Dece stă Neagu de atâtea ori la fereastra 
aceea din capătul sălii ?. Aproape că nu-i zi 
să nu se ducă acolo, petreeîndu-și astfel re
creațiile, iar citeodată, după amiază, ceasuri 
întregi... Unii au crezul că este vorta de o 
fată; nu era; alții au socotit că de acolo se 
vede ceva anume; nu se vedea însă nimic 
deosebit. Era o fereastră ca toate ferestrele, 
ba chiar mai puțin căutată decît altele fiind
că nu dădea nici către minunata priveliște 
a munților Parîngului, nici spre oraș. Și to
tuși Ilie Neagu avea ce avea tocmai cu fe
reastra aceea... Ce avea ? Nu aflase încă ni
meni. Și nimeni nu se gîndise să-l întrebe, 
ori poate se gîndise, dar socotind că nu se 
cuvine să te amesteci în treburile altora, 
mai ales cind aceste treburi par taine, a con
tinuat cu presupunerile... Singurul care nu-și 
batea capul cu asemenea presupuneri era. 
bineînțeles obiectul lor, adică Ilie Neagu, 
student al Institutului de Mine din Petro
șani.

Intr-o zi pe la începutul lui decembrie, Ilie 
Neagu tocmai se afla lingă fereastra cu pri
cina și răsfoia o revistă, cînd se apropie de 
dins ui un coleg

— Te deranjez ?
Nu era o expresie des auzită ta institut și 

nici potrivită, mai cu seamă că atunci Neagu 
nu învăța și nu arăta prea adâncit în citirea 
revistei Se deslușea o umbră de ironie în 
glasul colegului care, în clipa următoare, a- 
uzind răspunsul, rămase cam încurcat.

— Nu mă deranjezi deloc. Despre ce e 
vorba ?

— Despre....
Se opri ca să privească prin fereastră. In 

afară de niște brazi ninși, nu se vedea ni
mic. Continuă, dar cu ochii tot intr-acolo.

— Despre un articol pentru gazeta noastră 
de perete. Vrei să scrii ?

Ilie Neagu răspunse fără a sta pe gânduri:
— Cum să nu ? De fapt, m'am gândit și 

singur la asta. Știi, n'am mal scris de mult...
— Perfect. Dar trebue să fie gata repede. 

Mâine. Neagu râse.
— Bine că n-ai adăugat „ce! mai tîrziu".. 

O să fie 1
Colegul vru să plece, însă n-o făcu. E greu 

de spus cum de s-a h-otărît să aducă vorba 
despre fereastră, pe semne că era .mai curios 
din fire ca ceilalți, în orice caz fu primul 
oare atinse lacătul tainei. Și așa cum, de 
obicei, fac timizii cînd devin îndrăzneți, în
treabă de-a dreptul.

— Ce ai tu Neagule, cu fereastra asta ?
Neagu își privi colegul, privi și fereastra, 

apoi cu sprincenele ridicate a mirare, zise ;

Vez: cînd mă gîndeam să scriu articolul, 
înainte de a mi-l cere tu, aveam o mulțime 
de idei, dar nu știam de unde să înesp.

Ce legătură are fereastra cu articolul ? Și 
cît p-aci să întrebe celălalt însă legătura i 
se și arătă ;

— Acuma știu. O să încep cu fereastra 
asta. Dece te uiți așa ? Da, cu fereastra. Și 
o să vă dezvălui taina care nu e nici o taină. 
Fereastra asta pentru mine, nu-i ca toate 
ferestrele. Unde dă ea ?

Celălalt nu găsi răspunsul și spuse intr-o 
doară :

— Acolo, spre brazii aceia...
— Adevărat, pentru mine insă ea dă spre 

trecut și chiar spre viitor. . Pricepi ?
— Ce să pricep ?
— O să scriu articolul și ai să pricepi.

★
Soarele asfințește in timpul bătăliei dintre 

lumină și întuneric, cetățile albe ale Parta- 
guiui se înroșesc; pe urmă, prind o culoare 
albastră care, treptat, treptat, se întunecă. 
Și brazii din fața ferestre; își primenesc ne
contenit culoarea. Sunt mulți brazi, dar Ilie 
Neagu se uita la patru din ei, deoeebindu-i 
fără greș, deși-s la fel ca ceilalți. Numai el 
îi poate deosebi, după cum tot numai el îl 
vede pe băiatul care se joacă acolo, printre 
ei, un băiat; atit de înalt, îneît haina tatei 
îi ajunge .pînă aproape de glesne. ii cheamă 
Neagu Ilie și a venit aci să se joace. Acasa 
n-are unde se juca. In curtț, pe uliță, nu-i 
njeiun copac. Numai praf negru. Dacă te joci 
puțin acolo, semeni cu tata cînd se întoarce 
din șut...

Ciudat se mai joacă Ilie 1 Se dă în leagăn, 
trage 1a țintă cu conuri de brad, dar nu 
rîde. Abia zîmbește. Poate că n-a rîs nicio
dată din toată inima... Nici n-ar fi avut dece 
să rida. Tata e veșnic posomorit și mama 
e posomorită. Odată, nu se știe dece, tata s-a 
sculat vesel. Pe semne visase ceva frumos. 
El, Ilie, fără a-și da seama că face rău, îl 
întrebase ; „Tuță (așa-i spunea tatei) ce în
seamnă șerbet ?’* (Auzise pe stradă un copil 
frumos îmbrăcat, cerînd mamei 
pere șerbet). Tata i-a răspuns: „Un

dar nu-i grozav de bună"... Și s-a

să-i cum- 
fel de

tot 
pa

și 
am
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apoi cu sprincenele ridicate a mirare,
— Nu pricep....
— Ehei... făcu celălalt, ca și cum 

vrut să spună ; „Las-că știm noi..."
— N-am nitnic, ce să am ? Spuse Neagu. 

uitâridu-se la fereastră, ca și cum atunci ar 
fi văzut-o pentru prima oară.

— Bine, dar... Colegul nu știa cum să ur
meze. Și neștiind, înșiră’ toată istoria pre
supunerilor mirîndu-se de mirarea lui Nea
gu care sfîrși într-un rîs sgomotos, de vi
brară geamurile acelei ferestre.

Contenind din rîs, viitorul inginer miner 
privi afară și fața i se lumină. Celălalt, bă
nuind că văzuse cine- știe ce, se uită și ei. 
Tot brazii ninși și nimic altceva. Iși întoarse 
privirea spre Neagu.

— Asta era... vorbi, tnsfîrșit, „misteriosul'*.

ar fi

dulceață, 
întristat.

Neagu 
știind că 
săracă. în 
așa cum a fost viața bunicului Zicea tata că 
lucrurile or să se schimbe, însă băiatul îl as
culta'ca și cum ar fi auzit o poveste despre 
care știa că nu-i adevărată.

Despre ce-o să se întîmple cînd va fi mare 
știa precis Nu avea să mai vină între brazi 
nici iarna cu sania, nici vara cu frînghia 
pentru leagan, cl cu lampa în mină avea să 
coboare în locul blestemat care se numește 
mină.

Anii au trecut ! Ilie Neagu a coborît în 
mină, dar n-a blestemat-o. In vreme ce el îm
pingea vagoneiele prin galerii desfundate, 
brazi’ deveniți și ei mari se bucurau, de lu
mină, de aer Ud de sudoare, negru de căr
bune. se gîndea deseor la el și zimbea. 
Zimbea. da. Pentrucă povestea despre care 
cu c'țiva ani in urmă, credea că nu-i adevă
rată se împlinise Străluceau deasupra Văii 
Jiulu z .rile vieții rivnite atîția zeci de ani... 
In mină începeau lucrările de mecanizare 
Mai împingea el vagonete prin galerii desfun
date, însă știa că truda îi este vremelnică, 
știa că mașini în felul celor din Donbas vor 
veni să lucreze sub porunca lui.

Intr-o zi, cînd, ca de obicei, se ducea spre

Ilie trăia ca orice copil de miner, 
viața îi va fi bogată în necazuri, 
bucurii, așa cum era viața tatei, și

mină, văzu pe dîmbul cu brazi o mare mul
țime de oameni. Aflind că acolo se ridică 0 
școală, se bucurase și, în acelaș timp, n- 
cercă o părere de rău pentru brazi, li era 
drag locul aceia pe care, fără doar și poate, 
constructorii îl vor face de nerecunoacu;.

Școala s-a ridicat. Acolo unde eraogTo-.pă 
în care nu odată s-a împotmolit sania — și 
acolo și pe mult loc de jur imp-ejur — se 
îmtoță, dcminînd orașul întreg, clădirea ro.,ie 
a Institutului de Mine „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej".

Totuși, brazii au rămas. Iată-i. La ceasul 
acesta, își primenesc necontenit culoarea ca 
și cetățile Parîngului.

Minerul devenit student n-avea vreme să 
zăbovească la ferestre. Laboratoarele și bi
blioteca, orele' de curs și discuțiile cu tovară
șii aicătuiau pentru el o lume mal minunată 
decît însăși lumea basmelor. Deseori, 
dea că visează. Atunci se ducea la 
Prinț și-l întteba : — E adevărat, 
Fusese și Prinț miner; minerul cu 
cel mai nepotrivit. Transportase și el cărbune 
cu troaca, cunoscuse și el „mecanizarea**  
patronilor cind troaca a fost 'înlocuită cu... 
roaba. Și Prinț răspundea : „Cînd nu cred 

că-i adevărat, mă uit la tine; fă și tu la fel...**  
Iile Neagu se uita. Îmbrăcat în uniforma in
stitutului. Prinț ținea 
specialitate și-1 privea 
mină

Era adevărat. învăța. împreună cu el în
vățau peste o mie de studenți, cei mai mulți 
foști mineri, ori fii de mineri.

Intr-o dimineață, ieșind din laborator, se 
apropie de fereastră să-și mai odihnească 
ochii pe frumusețea de afară Se uită și tre
sări. Acolo, la cîțiva metri, erau brazii co
pilăriei . Parcă-I privea, dintre ei: Neagu 
Ilie, băiatul care purta haina tatei.

Așa s-a făcut că îndrăgi fereastra și veni 
de multe ori lingă ea, stîrnind fără voie, o 
mulțime de presupuneri.

Brazii au crescut și vor mai crește încă. 
Ilie Neagu îi privește și-i închipuie înalți, 
falnici, gata a se lua 1a trîntă cu vînturile 
cele ma; cumplite.

Atunci, va urca uneori dîmbul un inginer 
miner și poate colegii lui se vor întreba ce 
caută acolo.. inginerul Neagu

E cu putință ? Ridea de propria lui între
bare. Cu siguranță că așa va fi. Au ieșit 
pînă acum, din institut, trei serii de ingineri, 

. specialiști destoinici, bine pregăt'ți. Minele 
așteaptă ș: alți’, a’ți ingineri care, împreună 
cu.mineri;, să facă din locurile altădată bles
temate, adevărate uzine 
aurului negru

Dacă inginerul Neagu 
dată greutăți ce i se vor 
va veni să-și limpezească 
zii aceștia. Este locul ___ , __ ..... ...
laborator, se arată cu precizia științei că ni
mic nu este cu neputință, că nu există pen- 
tru omul liber greutăți de neînvins.

Viitorul... Cînd prezentul este atît de mi
nunat, incit amintirile par de necrezut, cît 
de greu le este gîndurilor să cuprindă fru
musețea viitorului !

Ilie Neagu pleacă dela fereastră și se în
dreaptă spre club. Cu totul altfel gîndise 
articolul despre viața nouă din R.P.R dar 
așa cum îl avea în minte acum, după discuția 
cu colegul curios, i se părea atît de potrivit 
cu ceea ce voia să spună îneît abia aștepta 
să-l scrie.

cre-
Samuel 
măi ?... 
numele

in mină o carte de 
cu fața numai lu-

pentru extragerea

va cunoaște vreo- 
părea de neînvins, 
gindurile între bra- 
unde, ca într-un

GH. ȘTEFAN



Printre tinerii constructori
ai hidrocentralei „V. L Lenin"-Bicaz

La Bicaz sînt puțini aceia, care nu în
vață. Dela tânărul țăran, venit pe șantier 
să învețe o meserie, șl pînă la bătrînul In
giner, care studiază cu înflăcărare docu
mentația sovietică, pentru a-și pune la 
punct inovația ce va reduce efortul munci
torului, toți învață, toți sînt animați de o 
nemaicunoscută sete de cunoștințe. Și ceea- 
ce este nou și însemnat, este faptul că fie
care dintre aceștia are la dispoziție aci, toate 
mijloacele, pentru a putea învăța cu adevă
rat. Iar Blcazul. să nu uităm, este ijumal un 
colțișor al țării, renumit altădată pentru 
procentajul mare de analfabețl pe care-i 
avea. Să facem dar cunoștință cu câțiva din
tre acești entuziaști cuceritori ai culturii și 
tehnicii. Aș vrea să încep, cu povestirea slm- 
p'ă a Elenei Dăscălescu și asta nu pen- 
trucă ea ar învăța la cine știe ce școală 
Înaltă, ci fiindcă socotesc exemplul el, ca 
fiind unul tipic. Mai bine zis ceeace se pe
trece cu Elena Dăscălescu și cu surorile ei, 
este tipic.

Acum cîtva timp, Elena Dăscălescu, o fată 
liniștită șl ascultătoare a avut o mare bucu
rie. Ea a desprins cu mina tremurîndă de 
emoție cravata roșie dela gît și a pus-o la 
un loc cu alte lucruri dragi. De atunci înainte, 
avea să poarte asupra ei carnetul roșu de 
utemist. Elena Dăscălescu a părăsit casa pă
rintească, a venit aci la Bicaz, unde se a- 
fla și mama ei și a intrat la uzina electrică. 
A urmat școala de calificare gradul I de
venind uii bun ajutor de mecanic. Treptat, 
situația materială a ei și a mamei, se îm
bunătățea. Surorile au venit să locuiască la 
Bicaz cu mama și cu Elena.

Astăzi toate cele cinci surori Dăscăles
cu, învață. Despre Elena știm ce rosturi 
are, despre Dăscălescu Maria n-avem decît 
să aflăm că învață la școala de calificare 
gradul I ; Frusina învață -în clasa 7-a a șco
lii elementare din Bicaz, Ecaterina în 
clasa a 4-a, iar Veronica in clasa 3-a. O 
mamă și cinci fiice, care pășesc cu nădejde 
pe calea luminii. Un lucru posibil numai 
înt-r-o țară ca a noastră. Un exemplu tipic.

Ce anume îi face pe oamenii aceștia să 
aspire către învățătură ca spre o fericire 
deplină ? Poate faptul că îșl dau seama că 
fără știință nu se poate construi uriașa hi
drocentrala, poate stima de care văd că sînt 
înconjurați cei invățați, poate groaza de în
tunericul lipsei de cunoștințe in care s-au 
sbătut a~ dearindul, poate dorința de a 
trăi ma ine ? Cred mai curkid, că toate 
acestea la un loc; in nlciun caz părerea, 
că ar fi ușor să învețe. Nu 1 Știu toți, că nu 
e ușor, că rrebue să învețe cu dîrzenie. De 
lucrul acesta îți dai seama aici la uzina 
electrică ca și în orice altă parte la Bicaz, 
auzind povestindu-se despre diverși oameni 
care cuceresc tainele științei.

Despre unul se spune că punea atîtea în
trebări maistrului său, incit acesta nu știa 
la care să-i răspundă mai întii. Acest uce
nic dornic de a cunoaște din ce în ce mai 
mult, este Gavrilaș Gheorghe. El a învățat 
meseria de mecanic în condiții grele. Dar 
a învățat-o. Lucra la uzină pe un ger, ce 
făcea arsura fierului înghețat, mai primej
dioasă decît a focului. Bea alături de tova
rășii săi apă caldă in speranța de a-și mai 
simți oasele și mușchii, care parcă înlem
neau, dar nu voia să se ducă la căldură, 
lăsînd puțin lucrul așa cum era îndemnat. 
Strîngea din dinți, indura frigul dar lucra, 
punea întrebări și învăța.

Maistrul Stănescu nemai prididind să-i 
răspundă la întrebări a sfîrșit prin a-i da 
caietefe în care-și nota el diverse lucruri stu
diate. Dela maistru a învățat meseria, dela 
secretarul organizației UTM a învățat să 
scrie articole la gazeta de perete și multe 
altele, iar astăzi cuvîntul lui, găsește oricînd 
ascultare in riadul tovarășilor săi. E un 
băiat care are învățătură.

Pe Cantoriță Vasile l-a învățat meseria 
de electrician, comunistul Lascu Gheorghe 
Aș spune că l-a calificat la locul de muncă 
pe bază de contract, dacă noțiunea aceasta 
n-ar fi prea îngustă față de tot ce a făcut 
maistrul comunist pentru elevul său. Cînd 
a venit la Bicaz era muncitor necalificat. 
Lascu Gheorghe. i-a pus in mină la început 
un obiect simplu, un fasong, apoi i-a ară
tat un motor și l-a inițiat, încetul cu încetul 
în toate tainele meseriei, care pentru un co
munist și un constructor al socialismului, nu 
eînt de fapt taine, ci lucruri de arătat tu
turor celor ce vor să construiască ală
turi de el.

Sfat zootehnic

Prevenirea și combaterea febrei
O problemă importantă, a cărei rezol

vare influențează îndeplinirea sarcinilor de 
dezvoltare a creșterii animalelor este preve
nirea. combaterea și lichidarea bolilor in- 
fecto-contagioase, care aduc pagube impor
tante, acolo unde apar

Una din aceste boli extrem de molipsi
toare, care poate atinge dintr-odată un nu
măr mare de animale, și produce pierderi 
însemnate mai ales printre vițel și 
tineret, precum și scăderea producției de 
lapte, care necesită măsuri severe și costi
sitoare de combatere, impunînd restricții în 
circulația animalelor și produselor de ori
gine animală, este febra aftoasă sau „dor 
de gură și de picioare".

Această boală se manifestă prîn apariția 
unor vezicule (afte sau beșici) urmate de 
răni pe limbă, gingii,, bot, rît, pe uger dar 
mai ales pe sfîrcuri, înțre unghii, precum 
și prin temperatură mare 40-41 grade Cel
sius, micșorarea sau pierderea poftei de mîn- 
care, șchiopătări și 6alivație spumoasă și vîs- 
coasă.

Boala este produsă de un germen foarte 
mic numit virus, care nu se poate vedea 
nici cu ochiul liber, nici cu microscopul o- 
bișnuit, ci numai cu aparate speciale.

Acest virus este destul de rezistent. Ast
fel el durează în fîn 5—20 săptămîni. în 
făină 7 săptămâni, în tărîțe 20 săptămîni, 
pe părul animalelor 4 săptămîni, iar în pă- 
mînt 25—30 zile. Căldura îl omoară repe
de. Așa se explică faptul că în bălegarul 
care fermentează se distruge în timp de 5 
zile. Deasemenea, o acțiune mare de distru
gere o are și soda caustică fierbinte sau 
leșia, care se întrebuințează pentru desin- 
fecție cu rezultate bune. Acest virus îrnbcl- 
năvește numai animalele cu copita despi
cată (boi, porci, oi, capre, bivoli). Caii nu 
se îmbolnăvesc de febra aftoasă, dar ei pot 
să ducă boala dela o gospodărie la alta. 
Tot astfel virusul poate fi adus în gospo
dărie de cîlni, pisici sau păsări, care au 
popoiit în locuri unde stau animalele bol
nave.

Animalele se pot îmbolnăvi deci, fie ve
nind în contact cu animalele bolnave, fie 
prin animalele domestice care nu se îmbol
năvesc, dar care pot duce dela un loc la 
altul această boală, fie prin furajele mur
dărite țu saliva animalelor bolnave, fie

Pe șantierul hidrocentralei .V I. Lenin’* de la Bicaz s-a înălțat o nccj clă
dire : clubul central, proiectat și cunstruiî du*>â  cele mai înaintate norme, ale tehniciL

murile de trecere prin teritoriul în care se 
găsesc adăposturile de animale și gospodă
riile în care n-a apărut boala.

Nu se va permite intrarea la animalele 
sănătoase a persoanelor străine de gospodă
rie, iar personalul de îngrijire se va feri de 
a veni în contact cu vitele străine.

La intrarea și ieșirea din adăposturi și curți 
se vor pune lăzi cu rogojini sau preșuri de 
pae îmbibate cu substanțe desinfectante pen
tru desinfecția încălțămintei.

Nu se vor adăpa animalele din rîuri care 
trec prin comune infectate, sau la fîntîni 
unde se mai adapă și alte animale.

Animalele vor avea în permanență o ali
mentație bună, așternut bogat, curat șl 
moale, iar bălegarul ridicat cît mai des se 
va depozita într-un loc special, departe de 
grajd, pentru a fermenta.

Numai aplicind cu multă conștiinciozitate 
și perseverență aceste măsuri se poate 
preveni introducerea bolii in gospodărie, fe
rind animalele de această boală grava

Dacă totuși boala a pătruns in gospodărie, 
atunci se vor lua măsuri ca ea să nu se 
răspîndească și totodată să se evite îmbol
năvirile grave. Pentru aceasta se va opri 
ieșirea din gospodărie a vitelor cornute 
mari și mici, precum și a porcilor.

Se va interzice Intrarea animalelor care 
se pot îmbolnăvi, precum și a persoanelor 
străine în curțile, adăposturile sau pe pășu
nile unde se găsesc animale bănuite de fe
bră aftoasă. Se va opri din consumație pu
blică și din hrana animalelor, laptele crud 
și produsele lactate provenite dela vacile 
bolnave sau suspecte.

Se vor izola imediat animalele cu semne 
de îmbolnăvire de cele sănătoase, neadmi- 
țîndu-se niciun contact între ele.

Pentru îngrijirea animalelor bolnave sau 
a turmei se repartizează personal special, 
precum și mijloace de transport speciale ne
cesare aducerii furajelor.

Vițeii proveniți dela vacile bolnave seu 
suspecte se vor izola de mamele lor. hră- 
nindu-se cu lapte dela vaci sănătoase.

Pieile crude provenite dela animalele bol
nave, sacrificate, se vor desinfecta ccnr:rm 
instrucțiunilor speciale primite de eteric:: ve
terinari din partea Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii,

Noul club, este mindria constructorilor hidrocentraleL Sala, cu parter și balcon, 
are o capacitate de aproape 800 de lorari.

Echipele artistice, formate din tinerii constructori precum șî echipele teatrale 
din București și alte orașe ale pa’rt-i noastre iși desfășoară acum tn bune cocdi- 
țiuni programele lor culturale și artistice.

Bicazul devine cu fiecare zi ce trece sn adevărat centru de lumini și cultură 
pentru miile de constructori ai hidrocentraleL

Meseria nu se învață tnfr-o zL 4 uă Ne 
se Învață fără greșeH. Cantoriță a fost ML 
ori neatent, a spart oda â o placă de mar
moră, dar Lascu a știut să-i a* *a:e.  că -z-t 
vorba doar de o asemenea placă, ci de Te
lul cum te înveți să lucrezi șl care te p»:<a‘-e 
duce să salvezi odată un x sau alt 
aparat de zeci de milioane de lei. sau să-l 
distrugi. Comunistul Lascu i-a pus ia rr’na 
tai Cantoriță ..Manualul electr ier a-nuita*  și 
nu La lăsat in pace pînă nu a văzut că a 
învățat tot ce era de învățat dă*  carte. De
seori el venea ia dormite*  să vadă cana >- 
cuește elevul său. ti dădea sfaturi Ir. cele 
mai diferite probleme. uneori cm ar strane 
de electricitate. El l-a calificat, el ra cres
cut ca un constructor, ca ur cetătear n?u 
al patriei noastre. Și cfnd Cantori;? a fost 
acasă în concediu și muncitorii care eîec- 
triflcau satul au ascultat cu a*e-;te  păre
rea lui, a înțeles parcă ma: bine ce în
seamnă a învăța meseria dela un o-—j-

Constantin Gheorghe a învâ’at meseria de 
fierar forjar. a urmat cursurile de ca : - 
care de gradul I și II precum ș: școala ie 
maiștri, adică cursul de graiul 111. Priâ 
nu de mult, el a condus o b-x-ri u’e- 
mistă. Dar el știe, că ceea ce a Invaja’ nu 
trebue ținut numai pentru el, ci trebue îm
părtășit și tovarășilor de muncă, lată de 
ce citea împreună cu tovarășii săi din bri
gadă, deși ei nu pri'.eou lntotd°au* ,a acest 
lucru cu bunăvoință, „Manualul forjarulul**.  
Pînă la urmă, chiar băieții i-au mulțumit, 
că a învăța*  împreună cu ei, și i-a ajutat 
să-și ridice calificarea.

Adeseori ei cer acum, să le citească, să le 
povestească. Și Constantin Gheorghe le po
vestește lucruri interesante despre vizita 
pe care a făcut-o în China, despre felul cum 
se muncește la cel mai mare baraj ce șe 
construește acolo, le citește din scrisoarea 
prietenei sale Ko Tu-țio pe care a primit-o 
de curînd Ko Tu-țio scrie... „în curînd vei 
citi scrisoarea pe care ți-o voi trimite în 
limba rusă". Constantin Gheorghe gîndește : 
Trebue să învăț mai mult la rusă, să pot 
citi curînd scrisoarea ei.

La Dodeni, unul din sectoarele șantieru
lui, există un centru școlar. Aici funcțio
nează cursuri speciale de calificare cu elevii 
scoși din producție, cursuri serale de cali
ficare, o școală medie hidroenergetică și o 
filială a Institutului Politehnic din Bucu
rești, care pregătește ingineri pentru con
strucția hidrocentralei. Aici'învață sute de 
tineri.

Aici învață și tehnicianul utemist Sandu 
Ion, student în anul I al facultății de con
strucții hidroenergetice. Sandu Ion a absol
vit o școală medie și totuși nu se poate 
lăuda că, merge ușor cu învățătura. Ca să 
se descurce în formulele complicate ale 

prin apa de băut, grajduri, așternut, pășu
ne, drumuri pe care au trecut vite bolnave, 
sau prin oamenii care au venit în contact 
cu animalele bolnave. Iată deci cît de multe 
căi de răspîndiiTe are acest virus periculos

Animalele care s-au îmbolnăvit prezintă 
la început lipsă de poftă de mîncare, sete, 
temperatură ridicată, iar din gura lor 
se scurg bale, care murdăresc obiectele din 
jur, răspîndind astfel cantități mari de mi
crobi, care pot îmbolnăvi cirezi întregi.

Animalul se ferește sa deschidă gura, 
iar cînd totuși o deschide se aude un ples
căit caracteristic.

După una, două zile apar pe buze, gingii 
și pe partea dinăuntru a obrajilor niște ve
zicule (beșici) de mărimea bobului de lin
te, care se, unesc și formează vezicule mai 
mari, cît o nucă sau chiar cît un ou.

Acestea se deschid (sparg), lăsînd răni 
dureroase cu marginile zdrențuite, care îm
piedică animalul să se hrănească.

Odată cu îmbolnăvirea gurii se îmbolnă
vesc și picioarele, apărînd între copite și 
deasupra lor aceleași vezicule care produc 
dureri mari animalului, mai ales cînd mer
ge pe terenuri tari. Uneori se întîmplă des
prinderea și căderea unghiei, făcînd anima
lul nefolositor luni întregi.

Veziculele pot apărea pe uger și mai a- 
les pe sfîrcuri, producînd deranjamente în 
secreția laptelui. In acest caz ugerul este 
umflat și dureros, laptele are aspect de co
lastră, coagulîndu-se ușor, iar cantitatea 
lui scade mai mult de*jumătate.

In formele mai grave virusul atacă ini
ma, stomacul și intestinele animalului, a- 
gravînd boala care se termină în majorita
tea cazurilor cu moartea animalului. Tot ca 
o urmare a febrei aftoase animalele ges- 
tante avortează.

Dacă astfel se manifestă boala și are ur
mări atît de grave, să vedem care sunt mă
surile ce trebuesc luate pentru preîntîmpi- 
narea îmbolnăvirii animalelor, iar în caz de 
apariția bolii, ce măsuri trebuesc luate pen
tru tratarea și oprirea răspîndiri ei.

Pentru a preîntîmpina introducerea bolii 
în gospodărie se va avea ca primă grijă să 
se ferească animalele sănătoase de orice 
contact cu locul sau gospodăriile în care a 
apărut boala.

In acest scop, se vor închide toate dru

T*i  pCKtg «5*  ș'rrr*.  O ÎTÎSi CZ '
Wțrw c*  • c î >©CSt S IC^KÎB S”-£ “j*-

și Xrz c m r<r, •
$44 vezi hj zjapțîi 2r.ee r: asspra .
znor caiete șl c4c: în □R*'  ai*
prieten, stodenL Nu e un lucra neoOrșrrir. 
acesta și peitrn alți stodenți. Ș! această . 
siguânâ dl roade. Acar-. Sandu Inc vede 
ta practică, ce înseamnă a tavâta. Pestr. | 
el arom. o schiță nu mai e o togrărric^e de 
linii, ci o construcție de viitor, cave nu va 
tatftzia să ia fitață.

I-isufețtț: de scriați arte*  de tare stat 
cuprinși nălțl dmire stadenți. pro^esorfi. 
și ngi-erit, îți ajută carsanțti ca ctrssaKațtt. 
l«’ă că inginerul B kc dă exș’icatE sbț3- 
mentare la geometria descript-ră. iată că 
s-a irrfftațat un czrs specia! de betoane. etc1

N~ tos-oamssă toate acestea că nu stat și 
unii stodeoțl mai puțin pi ini de rimă, care 
lipsesc dela cursuri sau ce lasă ch ar de ta-1 
vățătură Sînt șt dintre aceștia. lmportan*  
este insă faptul că nu aceștia stat ce: ar.lțL

Ar fi bine să mai vorbim puțin și desore 
profesorii tinerilor ce învață, oameni care 
numai ieri și-au însușit ceeace predau as
tăzi elevilor. Ața de pildă tovarășul 
Brînză Petre, care a învățat aici pe șan
tier meseria de electrician, ia cerința elevi
lor, înclntați de limpezimea explicați or lui, • 
a devenit profesor la școala de calificare. 
Cite nu s-ar putea spine deasemeni. des- 
prea atîtea alte mijloace de a capă-a cun ș- 
tințe și a te perfecționa, existente la Bicaz, 
despre concursul de inovații și raționalizări 
la care maistrul Anoaica Pantelimon a obți
nut o victorie de preț, cu pompa sa aspiro- 
respingătoare pentru evacuarea apei din tu
nel și cu dispozitivul pentru uns vagoneții, 
care poartă numele inventatorilor pompei 
„Anoaica-Ghișa".

La Bicaz se învață cu entuziasm în toate 
domeniile care pot servi omului în înain
tarea lui spre calea belșugului și a’ fericirii. 
Viorica Șerban, laureată a concursului mu
zical în întîmpinarăa Festivalului, învață noi 
cîntece, tinerii muncitori membri ai cena
clului literar „Vladimir Maiacovski" învață 
alături de construirea hidrocentralei și me
seria de condeieri, iar zeci de alți tineri în
vață să povestească despre succesele tovară
șilor lor la cursurile de corespondenți vo
luntari ai ziarului de șantier.

Cu mu’t înainte de a trimite lumină pe 
firele electrice, construcția hidrocentralei 
V. I._ Lenin răspîndește cu dărnicie lumina 
învățăturii în rindtrile celor ce o constru- 
esc. Ea anunță zorile, în numele cărora 
muncim și trăim, zori'.e socialismului.

B. DUMITRESCU 
corespondentul ..Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău

Scrisori ale prieteniei
Se aproipie ziua de 16 februarie. Ceferiștii 

din Orașul Stalin intîmpină „Ziua Ceferiști
lor" cu însemnate succese în producție, suc
cese care se datoresc în mare măsură apli
cării înaintatelor metode de lucru ale sta- 
hanovlștllor sovietici. In aceste zile, cefe
riștii din Orașul Stalin trimit irjmeroese 
scrisori feroviarilor sovietici Ei le mulțu
mesc pentru ajutorul dat pentru continua 
îmbunătățire a muncii lor și le urează la 
rîndu: lor noi succese in construirea comu
nismului și apărarea păciL

Șeful de manevră, stahanovistul Vasile 
Pantelimon. dela stația Orașul StaHn-câlâ- 
tori, în scrisoarea adresată șefului de ma-e- 
vrâ Semernikov de a stația Moscova-călă- 
tori. arată, printre altele, că în munca sa 
aplică metoda sovietică de comtxme'e a 
trenurilor odată cu scoaterea vagoanelor 
dela punctele de tacărcare-descărcare. Dato
rită acestei metode, el depășește zilnic nor
ma cu 20 ia sută.

Scrisori asemănătove au trimis ferovia
rilor sovietici acarul Ștefan Cotora. lăcătu
șul de revizie Aurel Crrgănescu și a țiL

-----•-----

Concurs de 'recenzii
Direcția Generală a Reze-rvekr de mun

că din MinisterBi In vă '.a ~>--r-lui șl Editura 
Tineretaun a CC ■ ai U.T_'L organizează 
Intre 15 anuare ș: 9 trai ac. un concurs dî 
recenzii asupra lucrâriJor Jbrietesii me x«e- 
soaiaiiști" de M CmțMaova ș: „Se înalță 
școala*  de Mehes Gșcrg’ aeavată ta iunba 
romîr.ă ș*  ntzgmarâ L.Verdfezr/'j.

La concurs pot participa eteviî șcaiilor 
profes. *?'e.

Concursul se desfășoară te 3 etape:
In etapa I-a. li!—15.111 a c. se va face 

setorxrtrea recenziilor, pe dase. ax Șt 
școlL

In etapa Il-a. 15.III—Î5SV a. c., se ra 
face select»-e-area re-oeuz-jor pe regruri

In etapa lll-a. 1SJV—?V z c, se va tace 
selecriocarea recenzn'or pe ța*ă

încheierea emeursuiai se face la Bss- 
rești. te "urni datei de 9 sui, ctad se rer 
decerna pvaaâBe.

Perm cete stai bene butrtri se aeordi

— praaM 1 m enarat fcdnfa*e_
atta semeți 
r stiVou 
ea creroo mecanic și 
cărți

— preaM II — n-j se-.-r.ă
sa stilou
ar creion mecanic și 
căni

— praanlin — una secretă
un crekc necazric 
w*  joc de șah și 

cărți.
Se vor da deasemema 3 mertiuni eons- 

tfeîd dfn ser sete, cretoane tneca'ice și 
cărțt

In șederea bonei desfășurări a concursu
lui. profesorii de limba ronină și educație 
pc' t>că din școlile profesionale vor folosi fn- 
dr-jn-ariîe pablicate în ta e’.ul cultural pe 
anul 1953—1954 al D.G.R-'L

-----•----- -

Muncind împreună
La începutul anului, școala noastră a fost 

mutată din Rîșnov la Cîmpuljng Aici, ele
vii au fost repartizați in’ două cămine. Pen
tru cei din căminul nr. 1 era însă foarte 
greu, întrucît acolo nu era instalație de apă.

Intr-una din zile, direcțiinea școlii noas
tre a lansat un apel pentru a fi săpate șan
țurile prin care va trece conducta de apă. 
Acest ape' a fost primit cu mult entuziasm 
de toți e’evii școlii noastre. Zi de zi între 
orele 15 și 17 — fără a^și neglija învățătura 
— tinerii se îndreptau către locul de mun
că unde se desfășurau adevărate întreceri. 
Dealtfel, întrecerea dintre Țugui Gheorghe și 
Vasilîu M. din anul III sau Tiipen Iulian 
și Dor .ftei Ion din anul II, era urmărită 
cu mult interes de noi toți. Dacă astăzi, 
cîștiga unul, mîine victoria era a celuilalt. 
Și astfel, in avin-tul întrecerii și în dorința 
de a avea cît mai curînd instalația de apă 
terminată, elevii at’ săpat în foarte scurt 
timp șanțurile, Prin munca voluntară depu
să de elevi, școala a făcut economii 
însemnate, din care va putea acoperi celelal
te cheltuieli șl astfel, în curînd, căminul nr. 
1 al școlii silvice din Cimpulung Moldove
nesc v.a fi alimentat cu apă.

Corespondent
GHEORGHE VOICU

aftoase
Bălegarul, resturile de nutreț și așternut 

se depozitează pe un teren special destinat, 
îngrădit, pentru ca animalele să nu ajungă 
acolo.

Pentru a nu se produce complicații și 
pentru a se grăbi vindecarea animalelor 
bolnave se va avea grijă ca adăpostul să 
fie curat, aerisit, cu așternut moale, iar a- 
n:ma!elor li se va da o hrană potrivită, for
mată din urueli muiate, ftn de cea mai 
buna calitate stropit cu apă sărată și nutre
țuri murate. Chiar dacă e timp de pășunat, 
animalele nu vor fi scoase la pășune, ci li 
se va da iarbă verde la grajd.

Obiectele din grajd vor fi curățite și des- 
infectate cu leșie fierbinte. Pentru trata- 
men:ul animalului se vor folosi spălaturi cu 
diferite substanțe tare ajută vindecarea ca : 
piatră acră 2%, oțet 5%, sau .piatră vînă- 
tă 10 la sută.

O grijă deosebită trebue să se acorde tra
tam picioarelor animalelor bolnave, deoarece 
arii se produc complicații, care pot duce la 
căderea unghiei. In acest scop, trebuesc ferite 
picioarele de umezeală și murdărie, iar co
pitele se vor spăla cît mai des cu apă caldă 
ș: săpun, iar apoi vor fi învelite cu cîrpe 
curate, îmbibate în soluție de piatră vînă- 
tă sau piatră acră. In cazuri mai grave se 
va cere ajutorul tehnicienilor și medicilor 
veterinari.

Cind boala a cuprins ugerul, mulgerea se 
va face zilnic complectă, cu multă grijă și’ 
răbdare. Ugerul va fi mai întîi spălat cu ace- 
iaș soluție, dar ceva mai slabă, iar după muls 
se va unge cu grăsime.

In afară de aceste medicamente pe care 
ie poate aplica -orice îngrijitor, se mai folo
sesc în combaterea febrei aftoase o serie de 
produse ca: serul dela animale trecute 
prin boală sau diferite vaccinuri, care se e- I 
xec-atâ numai de către tehnicieni și specia- i 
lișt.i veterinari, care sunt obligați să acor- i 
de tot sprijinul vindecării animalelor.
• In nici un caz nu se vor întrebuința me- | 
iedele băbești care agravează mai mult mer
sul bolii. Acestea pot duce la urmări foarte 
grave, putîndu-se ajunge chiar la moartea 
«ni malul ui.

C. SIRBULESCU
Medic veterinar

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
și a C. C. al, P. C. U> S.

.Cu privire la dezvoltarea coțiiinuâ a culturi^ bumbacului 
în R. S. S. Uzbekă în ani- 1954 — 1^958“

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS trans
mite: A fost- dată publicități! hotărîrea Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și a Comite
tului Central al Partidului Comunist a! 
Uniunii Soviefce ..Cu privire Ia dezvoltarea 
continuă a cu tur: bumbacului în R.S.S. Uz- 
bekă in an i 1954—1958 ”.

In h: ărire se arată că datorită marelui 
ajutor primit din partea statului ș: a spiri
tului de iniț ativă in muncă al colhoznicilor 
ș; muncitorilor dela stațiunile de mașini și 
tractoare și sovhozuri, producția de bumbac- 
-*ut  in c- hozur: ? ți sovh ’.ur e d:n Repu- 
b.ica Uzbeks a sporit considerabil in ultimii 
an:, iar in anul 1953 a depâș t cu mai mult 
de 70% nivelul dinainte de război. Multe 
co hezuri ș: sovhozuri, feb os: nd cu pricepere 
mi’roacele de mecanizare ex s.ente, expe- 
rier.îa înaintată ț cuceririle științei -agricole 
in domeniul culturii bumbacului, obțin re- 
c te de de c'te 30—40 chintale și
chiar mai sell la hectar. Totodată in hotă 
rire se sablm aza că marile posibi tați pen
tru tnărineu cor inuâ a producției de bumbac 
e.x - - e :r. *e?c'  •» sunt I osiie încă ne- 
sa: sfăeator. At- nulnd o mare importanță 
a -;t . continuu a! auturi'l bumbacu.ui tn 
R.S.S Ur*  - a ~ scopul satisfacerii necesi
ta;: ■*  de bcm’"«e a e economie- naționale. 
Cocs : -ie .M n țări a. U.R.S.S ș: C.C. al 
PUS t: seara colhteu*  tor. S M.Ț.-uritor 
ți s-r- -c-ccr •• repeb riii sarcina de a mă": 
producția de bembac cu ce.' puțin 1.800.000 
ic-șe te *3h  !?>4—1958.

i*  ie-Tu-s- i" v 1954—195? se prevede 
să se exer. te in republică lucrări de econo-

a ac? r. care sa 9^ g’jrc -nanrea sapra-
. jt ;r

CTOEMn: e CB *TU.
i^îte ca 600.000 ha. m

Tc’jdară s-» -dkâ rolumci și caracterul 
’acri*  oț > i 'ț~ te t regmni ale republici? 
în ».-• așî t — ? *'  a.rirea prevede o serie de 
— *rr-T*r*>  urmâr nd c mai bună fo-
Josr*e  a teeerrrrri-or irigate dinainte.

Oganel-e ie sia: exespur.zătrare stat In- 
sarr—»t» să prevadă In proiectul planului

Lucrările Consfătuirii fruntașilor în agricultură din R.S.F.S.R.
MOSCOVA 13 (Arerpres) -

La 12 feb*u?re.  m Palatul Mare din Krem-
* ș:-a cont-za- ’•jcrările Consfâtu rea pe 

ta'rerza Ruse a frun-așilor în agricultură, 
vra de Comitetul Centra a! P.C.L'.S., 

O-:-- c: de Mri ștr: al U.R.S.S ți Consiliul 
de Mi--țtri al R.S.F.S.R. Participanții la 
Coosfătuire au discutat raportul lui Pave' 
L. ra.TOv. -r * -Xu! agriculturii al Federației 
Ruse, cu privire îa sporirea producției la

I izila delegații or sindicali strami 
la sedi ti Consiliului Central al Sindicatelor

Membri de!ega::ei sindicale din Iran. Li
ban. Iordania, ți Koweit care ne vizitează 
țara, au făcut vineri după amiază o vizită 
la sediul Consiliului Centra! al Sindicatelor, 

Oaspeții au fost primiți de tovarășa Liuba 
Chișinevschi, secretar al C.C.S.

Membrii delegațiilor sindicale au impar 
tașit impresiile culese din cursul vizitelor în 
țara noastră, exprimîndu-și bucuria pentru 
succesele obținute de poporul nostru în cons
trucția socialistă. Ei au vorbit despre

0 f a m i 1 i
Sala mare de ședințe a gospodăriei colec

tive „Viața Nouă" din Sîmtana, formată din 
aproape 500 familii de romîni, maghiari, ger
mani și romi, devenise neîncăpătoare.

— Ce-i maică cu atîta lume aici? întrebă 
curioasă o femeie ce se abătuse din drumul 
pe care plecase pentru un sfat la o ve
cină

— Se împart veniturile, nană Terezie 1 îi 
răspunse tînăra Eva Schneler bibliotecara 
gospodăriei, care după cum arăta, părea 
tare ocupată cu unele treburi.

Baci Ion Selejan venise cu femeia sa, 
Catița. Era zi de sărbătoare pentru colecti
viști, și ei, ca printre cei mai bătrîni, s-au 
îmbrăcat în haine frumoase, acelea care le 
pun numai la sărbători. Au și făcut soco
teala cite zile muncă s-au adunat.'

— Cu 408 zile muncă ale noastre și cu 
cele 350 ale lui Ionuț, avem destul — spuse 
bătrînul.

Lui baci Ion îi place să se fălească cu 
feciorul său Ionuț șoferul gospodăriei. Iși 
amintește adesea de o întîmplare c.are l-a 
făcut să prețuiască întotdeauna părerile u- 
temistului — adică ale lui Ionuț, feciorul 
său și el o istorisește de multe ori ou plă
cere.

★
Era cu patru ani în urmă. Țăranul mun

citor Gheorghe Goina se întorsese din vizita 
făcută în Uniunea Sovietică. Cele întîlnite 
în viața colhozurilor l-au făcut să se sfă
tuiască cu mulți țărani muncitori pentru a 
forma și la ei în Sîntana o gospodărie co
lectivă. Și mulți au fost care s-au înscris.

Baci Ion Selejan se interesa doar cum 
se muncește în colectivă, cum se împart ve
niturile și de multe altele, apoi stătea la 
sfat cu cei de acasă.

Femeii sate, Catița nu-i uutea intra în 
voe. Cînd aducea vorba de colectivă sărea 
ca arsă gîndindju-se că trebue să unească 
pămîntul său cu celelalte prin desființarea 
haturilor.

— Cum omule, ai bolunzit acum la bă- 
trînețe ? Ai nițel pămînt și tu gata, hai 
cu el la colectivă 1 Bătrînul nu se lăsa.. 
Și cînd, odată, se certa așa, veni Ionuț oare 
bănuia motivul discuțiilor.

— E lucru bun colectiva mamă ! — în
cepu el s-o lămurească pe bătrînă cu toate 
că ea nici nu-1 asculta.

A durat mult așa, dar pînă la urmă au ho- 
tărît șă dea cerere de înscriere în colec
tivă. In acelaș timp Ionuț a plecat în ar
mată. Din primăvara ce urmă familia Se
lejan trebuia să înceapă munca. Insă ochii 
veninoși ai chiaburilor îi urmăreau oridecîte- 
ori treceau spre colectivă

— Vai de mine nană Catița dumneavoas
tră, oameni cumsecade, să intrați alături de 
nemții și romii ăia ? îi spuse odată 
Petru Tranculescu, un fost ofițer, deblocat, 
fost proprietar a sute de hectare. Apoi a 
avut grija să-i vorbească și altele. Cînd 
sosi bătrînul acasă, femeia îi ieși înainte și 
dela poartă începu :

— Am muncit o viață întreagă pe la mo
șieri ca Popescu, Balancea Costică și alții. 
Reforma agrară ne-a dat pămînt și tu vrei 
să-l inapoiezi Nu-1 dau și gata! strigă fe
meia

Baci Ion căzu de acord cu cele spuse de 
femele și au ieșit din colectivă. In ziua 
aceia i-au trimis o scrisoare și lui Ionuț, în 

-econcmri- naționale pe. anul 1955 ■cheltuîeî! 
insumind 650 milioane 'ruble pentru co.is- 
trucj'i de economie a/ap>etor.

Apoi, in hotărîre sjnt fixate măsurile con
crete czce vor ti înfăptuite pentru 'dezvoltarea 
m-re-izării lucrărilor-agricole de îngrijire și 
recoltare a bumbacului.

In decursul anilor, 1954—-1958, pe pămîn- 
• n :i irigate s& vor organiza 50 de ’șta

buri ci: mașini și 'tractoare. Se "prevede de 
un vast program de coM’tnilre de 

ere -*e  ce intreț-nere ,garaje, depozite, baze 
le care do locuit și cluburi tn S.M.T.-

; rini'e specializate existente.
S? rrop.me Ministerului Agriculturii al 

’ E ȘS. sâ repari:;»ze in anri .1954 pentru 
ș M.: -ur: ș: organizațiile de economie a a- 
"-’l’r -rin Republica Uzbekă 2.390 tractoare, 

ș: sute de alte mașini.
S-a ho'.ării să se construiască lin anii 
'4- '-'-5 in gospodăriile de stat peniru

cultura bumbacului (sovhozuri) clteva uen- 
’ e : a*or-  ecrrice și să se cupleze ’o parte 
- --7J7 a rețelele electrice existente.

'■’grtura cu apropiata -strămutare a unui 
număr considera»:! de coihoznrii din ratoa- 

rc-'-igrig pe pămîntu-ile 
t.: "’gate, re prevăd tot felul de înlesniri 

■ p’= podari:ie acestora Statul p-eia 
■ -r:-. sa mulce cheltuieli legate de stră

mutare.
Perira a se lărgi pregătirea cadrelor de 

■=:* ’re 'țti in domeniul culturii bumbacului, 
se mărește contingentul celor ce învață în 
-.-t ture'e igricoie din Republica Uzbekă, se 

creează două noi școli med'i tehnice și 15 
inferioare de mecanizare a agriculturii. 

Perriru practicienii specialiști, care nu au 
sradli agricole, se organizează cursuri fără 
frecvență.

Ir. ra-’ea finală a hotăririi se indică mă
suri pentru dezv<d»area activității de cerce
tări știriiiirie în domeniul culturii bumbacu
lui în R S.S Uzbekă.

he:tar a culturilor agricole și a productivi
tăți creșterii animalelor.

Lumd cuvîntul la dezbateri, președinții de 
cVh -zur. agronomii, mecanizatorii, maiștrii 
= gric.:!turii ș: creșterii de animale, au tm- 
oărtăș't experiența muncii lor și au făcut 
cunoscute măsurile practice care se :au pen
tru infăp-jirea hotăririic- Plenarei din sep
tembrie a C.C al P C.U.S.

Conriătiiirea și-a continuat lucrările în 
ziua de 13 februarie.

situația grea în care trăiesc oamenii muncii 
din țările respective crunt exploatați și opri
mați- Membrii delegațiilor sindicale au fă
cut urări în cin&tea poporului nostru, pentru 
noi succese în iaurirea unei vieți noi, in 
lupta pentru apărarea păcii.

La sfîrșit, tovarășa Liuba Chișinevschi a 
urat oaspeților noi succese in lupta pentru 
un trai mai bun al popoarelor lor, pentru în. 
tărirea păcii, în. lumea întreagă.

(Ageripres),

e bogată
armată. Iși amintește și acum de răspunsul 
pe care l-a primit și cele scrise He băiatul 
lor. Le păstrează între hîrtiile mai impor
tante.

— Cum a-ți putut face așa ceva, să vă 
retrageți din gospodărie? Eu învăț acum me
seria de șofer și mă gîndesc că la întoarcere 
gospodăria va avea camion și eu îl voi 
conduce. Vă sfătuiesc să intrați in gospodă
rie.

— Auzi Catița, asta-i vina ta, ne-am fă
cut de rîs spuse bătrînul.

La împărțirea primelor avansuri a venit să 
asiste și Ion Selejan. Voia să vadă cu o- 
chii lui. In curie șiruri de care pline cu saci. 
Bucatele erau pentru colectivistul Pantea 
Gheorghe.. Poate nu-s toate ale lui și-a zis 
neîncrezător bătrînul Și s-a dus pe furiș 
pînă la casa lui Pantea. Acolo au descăr
cat toți sacii și carele s-au întors să facă 
alt transport.

Bătrînul Ion Selejan luă drumul cel mai 
scurt iși chemă femeia să vadă și ea ce se 
împarte colectiviștilor. Erau atenți la toate, 
la ce spunea președintele, la Cîntăr și la 
oameni.

— Oare ne mai primește și pe noi?
Bâtrîna puse întrebarea în așa fel ca să 

audă președintele.
. — Pentru dumneavoastră este loc oricînd, 

zise președintele Gheorghe Goina bătrînei 
care părea acum hotărîtă. Și așa s-a făcut 
că amîndoi complectară o cerere, au sem
nat-o și acuma sînt in colectivă.

★
— Familia tovarășului Selejan Ion are 758 

de zile muncă dintre care 350 sînt lucrate de 
utemistul Ionuț Selejan, șoferul gospodăriei 
noastre, spuse președintele.

In sală izbucniră aplauze. Ca răsplată a 
muncii ei au primit 5306 kilograme de griu, 
peste 5000 kg. de porumb și multe altele. 
După ce au fost ototărite cerealele, Ionuț 
le-a transportat cu camionul apoi a dus Și 
celorlalți colectiviști.

— Ce zici marnă, au rodit din plin hol
dele colectivei?

— Au rodit pentrucă și noi am muncitî 
zise bătrîna.

Familia lui Ion Selejan este o familie bo
gată Niciodată în timpul cît a slugărit pe 
la boieri nu credea că va fi stăpîn pe atîtea 
roade.

Cu trei ani în urmă a pornit pe drumul 
unei vieți noi așa cum l-a luminat parti
dul. Fiul său Ionuț este șoferul colectivei, 
așa cum a dorit de mult. Anul trecut cu 
banii luați diri vînzarea surplusului de ce
reale prin cooperativă și-a luat o motoci
cletă.

In toamna trecută prin valorificarea sur
plusului și-au cumpărat multe în casă. In 
casa lor arde becul electric și cîntă difuzo
rul, se făurește bunăstarea.

Anul acesta Pavel Dehelean, Tereza Bin
der. Petru Fent și încă 18 familii s-au ală
turat celor cincisute de familii ale colec
tivei.

ANA MARTIN 
corespondenta „Scînteii tineretului1* 

pentru regiunea Arad
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14 februarie 1954 Pag. 3-a)



Cu privire ia Tratatul de stat cu Austria
Declarația făcută de V. M. Molotov în ședința din 12 februarie a Conferinței dela Berlin 

a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri

Mesajul adresat de F. M. T. D. 
tineretului lumii cu prilejul zilei 

de 21 februarie

BERLIN 13 (Agerpres). — TASS trans
mite declarația făcută de V. M. Molotov în 
ședința din 12 februarie 1954 a conferinței 
dela Berlin a miniștrilor afacerilor externe 
al celor patru puteri :

Guvernul Sovietic acordă o mare impor
tantă reglementării neînttrzîate a problemei 
Austriei.

încheierea Tratatului de stat cu Austria 
In conformitate cu acordurile realizate mal. 
Înainte Intre cele patru puteri cu privire la 
articolele proiectului Tratatului de stat cu 
Austria, va duce la restabilirea unul stat 
austriac liber șl independent. O asemenea 
rezolvare a problemei Austriei este în con
formitate ou interesele întăririi păcii în Eu
rope șl corespunde totodată sarcinilor asi
gurării drepturilor naționale ale poporului 
austriac.

Guvernul Sovietic consideră anormal fap
tul că de șapte ani se duc tratative cu pri
vire la Încheierea Tratatului de stat cu Aus
tria, fără să se fi realizat un acord, nici pînă 
fn prezent.

După cum se știe a fost, nevoie de mai 
mult de doi ani pentru a se cădea de acord, 
In anul 1949, asupra articolelor din Tratatul 
de stat cu Austria care se referă la fostele 
bunuri germane, deși prevederile proiectului 
Tratatului în această problemă corespundeau 
în întregime hotărârilor adoptate încă la con
ferința de la Potsdam, precum și celorlalte 
acorduri cvadripartite asupra problemelor po
litice și economice referitoare la Austria.

In 1949, U.R.S.S., franța. Anglia șl S.U.A. 
au căzut de acord în linii generale asupra 
proiectului Tratatului de stat cu Austria, cu 
excepția cîtorvia articole.

O piedică serioasă fn calea terminării ela
borării Tratatului cu Austria, a fost lipsa de 
dorință a reprezentanților S.U.A., Angliei șl 
Franței de a discuta o problemă strîns le
gată de soarta viitoarei independențe și li
bertăți a Austriei.

Guvernul Sovietic consideră necesar ca 
S.U.A. și Anglia să-și îndeplinească obliga
țiile ce decurg din Tratatul de pace cu Ita
lia în privința Teritoriului Liber Triest. Gu
vernul Sovietic a considerat și consideră 
inadmisibil ca S.U.A. șl Anglie să nu-șl în
deplinească obligațiile în această privință, 
transformind de fapt teritoriul Triestului în- 
tr'-o bază militară anglo-americană. Dată 
fiind această situație, este absolut firesc ea 
Guvernul Sovietic să se străduiască să nu 
se intîmple același lucru șl cu Austria. De 
aceea, nu putem trece cu vederea problema 
Teritoriului Liber Triest.

Ultimii doi ani — 1952 și 1953 — au fost 
folosiți aproape în întregime pentru a birui 
încă o piedică din calea încheierii Tratatu
lui cu Austria.

In martie 1952, guvernele S.U.A., Angliei 
și Franței au prezentat pe neașteptate pro
iectul unui așa zis „tratat prescurtat'1, pre
gătit de ele in mod separat, fără participa
rea Uniunii Sovietice. Aici s-a manifestat, 
dună cum se vede, obiceiul statornicit în 
ultima vreme de a întreprinde acțiuni se
parate.

A fost neașteptat faptul că șl guvernul 
austriac a sprijinit activ acest nou proiect 
care era în contradicție cu hotărîrile adoptate 
anterior de comun acord de cele patru pu
teri, precum și ou poziția de mal înainte a 
Austriei. Astfel, nici guvernul Austriei nu 
poate să-Șl decline răspunderea pentru tă
răgănarea rezolvării problemei Tratatului de 
stat în ultimul timp.

După cum se știe, proiectul de „tratat pre
scurtat", era absolut inacceptabil pentru 
U.R.S.S.

In primul rînd, el nesocotea problema 
drepturilor democratice ale poporului aus
triac cu privire la care în proiectul de tratat 
de st>at sunt formulate prevederi suficient de 
clare, stabilite de comun accrd de cele pa
tru puteri.

In al doilea rînd, prin proiectul de „tra
tat prescurtat" erau încălcate in mod gro
solan drepturile Uniunii Sovietice recunos
cute prin acordurile de la Potsdam, semnate 
c'e S.U.A. și Anglia, iar apoi șl de Franța 
— de exemplu în ceea ce privește „fostele 
bunuri germane".

Au trecut .aproape doi ani pînă cînd gu
vernele S.U.A.. Angliei și Franței au renun
țat la această idee nefericită a proiectului de 
„tratat prescurtat", întocmit de ele în mod 
separat. Acum, după cîte înțelegem noi. gu
vernele celor trei puteri au retras in sfârșit, 
din discuție proiectul de „tratat prescurtat". 
De aceea, guvernul sovietic consideră cu 
putință și necesar să fie făcut tot posibilul 
pentru grăbirea încheierii Tratatului de stat.

Cum se prezintă această problemă in mo
mentul de față ?

Guvernul Sovietic este de părere că în 
prezent există deplina posibilitate de a se 
restabili Austria c,a stat suveran, indepen
dent și democrat, e'dberînd-o de sub con
trolul celor patru puteri, reprezentate de 
comisia aliată și lichidînd toate organele 
create în legătură cu ocupația Austriei. Tot
odată. evenimentele din ultimii ani au ară
tat că i.i acest tratat trebuie să se» acorde 
o atenție deosebită asigurării dezvoltării de
mocratice și pașnice a Austriei ca stat in
dependent.

In legătură cu aceasta este necesar ca în 
Tratatul cu Austria să fie inclus un articol 
prevăzînd inadmisibilitatea atragerii Austriei 
în vreo coaliție sau alianță militară, in.l•op
tată împotriva oricărui stat care a participat 
cu forțele sale armate la respingerea agre
siunii hitleriste și la eliberarea Aus’riei și 
prevăzînd de asemenea inadmisibilitatea 
creării de baze militare străine pe teritoriul 
Austriei.

Această propunere a Guvernului Sovietic 
corespunde intereselor asigurării indepen
dentei naționale și a securității Austriei. In
cluderea unui asemenea articol asigură de 
asemenea împiedicarea folosirii rezervelor 
umane șl materiale ale Austriei în interesul 
unor state străine. Aceasta înseamnă că 
Austria liberă, independentă și iubitoare de 
pace va fi un important factor stabilizator 
în centrul Europei, ceea ce constituie o con
tribuție importantă Ia cauza întăririi secu
rității europene.

Este necesar să ne ocupăm în contmuare 
de unele împrejurări concrete. Guvernul So
vietic nu poate să nu țină seamă de faptul 
că cele trei puteri occidentale nu se gră
besc cu încheierea tratatului de pace cu Ger
mania, care ar asigura dezvoltarea democra
tică și pașnică a întregii Germanii. Nu se 
poate să nu se țină seamă de existenta pla
nurilor de reînviere a militarismului în Ger
mania occidentală, îndeosebi în legătură cu 
Tratatul de la Paris cu privire la comunita
tea defensivă europeană.

Nu.se poate uita nici faptul că. în ultimele 
decenii militarismul german, săvârșind agre
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siuni in Europa, a început prin a atrage 
Austria, îhtir-un fel sau altul, în blocuri mi
litare îndreptate împotriva altor popoare eu
ropene. Aceasta a făcut ca resursele umane 
și materiale ale Austriei să fie folosite în 
ultimul război mondial — ca rezultat al 
Anschluss-ului — în scopurile agresive ale 
militarismului german.

Toate acestea cer să fie luate măsuri des
tul de eficace pentru a preîntîmpina noi în
cercări ale Germaniei occidentale de a în
făptui un Anschluss eu Austria și pentru 
a se asigura cu adevărat independența Aus
triei democrate, integritatea ei teritorială și 
inviolabilitatea frontierelor el.

încă în proiectul de Tratat de stat cu A- 
us-tria care a fost pregătit s-a atras atenția 
asupra acestei împrejurări. Astfel, în artico
lul 3 din proiectul acestui tratat se spune : 
„Puterile aliate și asociate vor include în 
tratatul de pace cu Germania prevederi care 
să asigure recunoașterea suveranității și in
dependenței Austriei de către Germania și 
renunțarea de către Germania 1« toate pre
tențiile teritoriale șl politice față de Aus
tria și teritoriul Austriei".

In proiectul tratatului discutat este un ar
ticol special cu privire la interzicerea An- 
schlussului. Despre acest lucru se soun. de 
pildă, următoarele în punctul 1 al articolului 
4: „Puterile aliate și asociate declară că 
este interzisă o alianță politică sau economi
că între Austria și Germania. Austria recu
noaște pe deplin răspunderea sa în această 
problemă șl nu va Intra sub nido formă îr.- 
tr-o alianță politică sau economică cu Ger
mania".

In sfîrșit, articolul 27 din proiectul de 
tratat de stat obligă Austria să colaboreze 
cu puterile aliate șl asociate pent:.: ca Ger
mania să nu poată întreprinde nici fel 
de măsuri în afara hotarelor teritoriu ; ger
man în direcția refacerii armamentul::: său 
însemnătatea susamlntitelor articole devtar 
deosebit de o'.ară în lumina faptelor care do
vedesc că se crează o primejdie lea’.A pen
tru Austria din partea mii: țarism ului ca-e 
renaște în Germania occidentali. N’r mr’em 
să nu dăm atenție declarațiilor orga oe'.ar de 
presă apropiate de guvernul Germaniei occi
dentale care propagă în prezent ldeea rău 
intenționată a imposibilită;:: _”i eiirec:*  
de sine stătătoare a Austriei ș; a necesită:;: 
subordonării el față de Germania occiden
tală. Acest lucru este dovedit și te declara
țiile reprezentanților oficiali, ei Germa-;-: 
occidentale. Monopolurile vestgerm aau și 
început ■ să aplice anumite m’sari r act e 
în vederea subordonării treorara a Austrie*  
din punct de vedere economic.

Planurile unui ișpu Anschluss, urzite de 
miiitarîștil și revanșarzii vestgermar-, se 
bucură de sprijin Și în rtaduriie unor repre
zentanți ai cercurilor guvernante din 
Austria.

Nu putem să nu luăm în considerare acest 
lucru avînd în vedere mai a râs că guverne e 
S.U.A., Angliei șj Franței amină t t t-srej 
chestiunea tratatului de pace cu German i. 
care ar asigura refacerea un ta: t _ .; 
german și dezvoltarea Iui democratei șt 
pașnică. încheierea tratatului de race cu 
Germania, care ar exclude pus b tatea re*n-  
vi-erii militarismului german, ar fi cea m»i 
importantă grranțte pentru exste-ța de 
stat de sine stătătoare și independentă a 
Austrie:.

Din păsate, propunerea sovietică cu pri
vire Ia pregătirea și indieierea tratatului te 
pace cu Germania nu a fost acceptară te 
reprezentanții S.U.A„ Ang iei șl Franței s 
problema tratatului de pace cu Ge—nana 
continuă deocamdată să rănCnă nereco vată.

In situația creată. c?I? patru puteri — 
S.U.A., Anglia, Franța și I R S.S. — cu 
datoria, în interesul întăririi păcii in Europa, 
să ia. Ia reglementarea problemei austriaco, 
măsuri cere să preintlmnine încercările <te 
Anschluss cu Austr:a din partea Germantei 
occidentale și să asigure independența Aus
triei.

Guvernul Sovietic consideră că toate mă
sline de acest gen vor deveni inutile și de 
prisos de îndată ce va îi încheiat tratatul de 
pace cu Germania

Propunerie făcute de G-jvemui SpvUie 
cu privire la grăbirea încheierii trasatului de 
pace cu Germania urmăresc tacturi acesî 
scop. Atît popoarele german ș; austriac, rit 
și ce'.ela'te popoare din Europa, sat inte
resate într-o asemenea rezolvare a proble
mei tratatului de pace cu Germania

Am ascultat astăzi dec'arațn 
afacerilor externe al Austriei, dl. Fig Dele
gația sovietică, făcînd propunerea de a ~e 
include pe ordinea de zi a ctx-xerinței pro
blema Tratatului de stat cu Austera. a con
siderat necesar ca la discutarea acestei pro
bleme să fie ascultată o delegație au.-triacî.

Salutăm pe reprezentanții Austerei ta con
ferința noastră. Era necesar să se acorde gu
vernului Austriei posibilitatea de a-ș: expu
ne punctul de vedere la această conferință

La discutarea problemei germane am fost 
lipsiți de posibilitatea de a asculta pe repre
zentanții poporuiui german, pe reprezentanții 
Germaniei răsăritene ș: ai ce'.e: occident? e. 
Nu putem să nu regretăm că miniștrii celor 
trei puteri occidentale au respins propunerea 
de a se inv’ta la această conferință repre
zentanți ai Germaniei.

In numele gnvernuiui -austriac, d' Fig! a 
exprimat dorința ca achitarea sume1 stabilite 
conform articolului 35 pentru fostele bunuri 
g-rmane. predate Austriei de Ln'urea So- 
v’etxă în baza prevederilor tratatu'ui să fte 
făcută nu în dolari, ci prin livrări de mărfuri 
austriace.

Guvernul sovietic este gata să țină seama 
de această dorință a guvernului Austriei. Gu
vernul SovieVc este de acord ca Austria să 
plătească Uniunii Sovietice suma indicată în 
a'tico'u! 35 nu în doiari, ci prin livrări de 
mărfuri.

In ceea ce privește celelalte observași le
gate de articolul 35, trebuie să avem in ve
dere faptul că o nouă discutare a unor ade
menea probleme nu poate da nimic în afară 
de noi complicații și tergiversări în reglemen
tarea problemei Tratatului de stat cu Austria.

Am ascultat a:ci evocarea sacrificiilor fă
cute de Austria în timpul războiului și după 
terminarea lui. Nu putem însă uita că tru
pele austriace, înregimentate în armata hit- 
leristă, au provocat uriașe prejudicii Uniunii 
Sovietice și nu numai Uniunii Sovietice. 
Tocmai de aceea, în cunoscuta declarație de 
ia Moscova din 1 noembrie 1943 cu privire 
la Austria se spune că Austria poartă răs
punderea pentru participarea la război de 
partea Germaniei hitleriste. Cu toate acestea, 
Austriei nu i-au fost și nu-i sînt impuse nici 
un fel de obligații pentru a compensa măcar 
în parte pagubele provocate de ea. Articolul 
35 al proiectului de Tratat cu Austria exa
minat se referă doar la fostele bunuri ger
mane din Austria, care nu sînt proprietatea 
Austriei, dar și aceste foste bunuri germane

vor trece în proprietatea Austriei după ter- Uniunii Sovietice prezentate spre examinare 
menul prevăzut în tratat. Considerentele ex- actualei conferințe.
puse de mine stau la baza propunerilor Iată conținutul acestor propuneri: 

„Despre încheierea Trafafului de staf cu privire 
la restabilirea unei Austrii independente și democratice"

Guvernele U.R.S.S., Franței, Angliei și 
S.U.A., recunosc că interesele întăririi pjcîi 
în Europa și necesitatea asigurării drepturi
lor naționale ale poporului austriac cer re
facerea cît mai grabnică a Austriei libere 
și independente și că reglementarea proble
mei austriace trebuie să corespundă scortți- 
riior existente între cele patru puteri.

In conformitate cu aceasta, guvernele ce
lor patru puteri au căzut de acord:

1. Să însărcineze pe adjuncții miniștrilor 
afacerilor externe să pregătească în termen 
de trei luni textul definitiv al „Tratatului de 
stat cu privire la restabilirea unei Austrii 
independente și democratice", călăuzindu-se 
după următoarele:

a) să se termine elaborarea proiectului de 
Tratat de s'at cu Austria, asupra căruia cele 
patru puteri au căzut' în linii generale de 
acord în 1949, și în conformitate cu care 
Austria este restabilite ca stat suveran, in
dependent și democrat, este eliberată de con
trolul celor patra puteri, iar mecanismul de 
control existent — Comisia aliată pentru 
Austria și toate organele ei — sînt lichidate 
și ocupația Austriei încetează;

b) să se includă in textul Tratatului de 
stat cu Austria următorul articol supli
mentar:

.„Austria se obligă să nu intre în nici o 
coe sau alianță militară, îndreptată îm- 
ontriva oricărei puteri care a participat cu 
forțele «a’.e armate Ia războiul împotriva 
Germaniei șî ța eliberarea Austriei.

Austria se obligă de asemenea să nu ad- 
m tă crearea de baze militare străine pe te
ritoriu Fi și totodată să nu admită folosirea 
_"r instructori și specialiști militari străin: 
In Austria”.

Guvernele S.U.A.. Angliei, Franței și 
U R.S.S. îș: asumă la rîndu! jor obligația de 
a respecta : auzele prezentului articol;

Ședința din
BERLIN 13 (Agerpres). — TASS trans- 

-te La 12 februarie. în clădirea fostului 
Cens: a rât de control a avut loc o șe-
dmțâ ordinară a miniștrilor afacerilor ex
terne a: celo- patru puteri. Ședința a fost 
prezidată de G. B dau'.t

M a ștri au trecut >a d scutarea celui de 
a', treilea punct de pe ordinea de zi — cu 
?- . te a Tratatul de stat cu Austria.

Deschiz nd ședința. Bidault a invitat tn 
-• te șed ițe delegația guvernului austriac 
frunte cu ministrul afacerilor externe a! 

Austriei L Figt
I- cadru' ședinței. L Figî. a dat citire 

_-e dec araț.i care începe cu cererea ea gu- 
vemu aostr «c să fie admis să participe la 
toa> șed nte-e miniștrilor afacerilor «xteme 
a ce or petra puteri, la care se va discuta 
p- -ț emi T'a'afo -rt de stat cu Austria.

Decla*a;  i lui Ftgl conține un apei adre
sat celor patru puteri de a se încheia Trata
te. de *f.  ca Aus r a pentru ca în felul a- 
cesta *ă  ’ e restabE tă o Austrie liberă și in
dependente In declarat e se spune în conti
nuate că t-at.-riveâe a privire Tratatul de 
stat ca Austrie, care au început încă In 
'. 946. mj an lost încă definitiv încheiate din 
■soți .e care nu deol-ad. chipuri.*,  in nîcio 
măsură de guverna! austriac.

Asdel dec.s'at a ui Fîgf este o repetare a 
propagandei pe care cercurile guvernante ale 
pater lor occidentale ș: ale Austriei, o fac de 
mult !n scopul de a ascunde opiniei publice 
faptul că res;abil:rea unei Austrii libere și 
Independente este tărăgănată de muiți ani ex
clusiv din vina S.U.A, Angliei și Franței. 
P'ecum și a cercurilor reacționare austriace 
care acționează în comun cu acestea. In par
tea din declarația iui Figl în care se vor
bește despre cauzele întîrzierii încheierii Tra- 
tatuhr de stat cu Austria, se trece cu totul 
sub tăcere proiectul așa zisului .tratat pres
curtat”, p'ezentat de cele trei puteri occi
dentale in mar.ie 1952 și sprijinit de guver
nul austriac.

A es: proiect, pe care puterile occidentale 
bau retras abia în noembrie 1953, excludea 
cj bună-șt ință posibilitatea unei înțelegeri 
iT.re ceie patru puter în problema austriacă, 
deoarece ei nu prexedea nici un fel de hotă- 
riri menite să ducă la restabilirea unui stat 
austriac cu adevărat independent și demo
crat. dădea c;mp liber restaurării regimului 
fascist in Aystria și nu cuprindea prevederi 
'-•te-itoare la interesele economice ale 
L R.S.S în Austria. In declarație s-a cerut 
re.râu rea unor articole din proiectul de tra- 

asupra cărora s-a căzut deja de acord 
privmd interesele economice a> U.R.S.S. in 
A-js’.ri . ș: in special a articolului 35 care 
p-evede că Austria trebuie să plătească 
Uniunii Sovietice compensați pentru bunu
ri? ge-mane t'ansmise de Uniunea Sovietică 
AusT e . precum și d'eptul U.R.S.S. de a ex
trage pet'o! :n Austria.

Dună ce F:gl și-a prezentat declarația, a 
:e- cusintu1 Eden. E a sprijinit cererea gu- 

ve—.: a„sj-:,ac a fi udmis să participe 
la discutarea problemei Tratatului de stat 
cu Vjș - a in cadrul conferinței. Eden ,a de
clarat că toate cele patru puteri participante 
a actuala conferință sînt pent'u înfăptuirea 
îeciarațiri de’a Moscova din 1943 cu privire 
Ia Austria.

Cele patru puteri, a spus Eden, au și rea- 
Tzat o înțelegere importantă în ceea ce pri

Ședința din
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Cea de a 19-a ședință a conferinței miniș

trilor afacerilor externe ai celor patru puteri 
a avut loc sîmbătă după amiază sub preșe
dinția iui A. Eden. S-a continuat examina
rea punctului 3 de pe ordinea de zi privitor 
ia Tratatul de stat cu Austria. La ședință a 
participat și delegația austriacă, condusă de 
ministrul afacerilor externe al Austriei L. 
Figl.

După o scurtă declarație a lui L. Figl. în 
care acesta a susținut punctul de vedere ex. 
pus în ajun, au luat cuvîntul. Dulles, Bi
dault și Eden. Ei au adoptat o atitudine de
clarativă în problema măsurilor destinate a 
evita un nou Anschluss și au respins în fapt 
propunerea sovietică

A urmat la cuvînt V. M. Molotov, care a 
declarat că după părerea sa, nici delegația 
austriacă, și nici delegațiile occidentale nu 
au avut timp suficient pentru a examina pro
punerile sovietice și a adăugat că este gata 
să examineze contrapropunerile pe care a- 
ceste delegații le-ar prezenta.

Figl a cerut din nou cuvîntul și șl-a ex
primat speranța că vor fi acceptate propu
nerile sovietice privind ușurarea sistemului 
de plată a obligațiilor Austriei referitoare la 
fostele bunuri germane.

Molotov a făcut apoi o serie de propuneri 
concrete privind rezolvarea grabnică a pro
blemei austriace.

c) să se ia notă de comunicarea guvernu
lui Uniunii Sovietice care a arătat că ținînd 
seamă de dorințele guvernului Austriei, se 
declară de acord ca Austria să achite prin 
livrări în mărfuri suma plăților cuvenite 
Uniunii Sovietice pentru fostele bunuri ger
mane în conformitate cu articolul 35 din pro
iectul de Tratat de stat.

2. In vederea pre'ntîmpinării încercărilor 
de a se înfăptui un nou Anschluss, să se 
amîne, pînă la încheierea tratatului de pace 
cu Germania, retragerea trupelor celor patru 
puteri aflate pe teritoriul zonelor respective 
din Austria. Să se retragă din orașul Vienfl 
toate trupele străine concomitent cu ‘lichi
darea Comisiei aliate.

Trupele celor patru puteri care rămîn tem
porar în Austria nu vor fi trupe de ocupație 
șl nu vor îndeplini funcții de ocupație șl în 
acelaș timp nu se vor amesteca în treburile 
administrației austriace și în viața social- 
pditică a țării.

Situația juridică a acestor trupe va fi de
terminată de un acord special care trebuie 
să fie pregătit de cele patru puteri cu parti
ciparea Austriei și să intre în vigoare si
multan cu intrarea în vigoare a Tratatului 
de stat cu Austria.

3. Să se însărcineze adjuncții miniștrilor 
afacerilor externe să examineze problema 
Triestului, în legătură cu propunerea Guver
nului Sovietic ca orașul Triest și teritoriul 
din jurul lui să nu fie folosite ca bază mi
litară.

Delegația sovietică îșl exprimă dorința ca 
actuala conferință de la Berlin să-și înde
plinească importanta sarcină de a rezolva 
problema Tratatului de stat cu Austria.

Soluția propusă de Uniunea Sovietică în 
problema Tratatului cu Austria ar avea o în
semnătate esențială pentru micșorarea în
cordării în relațiile internaționale.

12 februarie
vește 47 de articole din proiectul de Tratat 
de stat cu Austria. Nu putem noi oare, a în
trebat el. să realizăm un acord asupra celor
lalte cinci articole? In același timp, Eden 
s-a .pronunțat favorabil față de cererea cu
prinsă în declarația lui Figl de a se revizui 
articolul 35 din proiectul de Tratat de stat 
cu Austria, asupra căruia cele patru puteri 
căzusera mai înainte de acord.

Eden a propus ca cei patru miniștri a! a- 
facerilor externe să termina elaborarea Tra
tatului de stat cu Austria la actuala con
ferință prin realizarea unui acord asupra 
punctelor rămase nerezolvate pînă acum din 
a'ticole'.e 16, 27, 42, 48 și 48 bis și prin exa
minarea cererii delegației austriace referi
toare la articolul 35.

După aceea a luat cuvlntul V. M. Molotov 
care a făcut o declarație asupra problemei 
Tratatului cu Austria. După declarația lui V. 
'1. Molotov, miniștrilor afacerilor externe ai 
Franței, Angliei ,și S.U.A., precum și dele- 
ga.iei austriace ll s-a remis textul propuneri
lor delegației sovietice „Despre încheierea 
Tratatului de stat cu privire la restabilirea 
unși Austrii independente și democratice".

După V. ri. Molotov, a luat cuvintu J. 
Duties. Contrar faptelor i-deobște cunoscute, 
el a pretins ca Uniunea Sovietică este vino
vată pentru faptul că nu a lost încherat pînă 
acum Tratatul de stat cu Austria șl nu e 
fost înfăptuite declarația dela Moscova din 
1943 cu privire la restabilirea Austrie: ca stat 
iîber și -ndspendent. In același timp, Dulles 
s-a eschivat de la analizarea cauzelor care 
au dus la această situație. Dulles a spus că 
singurul obstacol în calea încheierii Trata- 
luitii de stat cu Austria este lipsa de înțele
gere asupra unei părți neînsemnate din arti
colele proiectului de tratat. El a trecut insă 
sub tăcere faptul că guvernele S.U.A., An
gliei și Franței au fost acelea care s-au es
chivat ani de a rîndu! sub diferite pretexte 
de la discutarea acestor arEcole asupra că
rora nu s-a căzut de acord, iar apoi au făcut 
in general cu neputință orice discutare a 
problemei Austriei, prezenLînd faimosul lor 
„tratat prescurtat".

Dulles a declarat că ei susține propunerea 
prezentată de Eden.

Referindu-se la propunerile prezentate la 
12 februarie de delegația sovietică, Dulles a 
declarat că își va spune părerea asupra lor 
ulterior.

A luat apoi cuvîntul G. Bidault, care a 
afirmat că delegația franceză intenționează 
să contribuie la încheierea Tratatului de 
s'at cu Austria. El s-a alăturat de asemenea 
propunerii lui Eden. Bidault a adăugat că 
intenționează să se ocupe ulterior de pro
punerile prezentate de Molotov în problema 
discutată.

La sfirșitul ședinței, Bidault. care prezida, 
a spus că t'ebuie rezolvată chestiunea parti
cipării delegațtei austriace la discutarea 
problemei Tratatului de stat cu Austria în 
cadru! conferinței celor patru miniștri

V. M. Molotov a propus, să se dea delega
ției austriace posibilitatea de a asista la 
toate ședințele miniștrilor afacerilor externe, 
ori de cite ori se va discuta problema Aus
triei.

Această propunere a lui V. M. Molotov a 
fost acceptată.

S-a hoțărît ca discutarea problemei Aus
triei să continue în ședința din 13 februarie.

13 februarie
Luînd cuvîntul, J. F. Dulles a propus să 

se ia in discuție acele articole din Tratatul 
de stat asupra cărora nu s-a căzut încă de 
acord. Bidault a declarat că este de acord 
cu redactarea delegației sovietice în ce pri
vește punctele încă nerezolvate ale Trata
tului de stat cu Austria. A. Eden a spus că 
nu are nimic de adăugat la declarațiile sale 
făcute anterior.

V. M. Molotov a arătat însă că e6*.e  nece
sar să fie discutate principiile generate ale 
problemei și nu anumite aspecte particulare 
adăugind că delegațiile occidentale nu iau 
în considerare propunerea sovietică potrivit 
căreia Austria nu trebuie să intre in coa
liții sau a.ianțe militare împotriva puterilor 
care au participat la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste și la eliberarea Austriei. 
El a amintit cu acest prilej că Uniunea So
vietică nu poate trece cu vederea peste fap
tul că dela redactarea Tratatului de stat, în 
ultimii ani s-au mai petrecut multe lucruri 
și că în Europa au fost stabilite aproape 100 
de baze militare americane in apropiere de 
teritoriu! Uniunii Sovietice. El a subliniat 
că Uniunea Sovietică, in interesul securității 
U.R.S.S. și ai securilății tuturor popoarelor, 
nu se poate dezinteresa de acest fapt.

La șfîrșițul ședinței de sîmbătă s-a căzut 
de acord ca ședința următoare să aibe loc 
duminică după amiază.

Tineri șl tinere (fin lumea întreagă,
21 februarie, Ziua internațională de luptă împotriva colonialismului șl de so

lidaritate cu tinerii din țările coloniale, se apropie.
îndreptați gîndurile voastre către tinerii și tinerele din Vietnam și Malala, că

rora li se impune un răzbel colonial. Dușmanii păcii tind încă să prelungească rrâ- 
boiul din Vietnam. Valurile de cereri de încetare a războiului murdar din Vietnam 
șl pentru încetarea tuturor războaielor în curs, să nimicească acest complot!

Nu uitati masacrele din Kenya, Guiana Britanică ți Uganda, nici călcarea în 
picioare a suveranității naționale ! Protestați împotriva acestor atrocități, împreună 
cu toți acel ce se pronunță pentru dreptate, prosperitate, progres, civilizație și li
bertate !

Intăriți-vă șl mai mult vigilența împotriva acest'r acțiuni, care amenință In
dependența națională a popoarelor. în vederea menținerii tensiunii internaționale, ais 
fost construite baze militare pe teritorii străine și au fost încheiate pacte militare 
agresive. Aceste acțiuni lovesc pe tineri în mod direct in drepturile lor eecr.om ce, 
culturale și civile și amenință pacea lumii.

Nu uitați nici un moment că în diferite colțuri aie lumii milioane și milioane 
de surori șl frați dc-ai voștri duc o luptă cirză și curajoasă împotriva regimului co
lonialist feroce.

Lupta unită a tineretului împotriva colonialismului șl pentru apărarea inde
pendenței naționale constltue o mare contribuție la mișcarea pentru soluționarea liti
giilor internaționale, pentru pace.

Tineri prieteni ce luptați în mod eroic pentru eliberarea complectă de sub jugul 
aservirii naționale I

Reînoiji jurămîntul solemn de luptă pentru libertate și independență c mplectă 
a patriei voastre și întăriți lupta voastră. Gîndiți-vă mereu că inimile a milioane ri 
milioane de tineri cinstiți din iumea întreagă sunt cu vei. Epoca în care colonialiștii 
pot să Iacă ce poftesc, s-a dus pentru totdeauna. Victoria vă aparține.

F.M.T.D. n-a cruțat în trecut și nu va cruța nici în viitor nici un efort pentru 
susținerea luptei juste a tineretului din lumea întreagă pentru pace, independență 
națională și împotriva col'nialismului! Cu această ocazie, a zilei de 21 februar!'’, 
primiți salutările frățești ale F.M.T.D., care grupează în rîndurile sale 83 milioane de 
tineri dîn 92 țări ale lumii.

Tineri prieteni din lumea întreagă :
Intindeți mîsn.Ile voastre prietenești tinerilor frați și surori din toate țările co

loniale șl asuprite! întăriți solidaritatea voastră cu ei prin acțiuni practice ! Uniți-vă 
pentru destinderea Internațională, pentru încetarea tuturor războaielor în curs și a 
tuturor actelor de violență, pentru independența nați-nală a popoarelor!

Trăiască unitatea tineretului lumii in lupta pentru pace șl independență na
țională, pentru un viitor fericit al tineretului 1

..........  —O-------------------

Memorandumul tineretului vestgerman 
adresat Conferinței dela Berlin

BERLIN 13 (Agerpres). —
După cum anunță ziarul „Neues Deut

schland", un reprezentant al Comitetului 
vest-german pentru apărarea drepturilor ti
neretului a remis Consiliului Național al 
Frontului Național a! Germaniei democrate 
un memorandum în legătură cu situația mi
zeră a tineretului din Germania occidentală 
spre a fl prezentat conferinței celor patru 
mari puteri de la Berlin.

In memorandum se vorbește despre situ
ația mizeră a tineretului din Germania oc
cidentală și despre faptul că autoritățile nu 
acordă nici o atenție nevoilor tineretului.

Memorandumul arată că potrivit datelor o- 
flclale. în Germania occidentală cel puțin 
=>00.000 tineri și tinere nu au posibilitatea de 
a-și însuși o profesie. In Germania occiden
tală, 696.000 tineri muncltcci în vîrstă de 
20—25 ani sînt șomeri. Aproximativ 
300.000 tineri nu au nici un fel de locuință 
și sînt nevolți să doarmă pe stradă.

In anul 1954 vor fi r.evoiți să-și caute de 
lucru alji peste 900.000 tineri care vor ter
mina școala.

In memorandum se vorbește în continua
re despre crunta exploatare la care sînt su
puși tinerii muncitori în întreprinderile din 
Germania occidentală.

Numeroși patroni calcă în picioare cele 
mai elementare drepturi ale tinerilor munci
tori. Astfel, la fabrica de pielărie din Muh- 
Iheim (Ruhr) tinere in vîrstă de 15—20 ani 
sînt obligate să muncească cite 12 ore pe 
zi. Pentru a executa la termen comanda au
torităților americane de ocupație, tinerii

In in înarea de ordine ale U.R.S.S. unui numeros
grup de oameni de știință sovietici

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — La 12 fe
bruarie în sala Sverdlov din Kremlin, K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiului Sovietu- 
tului Suprem al U.R.S.S., a înmînat ordine 
ale U.R.S.S. unui grup numeros de academi
cieni, membri corespondenți și alți colabora
tori științifici ai Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Ordinul Lenin — cea mai înaltă distincție 
din Uniunea Sovietică — a fost înmînat pen
tru merite deosebite in domeniul științei aca
demicianului A. M. Terpigorev, cu prilejul 
împlinirii a 80 de ani; academicianului K. L 
Scriabin, cu prilejul împlinirii a 75 de ani, 
academicianului I. P. Bardin, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani, academicianulu I. 1 
Cerniaev, cu prilejul impl'nlri a 60 de ani, 
academicianului A. A. Lebedev, cu prilejul 
împlinirii a t>0 <ie ani.

Pentru anii serviți și muncă ireproșabilă 
au fost distinși cu ordinul Lenin academi
cienii: A. N. Nesmeianov, A. P. Alexandrov, 
G. F. Alexandrov, P. S. Alexandrov, A. 1. 
Alihanov, N. N. Andreev, B. A. Arbuzov, 
I. P. Bardin, A. G. Betehin, N. N. Bogoliu- 
bov, A. A. Bocivar, K. M. Bîkov, E. S. Varga, 
B. A. Veedenski, A. P. Vinogradov, V. V. 
Vinogradov, I. M. Vînognadov, G. A. Gnm- 
burțev, I. P. Gherasimov, M. I. Dubinin, B. 
A. Kazanski, I. K. Kikoin, M. V. Kirpicev, 
A. N. Kolmogorov, V. N. Kondratiev, D. S. 
Korjinski, M. ,P. Kostenko, G. M. Krjija- 
novski, A. L. Kursanov, I. V. Kurciatov, M. 
A. Lavrentiev, G. S. Lansberg, M. A. Leon- 
tov'ei, T. D. Lisenko, M. B. Mitin, M. A. 
Miheev, A. I. Nekrasov, V. S. Nemcinov, S. 
P- Obnorski, A. I. Oparin, K. V. Ostroviția- 
nov, A. V. Palladiiî, A. M. Pankratova, I. G. 
Petrovski, N. N. Semenov, D. V. Skobelțin, 
K. 1. Scriabin, S. L. Sobolev, N. M. Strahov, 
S. G. Strumilin, V. N. Sukacev, I. E. Tamm, 
I- V. Tlurin, G. G. Urazov, S. A. Hrlstiano- 

Scurte știri
9 in prezența unui numeros public, 1a 

Lyon s-a deschis expoziția de artă populară 
romînească. Expoziția este organizată de un 
comitet din care fac parte deputății Pierre 
Cot și Jean Gagne, a.’.iști, scriitori și pro
fesori din localitate.

o l-n urma tratativelor comerciale sovieto- 
bu.gare care s-au desfășurat eu succes, la 11 
februarie a fost semnat la Sofia protocolul 
cu privire Ia livrările reciproce de mărfuri 
între Uniunea Sovietică și RoDublica Popu
lară Bulgaria pe anul 1954.

• La 12 februarie, însărcinatul cu afaceri 
al legației egiptene la Moscova, M A. S 
HedJaia a oferit o recepție cu prilejul vizi
tei la Moscova a delegației economice egip
tene, condusă de Hassan Raghib ministru' 
adjunct al războiului din Egipt.

• la 12 februarie a.c. a avut loc o șe
dință a Consiliului aliat pentru Austria. Con 
siilui aliat a examinat și aprobat hotă'irite

I Comitetului Executiv în conformitate eu care 
I1 guvernul austriac este autorizat să publice 

j serie de decrete,

9 Guvernele R. P. Albania și R. P. Un
gare, călăuzite de dorința de a dezvolte și

muncitori al unei întreprinderi din Hagen 
au trebuit să muncească 17 ore pe zi.

Tineretul vest-german devine din ce în 
mai conștient că principala cauzala situației 
dezastruoase în care ®e află constă în poli
tica de remilitarizare și pregătire a un.ii 
nou război ausă de guvernul Adenauer. De 
aceea, lupta tineretului împotriva aceste! 
Dolitici se intensifică tot mai mult. Ziarele 
anunță zilnic noi acțiuni ale tineretului care 
cere restabilirea unității Germaniei și înce
tarea campaniei de remilitarizare.

Tinerii din Dusseldorf au adr„sat un apel 
conferinței celor patru mari puteri de la Bei
lin în care arată că se împotrivesc remili- 
tarizării și recrutării intr-o nouă armată de 
mercenari vest-germană.

Un grup de tineri mineri din Herne sil 
organizat o mare demonstrație de protest 
împotriva remilitarlzării. Printr-un megafon 
instalat în centrul orașului, tinerii au scan
dat lozinci ca „Vrem cărți, nu tunuri", „Nil 
vrem remilitarizare. ci restabilirea unității", 
etc.

Ziarul „Der Giebei", organul tinerilor 
muncitori din construcții, a publicat un ar
ticol în care sublinia că tineretul vest-ger
man este vital interesat în succesul conie- 
rinței de ia Berlin. „Unitatea țării și o po
litică de pace pot readuce tinerilor din Ger
mania occidentală perspectivele unui viitor 
mal luminos", scrie ziarul.

Mitinguri ale tineretului împotriva reml’.i- 
tarizării au avut loc și în orașele Remscheid, 
Essen, Duisburg, Dusselford, etc.

vicl, N. V. Țițîn. N. S. Satskl, A. C. Șubni- 
cov, V. V. Șulikin, D. I. Scerbakov, V. A. 
Engelhardt, B. N. Iuriev; ordinul Steagul 
Roșu al Muncii a fost conferit academicieni
lor: L. A. Arțimovici, V. N. Belov, M. V, 
Keld.'ș, I. N. Nazarov, M. N. Tihomirov.

In numele celor decorați au rostit cuvinte 
de mulțumire academicianul A. N. Nesmeia
nov, președintele Academiei de Științe a 
U.R.S S., precum și academicienii A. I. Opa
rin, A. V. Palladln, A. M. Pankratova și alții. 
A. V. Paltadin, președintele Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrai.niene, a spus că înal
tele distincții guvernamentale obligă pe oa
menii de știința sovietici să întărească șl 
mai mult colaborarea între oamenii de știin
ță din rîndurile tuturor popoarelor U.R.S.S., 
în frunte cu marele popor rus, să muncească 
și mai mult pentru întărirea continuă a pu
terii statului nostru sovietic — bastionul 
păcii și al prieteniei intre popoare. K. E. Vo- 
roșilov a felicitat călduros pe fiecare dintre 
decorați și în încheiere, le-a adresat o cuvîn- 
tare, în care a spus că feEcită din toată ini
ma pe oamenii de știință sovietici pentru 
înaltele distincții și că împărtășește cu în
tregul popor sovietic sentimentul mindriei 
pbntru știința socialistă și pentru glorioșii 
și neobosiții ei reprezentanți.

K. E. Voroșilov a urat oamenilor de știință 
multă sănătate și noi realizări științifice re
marcabile șl și-a exprimat convingerea că 
puternicul colectiv de oameni ai științei din 
Țara Sovietică își va consacra și de acum 
înainte cu cinste creația nobilă binelui po
porului sovietic — marele constructor al so
cietății comuniste.

In aceeași zi, academicianul V. A. Obrueev 
a fost distins cu două ordine Lenin; un ordin 
pentru merite deosebite în domeniul științei, 
cu prilejul împlinirii a 90 de ani și un al 
doilea ordin pentru anii serviți și munca ire
proșabilă.

mai mult relațiile de prietenie existente în
tre cele două țări, la propunerea guvernului 
R. P. Ungare, au hotărît de comun accrd 
să ridice ia rangul de ambasade legația R. 
P. Albania la Budapesta șl legația R. P. 
Ungare la Tirana și să facă schimb de am
basadori.

o Potrivit unor relatări din Seul, minis
trul sudeoreean al afacerilor externe a con
firmat în mod oficial că Li Sin Man a pro
pus să se trimită în Indochina o divizie 
sudeoreeană.

9 La 12 februarie, R. Sohloman, ambasado
rul extraordinar șt plenipotențiar al Suediei 
în U.R.S.S., a oferit o recepție cu prilejSl 
vizitei la Moscova a lui G. Myrlal, secretar 
executiv al Comisiei economice a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Europa.’

<s La 11 februarie a avut loc la Stock
holm o festivitate ia cadrul căreia au fost 
oferite Bibliotecii regale din Suedia aproxi
mativ 500 de cărți sovietice de literatură 
beletristică, științifico-politică, cărți de is
torie, cultură și artă, ca dar din partea (Mi
nisterului Culturii al U.R.S S.
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