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Sa cucerim normele G. M. A.
la schi și patina] De pe cuprinsul patriei noastre

Iarna aceasta spre deosebire de cele 
din anii trecuți, ne oferă mari posibilități 
pentru practicarea sporturilor specifice 
acestui anotimp. Ea oferă acum condiții 
ca un număr mare de tineri din întreaga 
țară să practice schiul și .patinajul, spor
turi care în țara noastră au luat o mare 
dezvoltare în ultimii ani.

Să te avînți pe pîrtia de schi și să 
respiri aerul tare și înțepător din iuțeala 
cu care te duc schiiirile, să patinezi o oră, 
două sau mai multe pe patinoarul colecti
vului tău sportiv e o mare plăcere. Nu
mai după cîtva timp te simți cu totul al
tul, mai vioi, mai puternic și mai curajos.

Pentru desfășurarea unei bogate acti
vități sportive în timpul iernii colectivele 
sportive au luat din vreme măsuri, pregă
tind condițiile necesare. Astfel, în întreaga 
țară au fost amenajate sute de pîrtii de 
schi, iar în multe orașe și sate au fost 
construite patinoare-

„In orașul nostru — ne scrie tînărul 
corespondent voluntar Vasile Ilie din Foc
șani — sînt mulți tineri care au îndrăgit 
sportul patinelor. Nici nu dăduse primul 
îngheț cînd patinoarele colectivului spor
tiv „Spartac" erau deja gata. Acum pe 
acest patinoar patinează zilnic un număr 
mare de tineri din diferite colective spor
tive ale orașului. Aici unii dintre ei își 
perfecționează măestria sportivă de pati
nator, iar alții — aspiranți ai complexu
lui GAIA și FGMA se antrenează cu sîr- 
gu'nță pentru cucerirea normei de_ pati
naj".

O deosebită atenție au acordat aso
ciațiile și colectivele sportive pregătirii 
echipamentului sportiv de iarnă, care este 
mult ma-i pretențios decît cel de vară. 
Inițiativa de a construi schiuri și patine 
cu mijloace locale a luat o mare răspîn- 
dire în întreaga țară.

A trecut multă vreme de cînd s-au or
ganizat primele concursuri oficiale și de 
cînd s-au realizat primele performanțe, 
iar recordmanii țării la schi și patinaj din 
anul acesta sânt deja cunoscuți.

. Activitatea sportivă în t'mpul iernii are 
un rol deosebit de important în dezvolta
rea mișcării de cultură fizică și sport din 
țara noastră.

O parte din normele complexului GMA, 
schiul, patinajul, sînt specifice sezonului 
sportiv de iarnă. Atragerea maselor largi 
ale tineretului muncitor la cucerirea aces
tor probe trebuie să fie în această perioadă 
o preocupare de seamă a colectivelor spor
tive și a organizațiilor de bază UT.M.

Numărul celor care vor cuceri insigna 
GMA și FGMA în anul 1954 depinde în 
mare măsură de trecerea normelor de 
iarnă — schiul și patinajul. In multe orașe 
și sate au fost obținute în această direcție 
succese importante. Pregătind din vreme 
condițiile necesare — pîrtii de schi, echi
pamentul trebuincios, tehnicienii respec
tivi, comitetul orășenesc C.F.S. Rîmnicu 
Vîlcea a obținut rezultate bune. După că
derea zăpezii au avut loc aici primele con
cursuri pentru trecerea normei de schi, la 
oare au participat aproape 1.000 tineri. 
Alajoritatea dintre aceștia au și reușit să 
cucerească norma reaiizînd un timp destul 
de bun. Un ,rol însemnat l-a avut 
aici cursul de inițiere .la schi. Pe lingă 
faptul că aici sute de membri iai colecti
velor sportive au învățat practicarea 
schiului, un număr mare de tineri s-au 
pregătit temeinic în vederea cuceririi cu 
succes a normei G.M.A.

Succese importante s-au obținut și 
într-o serie de alte raioane ca Timișoara, 
Caransebeș, Cluj, etc. In raionul Cluj, de 
pildă, datorită muncii intense desfășurate 
de către colectivele sportive și organiza
țiile de bază U.T.M., și-au trecut norma 
peste 1000 tineri.

A crescut simțitor preocuparea colecti
velor sportive și a organizațiilor de bază 
UTM de la sate pentru antrenarea tine
rilor la cucerirea probelor de iarnă ale 
complexului GMA. In raionul Șimleul 
Silvaniei, din cei aproape 400 de tineri 
care au trecut norma de schi, majoritatea 
sînt dela sate.

In unele locuri însă, comitetele raionale 
și orășenești UTM și CFS, colectivele 
sportive și comitetele organizațiilor de 
bază UTM nu se preocupă de atragerea

Un an dela semnarea acordului de colaborare 
culturală între R. P. R. și R. P. Albania

La 14 februarie s-ă împlinit un an de la 
semnarea la Tirana, a acordului de colabo
rare culturală între R.P.R. și R.P. Albania 
Acest acord prevede lărgirea relațiilor cul
turale între cele două țări, o cît mai bună 
cunoaștere reciprocă în domeniul culturii, ar
tei, științei, in scopul întăririi prieteniei și 
colaborării celor două popoare, luptătoare ac
tive pentru pace și progres.

Pe linia acestui acord, au avut loc o se
rie de manifestări culturale atît în țara 
noastră cit și în R.P. Albania.

La 14 iulie 1953, Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea a orga
nizat în București o gală a filmului alba
nez, în cadrul căreia au fost prezentate fil
me ilustrînd viața nouă a poporului alba
nez eliberat și înfăptuirile sale din ultimul 
timp.

La 26 august 1953 a fost comemorat în 
presa noastră și la radio marele scriitor 
albanez Miloch Gjorgj Nikolla. Cu prilejul 
zilei de 29 noembrie, aniversarea eliberării 
Albaniei, a rulat în Capitală filmul ,,Alba
nia nouă“, iar între 5 șl 11 ianuarie 1954 

tineretului la trecerea normelor de schi 
și patinaj. Așa se explică faptul că în re
giunile Bacău, Stalin, Craiova, Arad, Hu
nedoara, numărul celor care au trecut 
pină acum norma de schi este foarte mic.

Slab se preocupă unele colective spor
tive și organizații de bază UTM de pregă
tirea condițiilor te'nnico-materiale nece
sare pentru trecerea normelor de iarnă. 
In întreg raionul Bujor, regiunea Galați, 
nu există pînă acum nici o pîrtie de schi.

Dacă numărul celor care au trecut nor
ma de schi este încă mic, apoi norma de 
patinaj a fost cucerită de un număr ex
trem de redus de tineri.

Cu toate că în Capitală există suficiente 
patinoare și patine, cît și organizatori de 
concursuri, pînă acum doar cîteva sute de 
tineri și-au trecut norma de patinaj. Ini
țiativa tinerilor dela uzinele „Matyas 
Racosi" — de a-și construi singuri patine 
și a amenaja patinoarul nu a fost extinsă 
și la alte colective sportive care aveau 
reale posibilități.

Timpul rămas trebuie folosit din plin 
pentru antrenarea unui număr cît mai 
mare de tineri și tinere la cucerirea nor-; 
melor de schi și patinaj.

Trebuiesc folosite din plin adunările de 
grupă U.T-M., gazetele de perete, stațiile 
de radioamplificare, pentru lămurirea și 
atragerea tinerilor la trecerea normelor' 
de iarnă ale complexului GAIA.

Numărul fetelor care schiază este încă 
redus. Deaceea colectivele sportive și or
ganizațiile de bază UTM trebuiesc să a- i 
corde o deosebită atenție atragerii fetelor 
la practicare schiului. Metoda cea mai 
convingătoare pentru atragerea tinerilor' 
la trecerea normelor de iarnă o cons' iuie ' 
exemplul personal ai activiștilor utemișt: ' 
Deaceea activiștii u’.emiști sint datori să 
învețe să schieze și să-și treacă acra. 
GMA la schi.

In unele locuri, deși există reale post- > 
bilitățr pentru trecerea normelor de amă. 
datorită slabei munci dusă de către colec
tivele sportive și organizațiile U.T-M. 
mulți tineri înlocuiesc normele de iarnă. * 
Aceasta este o soluție comodă. Comi
tetele raionale U T. M. și C. F. S. tre-j 
buie să combată cu toată hotărirea această 
practică dăunătoare și să îndemne tinere
tul la practicarea schiului, dezvoltindu-i ■ 
dragostea pentru acest sport plăcut și 
folositor. Sprijinul pe care l-au dat sute* 1 
de tineri schiori in timpul viscolului apro-1 
vizionînd populația este un exemplu grăi- j 
tor al folosului și însemnătății sporiur: : 
lor de iarnă.

Dimineață. Bine dispus, pilotul Lupa 
Marlus se pregătea să plece, cînd deoda
tă, jos lingă ușă, zări un plic alb. Inima
i se umplu de bucurie. Nu era nevoie să 
mai citească adresa expeditorului. Cu
noștea bine scrisul logodnicii, scrisul So
rinei.

„II citesc la unitate" — și-a zis — și 
porni grăbit să străbată distanța dela lo
cuință pină la stația de tramvai.

♦

Pela orele 10, înainte de masă, ploaia 
se înteți. Stropi mari de apă Izbeau ir. 
geamurile sălii de instrucție, iar vintul 
de toamnă dezbrăca fără milă copacii de 
frunzele umede și ruginite

In sala de instrucție, cu căștile la u- 
rechi, pi'oții recepționau cu atenție sem
nalele „Morse", transmise de către ins
tructorul pilot Tudorache, dela masa de 
comandă.

Din cînd în cînd, căpitanul Tudorache 
numea pe cîte unul sau doi piloți să ci
tească ce au recepționat în timp ce cei
lalți urmăreau pe caiete.

— Citește dumneata tovarășe Eugen. 
-ZA87E, 28GFO, 389L7, 

B X Z A M,
— Mulțumesc. Al o singură greșală. 

In grupa treia. In locul cifrei „9'1 
trebuia să fie litera „J“. Încolo, e bine. 
Ocupă Ioc.

— Mai departe să citească tovarășul 
Lupu Marius.

— N-am recepționat nimic, raportă tî
nărul pilot, pleeîndu-și capul.

— Dece tovarășe locotenent?
Locotenentul Marius nu răspunse.
— Răspunde, dece n-ai putut recepți

ona?...
— Pentnucă... am citit o scrisoare.
— „Ai citit o scrisoare! spuse gîndttor 

căpitanul după care adăugă hotărit: „La 
ora 16 te prezinți la mine. Ocupă loc.

In liniștea sălii de instrucție, semnalele 
„Morse" au început să se audă din nou. 
Aplecați deasupra caietelor, piloții recep
ționau atenți, în timp ce picuri mari de 
ploaie izbeau cu furie în geamuri.

★

Pe coridor, la ctțiva pași de ușa birou
lui unde lucra căpitanul Tudorache, loco-

*) roțile avionului nu se desprindeau 
de fuselaj.

Corespondent 
PETRE NOVACONI

Colectivele sportive și organizațiile de 
bază UTM trebuie să se preocupe cu mai 
multă grijă de asigurarea condițiilor teh- 
nico-materiaiie: schiuri, patine, pîrtii de 
schi și patinoare, care sînt necesare pen
tru trecerea normelor de iarnă.

Ele trebuie să se preocupe atent de jus
ta folosire a materialelor sportive, progra- 
mînd astfel pe tineri la antrenamente in
cit fiecare tînăr membru al colectivului 
sportiv să se poată folosi de schiuri, pa
tine, etc.

Deosebită atenție trebuie dată îndrumă
rii tehnice a tinerilor schiori începători. 

-Prin cursuri de inițtare, conferințe, con
vorbiri cu antrenorii, cu schiorii fruntași 
sau maeștri ai sportului, tinerii trebuie să 
capete cunoștințele elementare necesare 
pentru trecerea normei GMA-

La centrele de antrenament trebuie să 
fie în. permanență antrenori’ pricepuți, 
care să conducă cu grijă antrenamentul.

Organizarea temeinică a cît mai multe 
concursuri pentru trecerea normelor de 
iarnă G.M.A. trebuie să constituie în a- 
ceastă perioadă o preocupare de seamă a 
colectivelor sportive și organizațiilor de 
bază U.T.M.

Este necesară activizarea și întărirea 
comisiilor de pregătire și examinare 
G.M.A, oare să coordoneze pe pîrtii și pa
tinoare concursurile de trecerea norme
lor.

Desfășurînd cu grijă munca în această 
direcție vom reuși ca în timpul rămas fa
vorabil practicării acestor sporturi să an
trenăm un număr mare de tineri la cuce
rirea normelor de iarnă ale complexului 
FGMA și GAIA, mărind astfel numărul 
purtătorilor de insignă.

eu prilejul celei de a 8-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Albania pe 
lingă articolele apărute în presă, posturile 
noastre de radio au transmis „Săptămîna 
Muzicii Albaneze".

In Albania, a fost deschisă la 23 aprilie 
1953, la Casa de Cultură „Aii Kelmendi" din 
Tirana, expoziția „R.P.R. construiește socia
lismul și apără pacea".

Cu prilejul comemorării a 100 de ani de 
la moartea lui Nicoiae Bălcescu, Comitetul 
Albanez pentru Re'ațiite Culturale cu 
Străinătatea a organizat la Tirana o con
ferință despre viața și opera lui N. Bă.l- 
cesc.u, la care au participat numeroși oa
meni pi muncii, ,

Toate aceste manifestări care au avut loc 
în cele două țări în anul ce s-a scurs de ta 
încheierea acordului cultural, au contribuit 
la mai buna cunoaștere a culturii celor 
două popoare în rîndul maselor largi și al 
oamenifor științei și culturii din R.P.R. și 
R. P. Albania, ta întărirea tradiționalelor le
gături de prietenie dintre cele două țări.

(Ager pres). I

Tinerii și-au făcut datoria
In urmă cu cîteva zile pe b-dul ,.6 Martie" 

domneau troiene înalte de zăpadă. Tramva
iele și mașinile circulau cu greu. Astăzi lo
cul e neted. Mașinile și tramvaiele circulă 
nestingherite. Pietonii simt sub picioare pa
vajul, merg în voie. Viața a reintrat în 
normal. Cum s-a putut produce această 
schimbare rapidă ? Răspunsul e simplu. N-a 
existat uzină, fabrică sau instituție în care 
oamenii muncii să nu răspundă cu însufle
țire la „Apelul Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei".

La această acțiune au contribuit cu un de
osebit elan, tinerii muncitori din fabricile 
și uzinele Bucureștiului, ca și funcționarii din 
instituțiile și serviciile publice. Utemiștii și 
tinerii dela uzinele ...Mac Țze-dun" s-au evi
dențiat în mod deosebit. Constituiri intr-o 
brigadă în frunte cu secretarul organizației 
de bază U.T.AL tov. Cojocaru Sebastian, im- 
părțiți pe echipe și sectoare, ei au curâtat de 
zăpadă trotuarele și partea carosabilă a 
b-dului ,.6 Martie*.  Cînd aici iocnil s-a ter
minat, ei au trecut pe un »’t sect -r, podul 
Hașdău. Au muncit ore in «ir, fără ca obo
seala sau frigul să-i facă pe tineri să pără
sească traseul inainte de terminarea hjcruhii. 
Pentru felul în care au muncit tinerii Iran 
Nicoiae, Pavel AngheL Ti riga Vastle. tonița 
Nicoiae. P. Ion s-au bucurat de aprecierea 
tovarășilor lor.

Misiunea a fost îndeplinită
Din cauza visco'u'ui. sa-auxial T BC 4e 

<a Corbii C ungi, regiunea Boczreșt. a fost 
un timp izolat.

La cererea Ministerului Sănătăți, rftata 
trecute a decolat de pe aeroporic Bk-ea-a 
in avion bimotor de tra-<s->.rt. conăxs 4e 
comandantul de aeroravj ConstaatLu StotaK. 
cu mismcca de a aprosîzjane «acatcciL ht 
ivion aa luat loc. ij afară ăe membra «chă- 
oajahrt. «foi medici care aa sur »-easCă 
»tț une. Dexssra »*alorri  ti. rriosaa
moq taasoc mai mzi? saci caagataad i-enr- 
■ex cartrjr; « a~;mra~e j'ritw'i

I Kjerffwț

Prețuirea muncii artistice
IAȘI (dea ccrespondea*ui  soeîra Baca? 

Constantin (,
Sâmbătă «eara. a avut -ac ta Saia Tea

trului Națxxui festivitatea conferirii 4e 
titluri. ordine Și mede ii. ut»cr artiști at 
Teatrului National «t ai Teatrciui Evrvesc 
de Stat, cit șl mmr pictori. mzșaiștl, croi
tor-. etc. de !a aceste teatre.

Uliu! de .Artist Emerit ai » Pi fost 
conferit tovarășilor: Margareta B*m  Gbeor- 
ghiu. șl P..3 vei Ghr rgbe. artiști a Tea
trului National rfrt Iași. Pr at'e cer £sfjașj

Petre Gheorghiu de< Teatrci Na^oaaL 
Noiman Avram de; a Teatrji Errensc de 
Stat; Chiju Constantin, șss-croitor al Tea. 
trulul Nation»!, Gheorghe Isac. custode la 
Teatrul Național ș! alții. In cartate! său 
tovarășa Baciu .Margareta Ge cgnia, _Ar 
tistă Emerită a R.P.R.", a exprimat senti
mentul de adinei și unanimă bucure • 
artiștilor dela cele două teatre, care se 
străduesc să prezin'e publicului din Iași 
spectacole la un nivel toc mai inalt A ma 
luat cuvîntul tovarășul Brecman Soionv>c. 
artist al Teatrului Evreesc de Stat. Un 
grup de stahanoviști din oraș eu dărui: 
buchete de flori artiștilor distinși cu or- 
dine și medalii.

Ca malrt *rzenie  aa luptat oamenii muncii din orașele și satele patriei pentru 
talătararea urmăritor viscatatai. dezăpezind casele, drumurile și liniile de cale fe
rată

la cfipele de Maci încordați ei au simțit alături mina frățească a oamenilor 
tarietacL care aa resit să ae ajute, lată m fotografie, unul din plugurile de zăpadă 
sovietice, sosrse ia țara tocrind la desfundarea liniei ferate București-Constanța.

BACĂU «res?«w-
dentxi
oa).

Os de dszr-aea^ă, utemlstri 
Concancri Lcua mase ta 
cocen vi. S-a d» riupcec*  z 
o a': 'oarâși la magulr

_Set*fa  S Gccam ’ da Bă- 
,r sr'—. kcdaehe M ; r-ea.-x.
ș-a a*atat  «m se aag Șta- 

taCa de >x~umb: cei «ca; fra- 
anșL ca boabe man «ă rta 
ftri drepte — pecnru rim'~-

--— Să deuebSșcațl ștMkți 
de boabele cele atici deta 
repete «i poneți-i grămadă

crăpa I3T-
-EL :-*«  ar r acum “agi 

ioc", și-a zis Udrea. _O £ 
bene, ișt râspqpse tot eL dar 
ca lacra! ce facem? Ce ne-a 
s»as secretarul rrgan:za;iei 
de part'd la adunarea de a- 
-rgeri ?" —Ști;: voi tovarăși, 
cam era pe vremuri iama 
T iran stătean tot timpul pe 
crpă capter» nu făceau ni
mic ascsi'ztu povești despre 
rircolaci și primăvara se po- 
awoeaa că nu aveau ce se- 
mâra. Acum trăim alte tim-

mS e n
e-e-.' jl Lepu Marius își consulta ceasul, 

■jmtodu-și ;igara.
_E t:rr,-.ul" — își zise locotenentul și 

bato la ușă.
— Intră... se auzi din încăpere vocea 

cunoscută a căpitanului.
— Tovarășe căpitan, m-am prezentat la 

ordinul dumneavoastră, raportă locote
nentul.

— Ocupă loc, tovarășe locotenent.
Un timp, locotenentul și căpitanul se 

priviră in tăcere.
— Tovarășe locotenent — începu că

pitanul — te-am chemat la mine pentru 
a sta puțin de vorbă. Ești un ofițer care 
ț:-ai dus întotdeauna la îndeplinire sarcl- 
r. .e trasate, atît pe linie de comandă, cît 
s pe linie politică. La pregătirile la sală 
ț.-ri însușit bine toate disciplinele, în a- 
ta'ă de recepționarea semnalelor „Morse" 
Aș vrea să știu, tovarășe locotenent, care 
sunt cauzele de nu te împaci ou această 
disciplină?

— Sunt mai multe tovarășe căpitan...
— Să le aud. Care sunt? — îl între

rupse căpitanul.
— Una ar fi timpul, care de trei zile 

nu ne lasă să zburăm. A doua spuse după 
•un moment de ezitare locotenentul Lupu 
privind 1a scrumiera pe care își plimba 
degetul, este aceea că în timp ce dumnea
voastră ați transmis, eu citeam o scrisoa
re dela logodnică. Și în ge. eral, drept 
să vă spun, nu pot înțelege dece trebue 
să ș.is un pilot, telegrafie, atît timp 
cît are telegrafist la bord. Eu consider a- 
ceasta ca fiind o pregătire în plus și nu 
văd la ce mi-ar putea folosi.

Căpitanul Tudorache luă o țigară din 
port-țigaret pe al cărui capac era apretat 
semnul de armă ; după ce îl servi și pe 
locotenentul Marius îi spuse :

— Faptul că nu putem zbura din cau
za timpului nu trebue să ne indispună. 
Peste puțin timp, cînd vom ajunge ou 
pregătirea pînă acolo, atunci vom zbura 
și pe timp de ploaie. E indiscutabil faptul 
că ai săvîrșit o abatere citind scrisoarea 
in timpul orei, dar eu consider că ai fă
cut acest lucru în primul rî.nd datorită 
faptului câ subapreciezi această pregătire. 
Este adevărat ?

In zilele de iarnă
yzri «i trebue să folosim in 
eăcp rr>a și ama. Ea nu tre- 
bue să iptrerupâ munca noo- 
-fă Perrin rid carex gospo- 
ă-ri« . pe-> m brișagnl co- 
-d ’• w. *ebae  să pregâ- 
: m teme - ic campan a de

Casat: 'e secreta miri J-.
4 fasescâ eie tos-nș 

-Tșt- semmțe care au dat 
noade bogate. Utemiș: : și ti- 
aer; mxtre-c cu fr.suretire

ri.o*  In pr'inu, r.ad .v fost 
prut vn.. troenetor. Ut'miș- 
tâî au rlezâp.cit gospolâria 
ec ’Cti.a și g-a;d’jr •. cote 
;e!e de porci și păsări, sto- 
gurre de nutreț și au salvat 
snTnaie'e ce erau amenința
te sa ? .râ de frig și de 
foame. Scroafe ta an început 
să fete și acum in junii lor 
se zbengue 49 de parcelași 
grisuli .

O altă acțiune Ia care 
«l-an da: concursul din plin 
tineri: — dintre care s-a evi
dențiat u'.emistu! Dumitru 
Andrieș — a fost pregătirea 
uneltelor. S-au revizuit și re
parat 5 pluguri și 6 boroane, 
au fost trimise deasemeni la 
laborator probe de semințe 
de ovăz, orz, porumb, ridichi, 
salată, ardei, pentru a li se 
încerca puterea de germina

ție ; rezultatele irebue să so
sească în curînd. Utemiștii 
Gheorghe Gabor. Nicoiae 
Botacu și alții lucrează la 
grajd, îngrijesc bine vitele 
pentru a le spor: puterea de 
muncă in campania care se 
2?->pie. Utem stui Gheorghe 
Vai- transportă gunoi de 
grajd pentru grădina de le
gume. După terminarea !u- 
cruiui începe invățatu-a. 
Muiți tineri și utemișt; prin
tre care se evdențiazâ 
Constantin Varciu. Gheorghe 
Gab * «i Maria Gabor învață 
ia cursul agrozootehnic. Ei 
cană.a aici mui.e cunoștințe 
no:, pe care le vor aplica în 
camnanla de primăvară. Fie
care utemist și tînăr are c te 
o sarcină. Toți muncesc cu 
entuziasm. în ciuda viscolu
lui și a gerului, însuflețiți de 
exemplul tovarășilor lor. U- 
draa Gheorghe lucrează din 
ce în ce mai repede. Mîini'e 
nu îi ma: sînt țepene. Dintr-o 
och re alege șt’uleții, îi cu
răță și îi pune în grămezi. 
Pină seara s-a adunat un 
munte de știuleți cît toate zi
lele. Tirziu a venit și briga
dierul. A socotit și a spus lui 
Udrea : Azi ai făcut o nor
mă și un sfert. Precum se 
vede au dreptate cei bătrîni 
să spună: parcă n-ar fi 
iarnă.

alele
— Adevărat, tovarășe căpitan, recu

noscu locotenentul.
— Tovarășe locotenent, continuă căpi

tanul. Telegrafia face parte din pregătirea 
noastră. Ține minte ce îți spun. Un pilot 
nepregătit este pe jumătate mort. Află că 
acum doi ani, telegrafia care am învățat-o 
dela un bătrin plutonier m-a salvat dela 
o catastrofă.

— Cum, tovarășe căpitan?!... întrebă 
mirat tînărul pilot.

— Ascultă. Iți voi povesti.
„Asta s-a iintîmplat pe la mijlocul lunii 

noembrie. Sunt doi ani de atunci. Eram 
locotenent ca și dumneata. Am primit mi
siunea să fac un zbor de recunoaștere de 
lungă durată, tar la orele 17,30 să aterizez 
pe un alt aerodrom.

La plecare mi s-a spus că pe acel aero
drom se află o unitate mică de deservire 
și mi s-a fixat și timpul cît trebuia să 
stau în aer.

Eram singur la bord. Tot ceea-ce obser
vam, raportam prin radio.

Totul a deours normal pînă cînd am 
ajuns deasupra aerodromului. Am executat 
turul de pistă reglementar străduindu-mă 
să observ teul, pentru a afla direcția vîn- 
tulul. Știind direcția vîntulul, am luat 
priza de aterizare și foarte atent, redu- 
cînd turația motorului, mă pregăteam să 
pun roțile pe pămînt.

Deodată, o rachetă roșie spintecă a- 
erul, ordonîndu-mi „Aterizarea interzisă!" 
imediat mării turația motorului, luînd înăl
țime. Calm, am executat încă un tur de 
pistă, consta tind cu uimire că teul care abia 
se mai zărea, era în aceeași poziție. După 
ce m-am convins că becurile verzi sunt 
aprinse, am pornit din nou pe panta de 
aterizare.

Mal aveam puțin pînă să ating pămîn- 
tul, cînd aproape lingă carlingă, 0 rache
tă roșie se ridică pe bolta semiobsoură 
a cerului.

Fiorii pe care îi cunoaștem cu toții mi
au furnicat trupul din cap pînă în picioa
re. Am accelerat motorul, trăgând puter
nic de manșa care parcă luase foc în 
palmă.

începui al treilea tur de pistă. Mă gîn- 
deam cu groază la rezervoarele aproape 
goale și la motorul care din clipă în clipă 

putea să se oprească. îmi amintii de a-

Vcgonul-școala
In scopul ridicării nive'.u’ui profesional al 

muncitor.lor șl tehnicienilor ceferiști, Direc
ția Regională C F.R. Cluj a înființat un 
vagon-școală pentru instruirea personalului 
din cadrul reviziilor de vagoane.

Vagonu'.-școală, dotat cu toate instalațiile 
necesare pentru dobîndirea de cunoștințe 
practice șl teoretice, cum ar fi de pildă insta
lații de frine automate de diferite sisteme, 
aparate de încălzire a vagoanelor, aparate șl 
instalații electrice .pentru vagoane, p ese de 
vagoane de toate tipurile, diferite scule, 
unelte, etc. a dat rezultate foarte bune.

Pentru a utiliza toate posibilitățile din 
cursul deplasări’, personalul vagonului-școală 
a introdus paralel cu instruirea personalului 
de revizie șl instruirea personalului de loco
motivă de la depouri. Acest lucru a fost ne
cesar deoarece în unele cazuri verificarea 
frîne'or și a altor aparate revine personalul 
lui de locomotive. Astfel de instructaje se 
fac șl pentru personalul tehnic din atelierele 
de reparație a vagoanelor și locomotivelor.

Un mare spital veterinar 
la Praștie

In orașul Orăștie se construiește un mare 
spital veterinar care va asigura asistența 
sanitar-veterinairă și va da primul ajutor sau 
va spitaliza animalele bolnave ale crescători
lor de vite.

Construcția a fost Începută în luna noem- 
brie a anului trecut. Pînă acum a fost termi
nată complect construcția celor trei clădiri ce 
vor deservi secțiile spitalului, iar în scurtă 
vreme vor începe lucrările de finisare și a- 
menajare a interiorului.

Pentru o cît mai bună îngrijire a animale-' 
lor bolnave, spitalul veterinar din Orăștie va 
fi amenajat cu secții de chirurgie, boli in
terne și parazitare, maternitate, laboratoare 
de analiză, sală de sterilizare șl farmacie. De 
asemeni, vor fi amenajate două grajduri chi
rurgicale. un grajd de izolare și o sală de 
consultaiție.

Noua construcție care va fi terminată 'a 
sfirșitul lunii martie a acestui an va fi do
tată cu aparatura și utilajul medical necesar, 
precum și cu produsele farmaceutice necesare 
asigurării asistenței veterinare. (Agenpres),

Un nou cinematograf

la lurda

La începutul acestei luni a fost Inaugurat 
un nou cinematograf în orașul Turda.

Noul cinematograf, este cunoscut sub nu
mele de cinematograful „Pacea". El are o 
sală de spectacole cu 350 locuri, un hol și 
bufet. Cinematograful „Pacea" a fost înzes
trat cu două aparate moderne de proiecție, 
„Tehnocin", produse ale industriei noastre.

paratut de radio. Am pus în funcțiune e- 
mițătorul, cerând „aterizare liberă". Ni
meni nu mi-a răspuns. înciudat, am închis 
aparatul de radio, hotărîindu-mă să ate
rizez. Gîndul că voi rămîne fără ben
zină mă tortura.

Am pus din nou avionul în pantă, cînd 
deodată de pe locul unde văzusem teul, 
începură să apară niște semnale lumi
noase.

Privindu-le cu atenție, mi-am dat sea
ma că sînt semnalele „Morse". Am în
scris avionul în viraj și spiralînd conti
nuu, din semnalele luminoase, uncie scur
te, altele lungi, am format trei cuvinte, 
care m!-au redat calmul.

...închis... trenul ... aterizare... închis... 
trenul... aterizare...*)

*
Știind dece nu mă lăsau să aterizez, 

am dat comanda de excarnotare a trenului 
repetînd-o de vreo cinci ori. Dfnd ultima 
comandă de deschidere a trenului, am 
pus din nou avionul în pantă, așteptîind 
să apară din nou racheta care să-mi in
terzică aterizarea. Insă acest lucru nu s'a 
mai întîmplat. Avionul a atins pămîntul 
și s-a oprit la 50 metri în fața teului. 
Odată cu el s-a oprit și motorul, deoarece 
se terminase benzina.

Coborînd din carlingă, mi-am dat sea
ma în ce situație grea am fost.

Am mulțumit în gînd bătrînului pluto
nier care mă învățase telegrafia și ara 
strîns mina sergentului Demeter Alexan
dru, ceirîndu-i să schimbăm lanternele, 
încheie căpitanul Tudorache.

— Acum înțelegi, tovarășe locotenent, 
dece telegrafia face parte din pregătirea 
piloților?... l-a întrebat căpitanul.

— înțeleg, tovarășe căpitan...
Cînd locotenentul Marius părăsi biroul, 

căpitanul Tudorache privi în urma lui, 
după care, lipindu-și fața de geam, se 
străduia să vadă în întunecimea nopții, 
unde ploaia continua să cadă în picuri 
mărunți și reci, în timp ce vîntul conti
nua să despoaie copacii de frunze.



16 Februarie 1935, o pagină glorioasă 
din istoria clasei noastre muncitoare

Acum 21 de ani, sunetul sirenei ateliere
lor Grivița vestea una din luptele muncito
rești care au înscris o pagină de glorie în 
istoria luptei poporului romîn pentru liber
tate, progres social, independență națională 
și pace.

Luptele ceferiștilor și petroliștilor, con
duse de Partidul Comunist din Romînia au 
constituit una din manifestările revoluțio
nare cele mai combative, ma’ hotărite și 
eroice din lanțul marilor acțiuni revoluțio
nare ale proletariatului internațional, des
fășurate în perioada crizei economice mon
diale din 1929—1933. Partidul Comumst din 
Romînia — ținut în adîncă ilegalitate/ ' de 
către guvernele burghezo-moșierești — era 
singura forță politică consecventă care în anii 
grei ai crizei economice din 1929—1933 che
ma masele muncitoare din țara noastră la 
luptă împotriva mizeriei și asupririi, împo
triva înrobirii țării de către imperialiștii 
străini, pentru îmbunătățirea situației mate
riale, pentru libertăți democratice și inde
pendență națională. Partidul era organizato
rul șl conducătorul acțiunilor de masă pen
tru ieșirea revoluționară din criză, pentru 
prietenie cu Uniunea Sovietică.

Un eveniment de însemnătate istorică din 
viața partidului nostru, l-a constituit Con
gresul al V-lea al P.C.R., care a avut loc 
în ianuarie 1932. Congresul a înlăturat con
fuziile ideologice care existau în partid, a 
stabilit principiile organizatorice, ideologice, 
strategice și tactice ale partidului în lumina 
Învățăturii marxist-leniniste, a consolidat 
unitatea rîndurilor sale și l-a înarmat Ideo- 
logicește în vederea luptelor mărețe care-i 
stăteau în față.

In această perioadă de creștere puternică 
a avîntului mișcării muncitorești revo
luționare din Romînia, imperialiștii și slu
gile lor din țara noastră pornesc un adevă
rat asalt împotriva nivelului de trai al 
clasei muncitoare, intensificînd și grăbind 
totodată pregătirile în vederea războiului 
antisovietic. încep concedierile în masă, 
guvernul aplică curbele de sacrificiu prin 
care scad salariile muncitorilor și funcțio
narilor, se introduce sistemul amenzilor, in-J 
tfunirile muncitorești sînt interzise. In fa
brici și uzine se instaurează teroarea poli
țistă. Burghezia și moșierimea vindeau cu 
toptanul bogățiile și independența țării Im
perialiștilor străini.

In fața valului de nemulțumire care a cu
prins păturile cele mai largi ale poporului, 
precum și în urma faptului că național-țără- 
nlștil și șefii social-democrați de dreapta se 
ccmprom-iseseră ca agenti ai burgheziei și 
imperialismului, burghezia din țara noastră a 
urmat exemplul celei -germane, trecînd la 
întărirea vechilor organizații fasciste și la 
crearea de noi organizații fasciste diversio
niste, pe care să le contrapună mișcării re
voluționare muncitorești.

PRIMELE GREVE
Asaltului burgheziei împotriva maselor 

I populare și pregătirii războiului antisovietic, 
clasa muncitoare îi răspunde prin puternice 
lupte organizate și conduse de P.C.R.

Trecînd la aplicarea sarcinii trasate de 
Congresul al V-lea de a combina cu price
pere metodele și formele de luptă ilegale ou 
cele semilegale și legale, reorganizîndu-și 
întreaga sa muncă pentru a mobiliza și 
conduce lupta clasei muncitoare împotriva 
ofensivei patronale, P.C.R. cheamă masele 
muncitoare vlăguite și înfometate la luptă 
pentru pline, pace și libertate, împotriva fas
cizării și a transformării Romîniei intr-un 
cap de pod al războiului antisovietic.

Urmînd această linie, partidul a organizat 
Conferința pe țară a muncitorilor ceferiști, 
care a discutat pe baza liniei trasate de 
Congresul al V-lea al P.C.R., sarcinile de 
luptă oare reveneau muncitorilor ceferiști , „
în luptele revoluționare. Conferința pe țară Calea Victoriei, 
a muncitorilor ceferiști a constituit un mo- ** t“'1
ment hotărîtor pentru pregătirea și organi
zarea luptei ceferiștilor. T- r—----- , . - ,

Partidul a indicat Comitetului Central de iveală forța și combativitatea clase: munci- 
1 acțiune al ceferiștilor ales la conferință, în toare. 
Ifruntea căruia se afla tovarășul Gh. Gheoi- 
țghiu-Dej, trecerea la greve prin ocuparea 
atelierelor de către muncitori și a îndrumaț 
comitetele de aoțiune de pe lingă atelierele 
fc.F.R. din țară să folosească noile forme de 
luptă care reveneau muncitorilor ceferiști.

muncitoare din țara noastră, faptul că in
teresele vitale ale poporului nostru muncitor 
nu pot fi despărțite de întărirea și apărarea 
primului stat socialist din lume, a primei 
„brigăzi de șoc" a mișcării revoluționare și 
muncitorești mondiale — Uniunea Sovietica. 

Totodată, luptele din februarie 1933 și pro
cesul care a urmai d-upa represiunea su.ge
roasă din 16 februarie, au prilejuit o pu.ee- 
nica manifestare a solidarității internaționa
liste a muncitorilor din alte țări, cu lupta 
proletariatului din țara noastra. La Mosco
va, Leningrad și alte orașe din Uniunea 
Sovietică, precum și în multe alte țări au 

lidaritate.’ \ avut ioc mitinguri de protest împotriva sa-
Guvemul burghezo-moșieresc în frunte cu ymavolniciiior comise de guvernul t>urg.:ezo- 

țmoșieresc romîn și a arestării conducătorilor 
iuptelor dela Grivița. Muncitorii din toată 
lumea cereau cu tărie eliberare? iți -~ 
și își exprimau dragostea față de proleta
riatul revoluționar romîn.

Luptele din ianuarie-februarie au primit o 
înaltă apreciere din partea mișcării munci
torești internaționale, in rap.riul ținut .a 
plenara Coniiietului Execuție al Inter ațio- 
nalel Comuniste din aprilie 1933 de tov. 
O. V. Kuusinen se arăta că lupta muncitori
lor ceferiști „a graoit coacerea acțiunilor no
tări te ale altor detașamente pro,ctare, ca a 
pregătit întreaga mișcare revoluționară p in 
nor rorme și metode ae lupta de mase, me
tode aplicate pentru prima dată in Rom,nii, 
inclusiv chiar și elementele unui razooi ci.n 
deschis..."

■ Eroicele lupte din februarie 1933 au de- 
]Venit un bun al mișcării muncitorești ln.ee- 
Inaționale, fiind primele lupte prin care pro- 
lletariatul european a protestat Împotriva 
linstaurării dictaturii hitleriste din Germa
nia.
' IZVORUL FORȚEI PARTIDULUI: 

SPRiJINul MAatLoR
Luptele din februarie 1933 

i urmare întărirea Influenței și _ 
i partidului cu masele. Partidul s-a in 
I prin intrarea în rîndurile sale a elemen 

celor mai combative, mai revoluționare, 
lite in focul luptei.

I b’.tuîndu-se in fruntea luptei clasei nu 
1 citoare, partidul s-a călăuzit după in>« 
’.tura maixist-leninista că lupta unp-oLiv 
iexploatarn este de neconcepui iăra lupta <u 
potriva sociai-democratismului din sini 
mișcării muncitorești și a el-mentelor opj 
țmiste din propriile rtnduri.

Primind un sprijin internaționalist dl 
partea Comitetului Executiv ai lnternațion. 
lei Comuniste, partidul a 
capăt luptelor fracționiste 
din 1929—1931 în care un rol conducătcx 
jucat V. Luca. Oportunist înrăit, 
Luca a atras sindicatele in lupta fracțioeii- 
abătindu-le dela sarcinile lor și izolindn-le 
de mase Deasemeni el a sprijinit activ a- 
tragerea Li.T.C. și Ajutorului Roșu In aceste 
lupte.

Zdrobind fracțiunile antipartinice, parti
dul a reușit să refacă unitatea rindururr 
sale, s-a întărit și a putut lua in «ni r. .e 
sale conducerea mariloi lupte în cxs je 
desfășurare

Partidul era exponentul năzuințelor 
selor muncitoare dela orașe și sate sf 
viață mai bună. , pace și libertate, ap» 
torul intereselor je fiecare zi ale oameai 
muncii. El învăța pe muncitori cum 
organizeze, demasca trădarea șefilor 
democrați de dreapta, arăta mus 
și țăranilor nrcnc.tt’rt că lopta ,-t 
tru o viață ma: bună n-a prate fi -oescă—/ț» 
de lupt*  întregii zmeniri muncitoare n»- 
potriva fascismului și răabcturx ar. tsox~e- 
tîc.

Luptele pine de eroism ale mnncttorBor 
ceferiști și petroliști au deavocstra: tina 
partidului, creșterea autorității in in ochii 
maselor. Ele au arătat că numai sub con
ducerea Partidului Comunist, prm aplicarea 
consecventă a învățăturii manist-ieniniste 
și a glorioasei experiențe de luptă a mare
lui Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
lupta împotriva burgheziei poate fi dusă cu 
succes

Luptele muncitorești din februarie 1933 ca 
și luptele desfășurate in anii următori, au 
demonstrat că Partidul Comunist, organiza
torul luptei muncitorilor impotrr.a exploa
tării burghezo-moșiereșE ș; înrobirii econo
mice a țării de către imperialiști, este singu
rul apărător al intereselor maselor populare, 
singurul luptător pentru o viață ma: bună • 
oamenilor muncit

TRADIȚIA LUPTELOR ESTE VIE 
( Au trecut 21 de ani. Sirena care în anii 

regimului burghezo-moșieresc chema pe 
eroicii ceferiști la luptă, anunță acum noi 
victorii pe frontul construirii socialismului 
în patria noastră, liberă și democrată.

Continuînd tradiția glorioasă a luptelor 
din februarie 1933, Partidul Comunist din 
Romînia a fost neîntrerupt In fruntea luptei 
patriotice pentru pace, libertate și indepen
dență națională. După eliberarea țării noa
stre de către glorioasa Armată Sovietică, 
partidul a condus cu succes lupta clasei 
muncitoare pentru zdrobirea puberii politice 
a claselor exploatatoare și instaurarea 
regimului de democrație populară.
Ă Ca o-^rtlTresie vie a păstrării și continuării 
tradițiilor luptelor eroice din februarie 1933, 
.cefeiiștii și petroliștii se află în primele 
rîn-duri ale frontului construcției socialiste. 
\Tineril muncitori din unitățile feroviare, 
pastrînd vie amintirea trecutului de luptă 
revoluționară al uteclștilor dela C.F.R., con
duși și îndrumați de comuniști, aduc o va- 
loroasă-CQntribuție în lupta pe care oamenii 
muncii dmțaTa noastră o duc, sub condu
cerea partidului, pentru dezvoltarea econo
miei naționale și ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului. Astăzi, 
năzuințele revoluționare pentru care—<rtr 
luptat eroic în 1933 ceferiștii și petroliștii, 
sînt deacum demult îndeplinite. -Curbele de 
sacrificiu, 'ȘortlăJUl, scăderea salariilor, 
ocnele și gloanțele pentru muncitori au 
dispărriToaată cu stăpinirea burghezo-mo- 
șierească, pentru totdeauna din țara noas
tră. Clasa muncitoare este astăzi clasa 
conducătoare în stat și in alianță cu țără
nimea muncitoare, construiește, sub călăuzi
rea înțe eaptă a Partidului Muncitoresc Ro-

La 15 februarie, 
riști intră dm nou

Sirena trasă de 
anunța reînceperea grevei.

Cu tărie răsună lozincile lansate de 
partid : „Jos starea de asediu !“, „Cerem 
eliberarea . arestaților !“, „Jos cu războiu 
antisovietic I", „Trăiască Partidul Comu 
nlst!“, Trăiască frontul unic al muncitori
mii!", „Vrem muncă și pîlne !“. In timp ci 
muncitorii ceferiști ocupau atelierele șl 
curtea, mii de muncitori se aflau în juru 
atelierelor și-i ajutau pe greviști aducîndu-1 
mincare și cuvîntul lor de îmbărbătare și so-

7.000 de muncitori cefe- 
în grevă.
utecistul Vasile Roaită,

\ a 
futuvemui ourgnezo-moșier-esc in nume cu\n 
călăul Vaid.a, cuprins de spaimă, temîndu-se \n 
de extinderea grevei in întreaga țară, a tre- M 
cut la reprimarea, grevei, trimlțînd trupe și 
poliție. Muncitorii fraternizau cu soldații — 
țărani în haine militare — și căutau să-i 
convingă să nu tragă în frații lor munci
tori, pentru apărarea boieri or și asupritori
lor. O companie din regimentul 21 infanterie 
a refuzat să atace mulțimea. Atunci, statul 
major care conducea represiunea, a schimbat 
această companie cu o companie de jan
darmi cărora li s-a ordonat să tragă.

Represiunea sîngeroasă din dimineața zilei 
de 16 februarie 1933 a intrat în 'storie ca 
una din cele mai monstruoase crime să- 
vîrșite de coaliția burghe.zo-moșteraască din 
țara noastră.

Muncitorii au dat dovadă de un măreț 
eroism revoluționar Ei înfruntau fără tea- . 
mă gloanțele mitralierelor șl puștilor care 
sfirtecau și secerau necruțător trupurile 
omenești.

Gu sute de morți s-a încheiat represiunea. 
Alfi peste 2.000 de muncitori ceferiști au 
rost arestați și supuși celor mai bestiale 
Ischingiuiri în beciurile siguranței. Pe aco- 
Iperișul atelierelor Grivița, 25 de ucenici și 
tineri lucrători care strigau lozinci, au căzut 
pînă la unul, răpuși de gloanțele călăilor., 
Ou trupul ciuruit de gloanțe și baionete, ute- i 
£is-fiul Vasile Roaită a murit eroic la postul • 
luî7~*s ,trtrrgtnd cu rîTtm—li ispită mînerele 
sirenei care chema la luptă.

In luptele din 1933, Partidul Comunist a 
avut în Uniunea Tineretului Comunist un 
ajutor prețios.

Uteciștil mobilizau tineretul la acțiunile 
organizate de partid, formulînd revendicări 
specifice ale tineretului, duceau o activitate 
intensă pentru organizarea frontului unic al 
tineretului, alături de cei al vîrstnicilor, des
fășurau o muncă intensă de propagandă și 
agitație, răspîndeau manifeste, broșuri șl a- 
flșe. Folosind forme variate de activitate : 
coruri, spectacole etc., uteciștii insuflau tine
rilor ura împotriva dușmanului de clasă, îi 
mobilizau la luptă împotriva organizațiilor 
fasciste, îi educau în spiritul patriotismului 
și al internaționalismului proletar. Tineretul 
muncitor a luat parte activă la luptele dela 
Grivița, dovedind un eroism și curaj demn 
de tînăra gardă a proletariatului revoluțio
nar.

In lupta sa eroică, prolet 
vița n-a fost singur. Cu el

iroletariatul dela GrF 
_ J s-au solidarizat 

muncitorii petroliști, muncitorii din Bucu
rești, precum și muncitorii din întreaga țară, 
care prin greve demonstrative se alăturau 
luptei ceferiștilor dela Grivița, organizată 
de partid.

In ziua de 16 februarie, 1.000 de munci
tori dela rafinăria „Astra Romînă" din 
Ploești, solidarizîndu-se cu lupta ceferiști
lor și în semn de protest împotriva stării de 
asediu, au ocupat fabrica. ținînd-o sub stă- 
pînire ptnă a doua zi dimineața. Cleva ore 
după represiunea sîngeroasă împotriva eroi
cilor luptători ceferiști, muncitoarele de.a 
CAM au declarat o grevă demonstrativă 
și au organizat o puternică demonstrație pe 
Calea Victoriei, protestînd împotriva măce
lului și oerînd eliberarea celor arestați.

Eroicele lupte ale muncitorimii ceferiste 
și petroliste din februarie 1933 au scos la

f -

Greva dela Grivița s-a transformat într-o 
puternică mișcare a maselor îndreptată îm
potriva regimului burghezo-moșieFesc și a 
fascismului, pentru independența națională, 
împotriva înrobirii țării de către imperia
liștii americani, englezi și francezi

GAVRIL MIKLOSSY: Grivița, 1933

La 2 februarie 1933, muncitorii dela Gri- 
vița C.F.R pornesc greva ocupînd atelierele. 
La chemarea partidului, muncitorii din în
treaga țară se- solidarizează cu ceferiștii, 
declarînd greve scurte sau întruniri de so
lidaritate.

Aproape în același timp se desfășurau 
luptele muncitorilor petroliști mobilizați și 
conduși de partid. Muncitorii dela rafinăriile 
„Orion" , „Romîno-Americană" , ,,Astra Ro- 
niînă“ etc-, au intrat și ei în grevă, manifes- 
tînd pe străzile din Ploești, Moreni ețc., opu- 
nîndu-se aplicării politicii imperialiștilor 
americani, de restrîngere a producției petro
lifere, de concedieri și de reducer de sala
rii. Timp de 24 de ore, orașul Ploești, pe 
atunci centrul exploatării .nesățioase a mun
citorilor petroliști de către trusturile ame-y 
ricaue șl engleze, a fost stăpînit de lupta 
greviștilor
7 In fața dîrzeniei ș> combat'vității munei- 
ftori'.or, guvernul burghezo-moșieresc este 
nevoit să cedeze, acceptînd o serie de re
vendicări.

Nu a trecut însă mult timp și guvernul 
în care se lăfălau industriașii și moșierii și 
care asculta de ordinele stăpinilor săi im- 
periaiiști. a dovedit din nou adevărata față 
a „democrației" burgheze Este declarată 
starea de asediu organizațiile muncitorești 
sint dizolvate, revendicările cîștigate de 
muncitori sint anulate In noaptea de 14 
februarie 1933, o serie de conducători ai 
muncitorimii, printre care și tovarășul Gh 
Gheorghiu-Dej, au fost arestați.

SIRENA CHEAMĂ LA LUPTA
Muncitorii ceferiști dela Grivița pornesc 

din nou la luptă, cerind imediata eliberare a 
celor arestați, respectarea tuturor revendi
cărilor cîștigate la 2 februarie, ridicarea 
stării de asediu, recunoașterea comitetului 
de fabrică și a s'ndLatuliii C.F R.

au avut c*s
legaturilor 

tant 
elor
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reușit sa p 
fără de prin;

nan

constituit o viguroasă manifestare împotriva 
fascismului, întîrziind procesul de fascizare 
a țării. Luptele din februarie 1933 ale cefe
riștilor și petroliștilor au înscris astfel o 
pagină glorioasă în Istoria clasei munci
toare și a poporului nostru.

UN PUTERNIC RĂSUNET 
INTERNAȚIONAL

Luptele din februarie 1933 au avut o deo
sebită însemnătate 
internațional.

Lumea capitalistă se zbătea în ghiarele 
crizei economice din 
mai dezastruoasă i 
tunci în istoria capitalismului. Efectele crizei! - • . . ..
economice din 1929—1933 s-au manifestat; miS.® .v.1,ată_.w*a> s?^a;1?tă. 
cu deosebită intensitate și în țara noastră. 
Trusturile americane și engleze, obținînd o- 
serie de noi concesiuni dela guvernele bur
ghezo-moșierești trădătoare ale intereselor 
naționale, dirijau întreaga viață economică 
și politică a țării: Jugul semicolonial al im
perialismului american și englez apăsa greu 
asupra poporului romîn. Romînia bur- 
ghezo-moșierească era sortită de imperia
liștii străini să devină cap de pod în războiul 
antisovietic. în curs de pregătire

Singurul apărător al independenței na
ționale a țării noastre s-a dovedit a fi Par
tidul Comunist din Romînia. Partidul de
masca și înfiera cu vigoare, politica tîlhă- 
rească și războinică a imperialiștilor anglo- 
franco-americâni. înarmat cu hotăririle Con
gresului al V-lea, Partidul punea în centrul 
atenției sarcina luptei împotriva pregătirii 
războiu'ui antisovietic, tnvăț’nd masele că 
„opărind U.R.S.S., ele se apără totodată pe 
ele înșile, apără interesele lor zilnice, inte
resele lor vitale șl istorice".

Luptele din februarie 1933, organizate și 
conduse de P.C.R., au demonstrat cu vigoare 
spiritul patriotic și internaționalist al clasei

și din punct de vedere

i 1929—1933 care era cea 
criză cunoscută pînă a-

2

sa*

si

»- 
or
se

Eroicul nostru partid, organizatorul și 
conducătorul luptelor maselor muncitoare 
pentru eliberarea de sub jugul exploatării și 
a înrobirii imperialiste, conduce azi lupta 
oamenilor muncii pentru făurirea unei vieți 
luminoase, îmbelșugate, scop pentru care 
partidul și-a închinai și își Închină întreaga 
sa activitate. Masele de oameni a: muncii 
luptă cu hotărîre pentru a da viață măsuri
lor concrete luate de partid în vederea ob
ținerii unui belșug de produse și pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de trai. In înfăp
tuirea acestoi măsuri, oamenii muncii văd 
realizarea propriilor lor inte'ese. a propriu
lui lor țel. penttu care au luptat și s-au 
jertfit atiția fii ai poporului nostru.

Aniversarea glorioaselor lupte revoluțio
nare din februarie 1933 constitue pentru în
tregul nostru popor muncitor și. alături de 
el, pentru tineretul muncitor din patria noas
tră un imbold de a munci cu mal mult 
avint, pentru a obține noi succese pe linia 
dezvoltării economiei naționale și a ridi
cării nivelului de trai al oamenilor muncii, 
pentru construirea socialismului

A. GRUNBERG
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După rezolvarea problemei
La centrul mecanic Sibiu s-a rezolvat și 

problema fabricării anticamerelor din resur
se proprii.

— Cele 35 motoare pe care le vedeți ali
niate în mijlocul atelierului — îmi spuse di
rectorul voios — vor fi gata în 2—3 zile. 
Acum avem anticamere. Le fabricăm chiar 
noi.

Pent 
avut Ii

fus3
35 cărora

Rea 
conic 
de 15

Me:

Ianuarie, centrul mecanic Sibiu a 
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Inaugurarea Camerei deputatului
ă omiazj s-» maegura: a- 
fv Camera dețoiatulul a Sfa-
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stat. Camera deputatului va 
de a contribui ie ridicarea nivelului cunoș
tințelor economice și culîural-politlee ale 

r .■<, ie a- -arma cu cunoașterea 
bogatei experiențe a sovietelor locale.

Adunarea s-a încheiat printr-un program 
artistic executat de Ansamblul . Sfatului 
Pc/j.ar ai Capitalei. (Agerpres).

Sedinșe de analriă 
rate. etc. Camera în-

bibliotecă con-

obștești și de 
avea menirea

Informații
In cadru! schimburilor culturaie dintre 

R.P.R.- și R D Germană, va avea loc în
tre 19 și 25 februarie, la cinematograful 
.Patria*  din Capitală, Săptămîna filmului 
din R.D Germană.

Programul va cuprinde: în ziua de 19 fe
bruarie filmul ..Mica șl marea fericire", 20 
februarie „învingătorii”, 21 februarie „Ne- 
astdmpărațir, 22 februarie „Supusul", 23 fe
bruarie „Destinul uneor femei", 24 februa

rie ..Satul condamnat" și 25 februarie „Po
vestea micului cocoșat".

Spectacolele vor avea loc la orele 17 și 20
*

Duminică noaptea, membrii delegațiilor 
sindicatele din Iran, Liban, Iordania și Ku
weit care la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor au vizitat țara noastră au pără
sit Capitala.

In Gara de Nord, oaspeții au fost salutați 
la plecare de membri ai Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R. și de numeroși 
activiști sindicali, (Agerpres)

...Și acum e ora adăpatului. Vacile au ieșit 
cu această ocazie și la aer. Sînt mari, să»; 
nătoase, îngrijite bine. Gospodăria colectivă; 
din Viile Dejului, regiunea Cluj, are o ci4 
readă minunată cum nu găsești în multe lo
curi Aci se aplică cu strictețe regulile îna
intate de creștere a animalelor. Utemistul 
Pop Carol șl Gyorfl Iosif, îngrijesc cu multăf 
dragoste animalele date în primire.
----- ---------------- --- ------------------------------- j

Noutăți sportive
• Campionatele republicane de bob de 

persoane au continuat duminică pe pîrtiai 
de la Poiana Ștalin, Un rezultpt excepțional 
a obținut echipajul asociației Voința, alcă-< 
tuit din Tita Rădulescu, Costamagnu, Alurgte 
și St. Gheorghiu, Care a stabilit pe 1650 m.' 
un t:mp record de l’20”20. Performanța lori 
întrece cel mai bun timp din lume care este< 
de l’19”40, obținut însă pe o pîrtie de> 
1500 m.

La 17 februarie. în sala Dinamo din Ca-< 
pitală se va desfășura întîlnirea internațicH 
nală prietenească de tenis de masă dintra 
echipele selecționate de băieți și fete ale 
R.P.R. și R.D. Germane. In zilele de 18 șî 
19 februarie, în aceiași s<ală va avea loc un 
turneu individual la care vor participa cef 
mal buni jucători și jucătoare din ambele 
'țări. Lotul echipei R.P.R. pentru aceste 
concursuri este alcătuit din Angelica Roj- 
zeanu, Toma Reiter, Ella Zeller, P. Pesch, 
Mircea Popescu, M. Gantner și Geta Stru- 
garu.

• La 14 februarie a avut loc pe stadionul 
Dinamo din Moscova cea de a doua întî'.nire 
dintre echipele selecționate de hochei pe 
ghiață ate U.R.S.S. și R Cehoslovace, la 
care au luat parte aproape 50.000 <fe ama- 
to-: de sport din Moscova. După cum se 
Știe, primul mec: disputat cu două zile înain
te s-a terminat cu victoria sportivilor ceho
slovaci cu scorul de 5—3. Oaspeiii au arătat 
o înaltă măestrie în timp ce echipa U.R.S.S. 
.1 juca; sub posibilitățile sale. Hocheiștii so-

ietici și-au luat revanșa, obținind victoria 
cu scorul de 2—0 (0—0; 2—0; 0—0).

• Partida de șah prin telegraf dintre ma- 
re e maestru sovietic Igor Bondarevsk: șl 
campionul Canadei, maestrul Frank An
derson, organizată din inițiativa federației 
canadiene de șah a luat sfîrșit. Victoria a 
revenit șahistului sovietic.

• Pe stadionul Pislet din capitala Nor
vegiei a început Ia 13 februarie intî.ln rea 
:r’ernaționa'iă prietenească de pat naj viteză 
dintre echipele selecționate ale Uniunii So
x' -siv.e șr Norvegiei

In proba de 500 m. primul loc a fost cu
cerit de pat natorul sovietic Iurii Sergheev, 
care a realizat timpul de 42”9/IO. Pe tecuri'e 
următoare s-au clasat Evghenii Grișin 
iU.R.S.S.) — 44 ’1/10, Hroar Eijvenes (Nor
vegia) — 44”4/10.

In proba de 5000 m locurile 1 și 2 au 
fost împărțite de Ofeg Gonclarenl.o 
(U.R.S.S.) și Hjalmar Andersen (Norvegia), 
ambii în t mpul de 8’22”8/10. Pe locul trei 
s-a clasat Boris Si'.kov cu rezultatul de 
8’26’7/10.

In proba de 1500 m. cel mai bun rezultat 
a fost ob'inut de camp onul mondial Boris 
Si kov — 2'14''8/10. Pe locul doi s-a clasat 
Oleg Goneaienko — 2’20”4/10 iar pe locu
rile trei și patru Dm:tril Sakunenko și [urii 
Kislov cu timpul de 2’2I”4/10

Ultima probă a concursului, cursa de 
10.000 m a fost cîștigată detașat de pattna- 
torii sovietici, care au cucerit primul loc în 
cinci perechi Cel mai bun rez-ui'.tat pe 
această distanță a fost obținut de O'eg Gon- 
ciarenko — 17’21’’2 10.

In cadrul întîlnirii prietenești dintre echi
pele de-patinaj ale U.R.S.S. și Norvegiei, 
sport vi: sovietici au demonstrat din nou o 
înaltă măestrie și au obținut o victorie stră
lucită însumînd 1377,692 puncte. Echipa 
norvegiană a realizat 1396,461 puncte.

Campionatele mondiale 
de’ schi

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — In loca
litatea Falun din Suedia ak început la 14 
februarie campionatele mondiale de schi. 
La această, mare competiție participă peste 
250 de schiori reprezentînd 24 \ie țări prin
tre care U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R.P.R., R. D. Germană), Finlanda, 
Norvegia, Franța, S.U.A., Elvețla\ Italia, 
Japonia, Suedia și altele.

Prima probă desfășurată a fost cea de 
fond pe distanța de 30 km. Timpul și zăpada 
au fos.t prielnice. Temperatura aerului era 
de minus 25 grade, La startul probei s-au 
aliniat aproape 60 de concurenți. Pe traseu 
s-a dat o luptă dîrză în care s-au angajat 
mai ales schiorii sovietici șl finlandezi. Încă 
de ia început s-a remarcat stilul frumos, 
energia și viteza cu care alerga concurentul 
sovietic Vladimir Kuzin. El a reușit să 
mențină același ritm pînă la sosire termi- 
nînd pe primul loc cu rezultatul de lh50’25”. 
Vladimir Kuzin a cucerit astfel titlul de 
campion al lumii la această probă. Locul doi 
a fost ocupat de. sch orul finlandez Veikko 
Hakuiinen care a parcurs distanța în timpul 
de lh5Q’5i”.

Tot dumin'că s-au desfășurat și întrecerile 
de sărituri speciale. Primul loc a fost cu
cerit de schiorul finlandez Matti Pietika nen 
care a realizat 232 puncte Prima lui sări
tură a -măsutat 76,5 m., iar cea de a doua 
78 m. Dintre săritorii soviet ci ce| mai bun 
a fosi N. Kamenski - care a întrunit 205,5 ' 
puncte. Săriturile lui au măsurat 69,5 m. și 
70,5 m.
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Conferința dela Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri
Ședința din 13 februarie Ședința din 14 februarie

BERLIN M (Agerpres)'. — TASS trans
mite:

La 13 februarie a avut loc cea <ie a 19-a 
ședință a (miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri. Ședința a fost prezidată 
de A. Eden A continuat examinarea punctu
lui 3 de pe ordinea de zi — „Cu privire la 
Tratatul de stat cu Austria".

După cum se știe în ședința din 12 fe
bruarie, delegația U.R.S.S. a prezentat pro
puneri avînd drept scop restabilirea cit mai 
grabnică a unei Austrii 1 ibere șl independente 
și reglementarea problemei austriace în con
formitate cu acordurile existente între cete 
patru puteri.

In ședința din 13 februarie primul a luat 
cuvîntul L. Figl, ministrul afacerilor externe 
al Austriei, șeful delegație: guvernului aus
triac, care, potrivit hotărîrii adoptată la 12 
februarie de căîre cei patru miniștri, parti
cipă -a discutarea probleme: austriace. Figl 
a declarat că guvernul austriac speră că li
bertatea și suveran tatea Austriei vor fi res
tabilite pe deplin și că prin cuvîntul „liber
tate" ei înțelege încetarea ocupației Austrie: 
prin retragerea din Austria a tuturor trupe
lor străine în decurs de 90 de zile de la in
trarea tn vigoare a Tratatului de stat. Figl 
n-a spus însă nimic despre felul în care s-ar 
putea asigura, după părerea lui o astfel de 
rezolvare a probleme: austriace care să asi
gure Austriei dezvoltarea ca stat democrat, 
iubitor de pace Și cu -adevărat independent.

In ceea ce privește propunerile sovietce el 
s-a limitat la declarația că ele . produc gu
vernului austriac o „profundă dezamăgire". 
Fără a dezvolta mai departe această ideie, 
Figl nu a adus nici un argument în spriji
nul declarației sale și a insistat doar asupra 
acelui punct din propunerea sovietică în care 
este expusă poziția U.R.S.S. în problema re
tragerii trupelor străine din Austria, decla- 
rînd că acest punct este inacceptabil.

Subliniind că Figl nu s-a referit deoit la 
o singură problemă din propunerile delegației 
sovietce, V. M Molotov a spus că un dis
curs de acest gen nu prezintă o imagine 
clară a poziției guvernului austriac față de 
propunerea sovietică în ansamblu. V M. 
Molotov și-a exprimat speranța că delegația 
austriacă precum și delegațiTe S.U.A., Fran
ței și Angliei își vor spune părerea în legă
tură cu propunerile sovietice in ansamblu.

A luat apoi cuvîntul J. F. Dulles. Ignorind 
faptul că propunerea sovietică prevede ter
minarea elaborării proiectului de Tratat de 
stat cu Austria, asupra căruia cele patru pu
teri au căzut de acord în linii generale în 
1949, Dulles a afirmat că adoptarea propu
nerii sovietice „denaturează Tratatul de stat 
cu Austria” și că el „ar trebui redactat din 
nou, începînd cu preambulul și pînă la sfîr- 
șit".

Dulles a adus obiecțiuni împotriva propu
nerii sovietice ca în textul Tratatului de 6tat 
cu Austria să se includă un articol care să 
oblige Austria să nu intre în vreo coaliție 
sau alianță militară îndreptată împotriva 
vreunei puteri care a luat parte cu forțele ei 
armate la războiul împotriva Germaniei și 
la eliberarea Austrie- și de asemenea să nu 
admită crearea pe teritoriul austriac a unor 
baze militare străine șl folosirea tn Aust'ia 
de instructor: și special ști militari străini.

Sînt lesne de înțeles motivele atitudinii 
negative a delegației S.U.A față de această 
propunere sovietică care are drept scop să 
asigure independența Austriei șl să nu ad
mită realizarea planurilor de Anschluss al 
Austriei de către Germania occidentală sau 
de către o grupare militară de țări vest- 
europene, în care locul principal să fie rezer
vat Germaniei occidentale. Dulles a preferat 
însă să mascheze aceste motive ale atitudinii 
sale negative față de propunerea sovietică 
prin considerațiunl neclare pe tema „neutra
lității". El a susținut că propunerea sovie
tică „impune" Austriei o politică de „neu
tralitate".

Dulles a încercat să conteste Ideia funda
mentală cuprinsă în declarația făcută de V. 
M. Molotov la 12 februarie și anume că în
cheierea tratatului de pace, cu Germania, care 
ar exclude posibilitatea reînvieri:-militaris
mului german, constituie o garanție de viitor 
pentru dezvoltarea Austriei ca stat indepen
dent șl suveran. Dulles a declarat în mod ne
întemeiat că aceste argumente „nu sînt con
vingătoare".

Dulles a declarat apoi că nu este de acord 
cu propunerea lui V. M. Molotov ca adjuncțli 
miniștrilor afacerilor externe să fie însărci
nați cu examinarea problemei Triestului pen
tru a se asigura ca orașul Tries! și teritoriul 
din jurul lui să nu fie folosit ca bază mili
tară.

După Dulles a luat cuvîntul G. Bidault. 
El a declarat că propunerile făcute de dele
gația sovietică ar fi dictate de „lipsa dorinței 
de a se restabili suveranitatea și indepen
dența Austriei". Ințelegînd evident, că nu 
este cu putință să se găsească argumente în 
sprijinul unor asemenea afirmații, Bidault 
a declarat că „nu consideră necesară discu
tarea punct cu punct a propunerilor dele
gației sovietice".

Ocupîndu-se de unele puncte ale propunerii 
sovietice, Bidault fără a aduce vreun argu
ment le-a calificat pur și simplu „inaccep
tabile1’. El a negat in mod neîntemeiat legă
tura dintre problema restabilirii independen
ței Austriei și a încheierii tratatului de pace 
cu Germania.

Bidault a fost îndeosebi nemulțumit de 
propunerea sovietică ca textul Tratatului de 
stat cu Austria să fie completat cu un articol 
care să oblige Austria să nu intre în nici 
o coaliție sau alianță militară, îndreptată 
împotriva vreunei puteri care a luat parte 
la războiul împotriva Germaniei și la elibe
rarea Austriei. El a declarat că Austria nu 
poate accepta această propunere.

Așa dar Bidault s-a pronunțat împotriva 
propunerii care urmărește să preîntâmpine 
încercările unui nou Anschluss al Austriei, 
planuri urzite de militariștii și revanșarzii 
vest-germani și sprijinite de anumite cercuri 
austriace.

Bidault a afirmat că este gata să dea asi
gurări în numele delegației franceze că gu
vernul Franței este hotărît să formuleze în 
problema neadmiterii Anschluss-ului obligații 
precise „în cadrul reglementării germane". 
Bidault nu a spus însă dece aduce obiecțiuni 
împotriva propunerii clare și concrete a de
legației sovietice, care urmărește să garan
teze independența reală a Austriei șl să îm
piedice anexarea ei de către militariștii ger
mani. In încheiere Bidault a insistat asupra 
adoptării propunerii făcute de Eden La 12 fe

bruarie, potrivit căreia actuala conferință a 
celor patru miniștri trebuie să se ocupe de 
examinarea articolelor nerezolvate pînă în 
prezent din proiectul Tratatului de stat cu 
Austria.

A luat apoi cuvîntul A. Eden. El s-a pro
nunțat împotriva propunerilor făcute de de
legația sovietică. Eden a obiectat în mod deo
sebit de insistent tocmai împotriva acelor 
punefe ale propuneri: sovietice care urmă
resc să se preîntîmpine încercările unui nou 
Anschluss și să se asigure Austriei adevărata 
independență. Ocupîndu-se de propunerea 
delegației sovietice ca adjuncții miniștrilor 
afacerilor externe să fie însărcinați cu pregă
tirea în termen de trei luni a textului defi
nitiv al Tratatului de stat cu privire la res
tabilirea unei Austrii independente și demo
cratice, Eden a încercat să prezinte această 
propunere ca Irealizabilă.

Cum ar putea adjuncții noștri să ajungă 
la o înțelegere — a spus el — de vreme ce 
pînă acum în decursul unei perioade îndelun
gate ei nu au putut ltehida divergențele 
noastre? Eden a trecut sub tăcere faptul că 
această situație se datora lipse: de dorință 
a celor trei puteri occidentale de a se realiza 
o înțelegere în problema austriacă și ten
dinței tor de a tergiversa în fel și chip tra- 
tat.vele. Negînd posibilitatea realizării unei 
înțelegeri în problema austriacă în termen 
de trei luni, Eden a stăruit contrar logici: 
asupra propunerii sale ca articolele din tra
tat asupra cărora nu s-a căzut fle acord pînă 
în prezent să fie examinate la actuala con-

• ferință a miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri și să se cadă de acord asu
pra lor.

L. Figl, care a luat pentru a doua oară 
cuvîntul, a spus că este împuternicit să ex
prime hotărirea Guvernului Austriei de a 
nu adera la nici un fel de alianțe militare 
El a adăugat că nu consideră posibilă lega
rea problemei Triestului de problema Trata
tului de stat cu Austria deși, după cum se 
știe, V. M Molotov a arătat în declarația sa, 
existența legăturii dintre aceste două pro
bleme.

După intervenția lui Figl, a luat cuvîntul 
V. M. Molotov El a subliniat că în declara
țiile lor cu privire ia propunerile sovietice 
în problema austriacă, miniștrii celor tre: 
puteri occidentale au făcut totul pentru ca 
fondul acestor propuneri să devină de neîn
țeles, pentru a încurca problema și pentru a 
îndepărta în felul acesta adoptarea unei ho- 
tărîri. In legătură cu aceasta V. M. Mo'otov 
a amintit conținutul propunerilor sovietice și 
a explicat din nou adevăratul lor sens.

, Guvernul Sovietic, a spus Molotov, a pro
pus să se rezolve într-un termen scurt pro
blema încheierii Tratatului de stat cu Aus
tria. Dar aici ni se spune că termenul pro
pus de noi, adică trei luni, este prea 
mare. S-ar putea ajunge la o înțelegere ca 
termenul propus să fie redus de la trei, la 
două 'uni sau la o lună

V. M. Mo'otov a arătat că delegația so
vietică propune să se adopte încă la actuala 
conferință hotărîrea ca după încheierea Tra
tatului, ocupaț a Austriei să înceteze, toate 
organele de control ale celor patru puteri în 
Austria să fie lichidate și nici una din ce'e 
patru puteri să nu-și mențină funcțiuni de 
ocupație.

Guvernul Sovietic a ținut seama de dorin
țele guvernului austriac ca Austria să achite 
nu în dolari ci prin livrări de mărfuri plățile 
cuvenite Uniunii Sovietice pentru fostele bu
nuri germane, în conformitate cu articolu' 
35 din proiectul de Tratat de stat. Ce este 
rău în aceasta ? — a întrebat Molotov. Dece 
trebuie să amînăm rezolvarea acestei pro
bleme? Propunerea noastră nu îmbunătățește 
oare situația Austriei? V. M. Molotov a sub
liniat faptul că cea mai intransigentă pozi
ție față de propunerile sovietice referitoare 
la Austria a fost adoptată în cadru1 ședinței 
de dl. Eden.

V. M Molotov a arătat netemeinicia obiec- 
țiunilor împotriva propunerii sovietice de a 
se retrage din Viena toate trupele străine și 
de a se lichida concomitent Comisia aliată. 
Propunem efectuarea retragerii trupelor stră
ine din Viena, a spus Molotov, concomitent 
cu semnarea Tratatului austriac Potrivit a- 
cestui Tratat, Austria are dreptul de a avea 
o armată proprie, unități militare proprii în 
întreaga țară, Inclusiv la Viena. Așa dar 
propunerea sovietică ține seama de Interesele 
Austriei.

In continuare V. M. Molotov a răspuns 
obiecțiunilor aduse propunerii sovietice de 
a se amina, pînă la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, retragerea trupelor celor 
patru puteri aflate Pe teritoriile zonelor res
pective ale Austriei. El a arătat că încercările 
de a se prezenta această propunere ca o con- 
tinuare a ocupației sînt neîntemeiate întrucît 
trupele oelor patru puteri, care rămîn tem
porar în Austria nu vor fi trupe de ocupație, 
nu vor îndeplini funcțiuni de ocupație și nu 
se vor amesteca în treburile administrației 
austriace șl în viața social-polltică a țării. 
V. M. Molotov a arătat că acei care încearcă 
să prezinte drept ocupație rămînerea tempo
rară în Austria pe un termen precis a unor 
unități militare ale celor patru puteri, ar tre
bui să răspundă la întrebarea dece nu con
sideră atunci drept ocupație existența de 
baze militare americane pe teritoriile Franței, 
Itâliei, Greciei, Norvegiei, Islandel și altor 
state.

V. M. Molotov a amintit că propunerea so
vietică cu privire la rămînerea pe teritoriul 
Austriei, pe un termen precis a unor trupe 
ale celor patru puteri este dictată de ne
cesitatea de a Se preîntîmpina încercările 
unui nou Anschluss. Referindu-se la afirma
țiile neîntemeiate potrivit cărora problema 
Anschluss-ului nu ar avea un ro] serios, V 
M. Molotov a citat o serie de fapte care do
vedesc că atît în Germania occidentală cît 
și în Austria se desfășoară o largă activitate 
îndreptată spre includerea Austriei în Ger
mania occidentală.

Ne amintim, de pildă, a spus V. M. Molo
tov, de discursul rostit de ministrul vest- 
german Kaiser, în martie anul trecut cînd, 
vorbind despre relațiile dintre Germania oc
cidentală și Austria, și-a exprimat convinge 
rea că frontierele creiate după 1945 vor dis
pare în curînd. Asemenea declarații au fosi 
făcute nu numai de Kaiser Știm ’de aseme
nea că au loc întruniri ale membrilor Uniuni
lor soldățești din Germania occidentală și 
Austria. La aceste întruniri participă zeci de 
mii de soldați și ofițeri din foste armată hlt- 
leristă, atît germani olt și austrieci, și acolo 
ae desfășoară o propagandă fățișă șl deșăn

țată, în favoarea Ideii Anscjrluss-ulul. O ac
tivitate ostilă statului austriac este dusă și 
de membrii organizației neofasciste austria
ce „Uniunea independenților". Liderul „Uniu
nii Independenților" fostul colonel Stende 
bach, în prezent deputat în parlamentul aus
triac, a luat cuvîntul în parlamentul Austriac 
în august 1953 și a cerut să nu se recunoască 
prevederile proiectului de Tratat de stat, care 
interzic Anschluss-ul, în special articolul 4 
din proiect

Considerăm, a spus V. M. Molotov, că ase
menea fapte nu pot fi trecute cu vederea. 
Desigur, dacă s-ar încheia un tratat de pace 
cu Germania care să fie semnat de Franța; 
Anglia, S.U.A. și Uniunea Sovietică șl care 
să asigure dezvoltarea continuă a Germaniei 
ca stat iubitor de pace și democrat atunci 
temerile în legătură cu Anschluss-ul ar cădea 
și propunerle sovietice corespunzătoare, 
avînd drept scop preintimpinarea Anschluss- 
ului, ar fi de prisos. Din aceasta rezultă că 
trebuie grăbită încheierea tratatului de pace 
cu Germania care va face eu putință satisfa
cerea revendicărilor naționale legitime ale 
poporului german și va contribui ’a întărirea 
păci: în Europa.

Referindu-se la declarația lui Bidault că 
pentru Austria ar fi nacceptabfă propunerea 
sovietică care o obligă să nu adere a vreo 
coaliție sau alianță militară îndreptată îm
potriva vreunei puteri care a participat cu 
for ele ei armate la războ ui ’mpotriva Ger
maniei șl la eliberarea Austriei, Molotov a 
întrebat: Cine a dat cuiva dreptul de a vorbi 
în numele Austrie: în specia' în momentul 
de față cînd reprezentanții Austriei participă 
la conferință? V M. Molotov a subliniat că 
Figl care în ședința din 13 februarie a luat 
de două ori cuvîntul nu a declarat că consi
deră inacceptabilă propunerea sovietică mai 
sus menjonată Dimpotrivă, guvernul aus
triac dec'ară că nu va adera Ia nici un fel 
de alianță militară Aici însă, a observat Mo
lotov, se fac încercări de a ne convinge, și 
nu numai pe noi, ci după cum se vede și pe 
reprezentanții Austriei, că ea trebuie să re
nunțe la o asemenea poziție.

V’. M. Molotov a subliniat din nou că în
tre problema Triestului și problema austriacă 
există o legătură precisă De'egajfa sov et:că 
a propus ca adjuncții miniștrilor afacerilor 
externe să fie însărcinați să examineze pro
blema Trfestuhr pentru a as gura ca Tr estul 
șl teritoriul din jurul 'ui să nu fte folosite 
ca bază mi'itarâ. Rîdicnd problema necesi
tăți: de a se traduce însfirș t in viață acea 
parte a Tratatului de pace cu Italia care se 
referă la Triest, Guvernul Sovietic este călău
zit de preocuparea de a nu se înt'mp'a cu 
Austria ceea ce s-a tatimpfat cu Teritoriul 
L'ber Triest șl ca Tratatul cu Austria, să fie 
îndeplini. nu în fe’ul în care se îndeplinește 
Tratatul de pace cu Italia.

In încheiere V. AL Molotov a declarat că 
propunerile Guvemu’ui Sovietic constituie 
un pas practic îndreptat spre rezolvarea cît 
mai grabnică a problemei austriace și a pro
pus să se treacă la discutarea concretă a a- 
cestor propuneri.

Luînd cuvîntul după V. M. Molotov, Dulles 
s-a eschivat însă de Ia discutarea propuneri
lor sovietice. El a spus că așa cum a pro
pus Eden, trebuie examinate articolele din 
proiectul de Tratat de stat cu Austrie asu
pra cărora nu s-a căzut de acord.

După aceea Dulles a declarat că intențio
nează să examineze unul din aceste articole.

V. M. Molotov a făcut însă observația că 
propunerea lui Eden nu a fost încă adop
tată și că ea trebuie discutată. Calea pen
tru discutarea problemei austriace, prevă
zută în propunerea făcută de Eden la 12 
februarie, a spus Molotov, ne-a îndepărtat 
mult dela scopul principal. Trebuie să scoa
tem în evidență problemele care merită a 
fl examinate în primul rînd. In caz contrar 
conferința riscă să se ocupe de probleme 
secundare și nu-i va rămîne timp pentru 
discutarea problemelor mai importante și 
esențiale.

Deși nu s-a adoptat o hotărîre de comun 
acord cu privire la ordinea continuării lu
crărilor, Dulles, Bidault și Eden au început 
după aceea să-și facă observațiile la diferite 
articole în parte din proiectul de Tratat de 
stat cu Austria, articole enumerate în pro
punerea făcută la 12 februarie de Eden. 
Bidault și Eden au declarat că sînt gata să 
accepte redactarea sovietică a articolelor 
asupra cărora nu se căzuse de acord înainte. 
Dulles a arătat că este gata să accepte ar
ticolul 16 din Tratat, în redactarea sovie
tică.

V. M. Molotov a atras din nou atenția 
miniștrilor celor trei puteri occidentale asu
pra faptului că ar fi mai indicat să se cadă 
în primul rînd de acord asupra prevederilor 
fundamentale ale proiectului de Tratat cu 
Austria. El a subliniat că trebuie să se exa
mineze în special propunerea sovietică ’cu 
privire la includerea ta textul Tratatului, e 
unul articol suplimentar care să oblige Aus
tria să nu intre în vreo coaliție sau alianță 
militară îndreptată împotriva vreunei puteri 
care a luat parte cu forțele ei armate la 
războiul împotriva Germaniei și la elibera
rea Austriei.

Dulles, Bidault și Eden nu au ținut însă 
seamă de procedura unanim acceptată pen
tru desfășurarea discuțiilor și au continuat 
să aplice o tactică avînd drept scop amtnarea 
discutării propunerilor sovietice și înlocui
rea discutării problemelor fundamentate cu 
unele observații la diferite articole din pro
iectul de Tratat, articole menționate în pro
punerea făcută la 12 februarie de Eden.

După unele discuții miniștrii au căzut de 
acord să examineze în ședința din 14 febru
arie procedura discutării în continuare a 
punctului 3 de pe ordinea de zi — „Cu pri
vire la Tratatul de stat cu Austria".

Eden, care a prezidat ședința, a anunțat 
că la 14 februarie va avea loc o ședință în 
cadrul căreia va continua discutarea pro
blemei austriace. In dimineața zilei de 15 
februarie miniștrii se vor întruni într-o șe
dință restrînsă pentru a examina proble
mele referitoare la primul punct de pe or
dinea de zi — „Cu privire la măsurile pen
tru micșorarea încordării în relațiile inter
naționale și pentru convocarea unei confe
rințe a miniștrilor afacerilor externe ai 
Franței, Angliei, S.U.A, Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Chineze" in cea de 
a doua jumătate a zilei de 15 februarie, în 
cadrul unei ședințe ordinare va continua 
examinarea du netului 2 de pe ordinea de zi 
— „Problema germană și sarcinile asigu
rării securității europene",

BERLIN 15 (Agerpres)’. — TASS trans- 
mite :

Ședința din 14 februarie a miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri a 
fost prezidată de V- M- Molotov. In această 
ședință s-a continuat discutarea celui de al 
3-lea punct al ordicei de zi — „Cu privire 
la Tratatul de stat cu Austria”.

După cum s-a mai anunțat, în ședința 
din 13 februarie s-a căzut de acord ca la 14 
februarie miniștrii să examineze, în primul 
rînd, procedura discutării acestui punct al 
ordinej de zi.

Luînd primul cuvîntul. Dulles a prezentat 
o propunere in oare se spune că miniștrii a- 
faceri’.or externe aî celor patru outeri adoptă 
acele articole ale proiectului Tratatului de 
stat cu Austria asupra cărora, la timpu’ lor, 
adjuncții .miniștrilor afacerilor externe au 
căzut de acord

Dulles a propus in oontinuare să se con
sidere că s-a căzut de acord și că au fost 
adoptate articolele 9, 16. 27, 42. 46 și 48 bis 
în forma in care eu fost propuse de ministrul 
adjunct al afacerilor externe al U-R-S-S- cu 
prilejul tratativelor anterioare duse de ad
juncții miniștrilor afacerilor externe cu pri
vire la Tratatul cu Austria. In propunerea 
sa. Duties cere de asemenea să se 
adopte articolul 35 cu amendamentul prezen 
tat de delegația sovietică, conform căruia 
Austria poate acoperi prin livrări de măr
furi suma datorată Uniunii Sovietice pentru 
fostele bunuri germane din Austria.

Trec'nd sub tăcere propunerile sovietice 
îndreptate spre refacerea cît mai grabnică a 
unei Austrii libere și independente, Dulles a 
propus sa se ia măsuri pentru ca Tratatul 
de stat cu Austria să poată fi semnat la 18 
februarie.

A urmat la cuvlnt Bidault. care a decla
rat că propunerea lui Dulles corespunde pe 
de-a-ntregu; poziției delegației franceze.

Eden a declarat că și ei se alătură propu
nerii lui Dulles.

V. M. Molotov, în calitate de președinte al 
ședir.ței. a inrebat pe L Figl. conducătorul 
delegației guvernului austriac, dacă dorește 
să facă vreo observație cu privire La pro
blema ta discuție Figl a răspuns că ar dori 
să audă părerea delegației sovietice in le
gătură cu propunerile lui Dulles, Bidault și 
Eden.

A luat curtatul V- M- Molotov care a su
bliniat faptul că vechile divergențe care au 
existat între cele patru puteri cu privire te 
textul Tratatului de stat cu Austria, sînt în 
prezent aproape în întregime înlăturate. To
tuși. a spus MoJotov, aceste divergențe nu 
sînt însă Înlăturate în întreg me. Delegația 
sovietică ia act de propunerea d-lui Du'les. 
precum și de faptul că domnii Bidault și 
Eden s-au alături acestei propuneri

V. M. Molotov a arătat în continuare că 
dintre articolele asupra cărora tn trecut nu 
se ajunsese la un acord, ar dori să mențio
neze erîkoiul 48 bis (articolul care se refe
ră la datoriile Austriei). Potrivit sensului ar
ticolului amintit, o înțelegere asupra acestui 
articol trebuie să fie precedată de încheierea 
unui acord bilateral corespunzător între 
Uniunea Sovietică și Austria.

Delegația sovietică, a spus Molotov, con
sideră de dorit ca un astfel de acord bilate
ral între U.R.S .S. și Austria cu privire la 
problemele de ordin financiar să fie încheiat 
ta același timp sau în orice caz nu după ce 
miniștrii vor fi căzut de acord asupra sem
nării Tratatului cu Austria. Prin urmare, a 
subliniat Molotov, moi nu putem considera 
că asupra acestui articol s-a căzut pe deplin 
de acord atîta timp cît inu există un acord 
bilateral între U.R.S.S. și Austria. Molotov 
și-a exprimat speranța că un astfel de acord 
nu va fi greu de realizat, dacă se va ajunge 
la un acord și la o înțelegere reciprocă în 
toate celelalte probleme.

Molotov a subliniat că delegația sovietică 
recunoaște importanța pozitivă a faptului că 
S.U.A., Franța și Anglia și-au retras obiec- 
țlunile pe care le-au ridicat în decursul ani
lor împotriva completărilor sovietice. In a- 
cest fel este înlesnită posibilitatea încheierii 
grabnice a unui Tratat cu Austria și ou mai 
este necesar ca examinarea divergențelor 
cu privire la Tratatul cu Austria să fie 
transmisă adjuncților. Am putea conveni oa 
la actuala conferință miniștrii să ajungă la 
un acord definitiv asupra textului Tratatului 
cu Austria, dacă firește se va ține seama de 
propunerile prezentate de Uniunea Sovietică,

V. M Molotov a arătat în continuare că 
Dulles a trecut peste o chestiune care a a- 
vut ta trecut și are și în prezent o mare 
importanță pentru Uniunea Sovietică- Uniu
nea Sovietică, a spus Molotov, a atribuit în
totdeauna o mare importanță faptului ca 
noul tratat să fie tatr-adevăr un tratat care 
să fie aplicat- Noi am considerat și consi
derăm anormală o situație ca aceea a arti
colelor referitoare la Triest din tratatul de 
pace ou Italia. S.U.A, și Anglia, care au 
semnat acest tratat nu îndeplinesc obliga
țiile care decurg din articolele mai sus men
ționate. La Triest continuă să existe o bază 
militară a-nglo-americană, oeea ce nu nu
mai că reprezintă o încălcare formală a tra
tatului de pace cu Italia, dar contrazice și 
interesele păcii în Europa, în deosebi în 
acea parte în care este situa-t Triestul.

întrucît problema unei conferințe a adjunc
ților miniștrilor afacerilor externe, cade, a 
continuat Molotov, noi socotim că este po
sibil să se renunțe la propunerea de a în
sărcina pe adjuncții miniștrilor afacerilor 
externe cu examinarea problemei Triestului, 
Considerăm însă că actuala conferință a mi
niștrilor afacerilor externe nu poate ocoli a- 
ceastă problemă. De aceea, propunem să se 
adopte următoarea hotărîre tn legătură cu 
problema Triestului: „Conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franței adresează Consiliului de Se
curitate propunerea de a relua examinarea 
problemei aplicării tratatului de pace cu 
Italia în partea care se referă la Teritoriul 
Liber al Triestului".

V. M Molotov a arătat că o asemenea 
hotărîre simplă ar confirma năzuința comu
nă a oelor patru puteri de a reglementa pro
blema Triestului prin examinarea ei ta Or
ganizația Națiunilor Unite-

Arătînd că participanților la conferință li 
se va transmite pentru informare textul mo
dificat al articolului 35, care, după cum se 
vede, nu provoacă nici o obiecțiune, V- M 
Molotov a spus că mai rămîn două propu
neri ale delegației sovietice asupra cărora ea 
atrage ta mod deosebit atenția conferinței 
Molotov a amintit că prima propunere, pre
zentată de delegația sovietică în ședința 
din 12 februarie, prevede includerea în tex
tul Tratatului de stat cu Austrie a unui ar
ticol suplimentai — 4 bis — care să pre
vadă următoarele: „Austria se obligă să nu 
intre in nici o coaliție sau alianță militară 
îndreptată împotriva oricărei puteri care a 
participat cu forțele sale armate la războiul 
împotriva Germaniei șl la eliberarea Au
striei. Austria se obligă de asemenea să 
n« admită crearea de baze militare străine pe

teritoriul ei și totodată să nu admită folo
sirea de instructori și specialiști militari stră
in: în Austria".

Molotov a arătat în continuare că cea de 
a doua propunere a delegației sovietice pre
vede unele modificări Ia articolul 33 al pro
iectului Tratatului de stat cu Austria (arti
colul care se referă la retragerea trupelor 
de ocupație), în conformitate cu propunerea 
sovietică ca guvernele S.U.A., Angliei, Fran
ței și Uniunii Sovietice să aibă dreptul, 
după intrarea în vigoare a Tratatului cu 
Austria, să amine temporar retragerea tru
pelor lor de pe teritoriile zonelor respective 
din Austria plnă la încheierea tratatului de 
pace cu Germania.

Trupele a căror retragere din Austria va 
fi ammată nu vor îndeplini funcțiuni de o- 
cupațte și nu se vor amesteca în activitatea 
administrației austriace și în viața socială 
și politică a țării Situația juridică a acestor 
trupe va fi stabilită printr-un acord special 
rare trebuie să fie pregătit de cele patru 
puteri cu participarea Austriei și ca-re tre
buie să intre in vigoare odată cu intrarea 
in vigoare a Tratatului de stat cu Austria 
Propunerea sovietică prevede de asemenea 
-«tragerea din orașul Viena a trupelor pu
terilor aliate și asociate nu mai tîrziu de 
90 de zile de la intrarea în vigoare a Trata
tului de stat cu Austria. Cu cît se vor lua 
mai repede măsuri pentru încheierea unui 
tratat de pace cu Ge-mania, lucru asupra 
căruia Uniunea Sovietică insistă pe toate 
căile, ceea ce corespunde intereselor păcii 
în Europa, a subliniat în continuare V. M. 
Molotov, cu atît mai curînd va lua sfîrșit 
perioada de staționare a unor unități mili
tare ale celor patru puteri pe teritoriul Aus
triei.

Trebuie să se aibă în vedere, a spus el, 
că unitățile militare care vor rămîne pe 
teritoriul Austriei vor fi lipsite de funcțiile 
autorității de ocupație. Ele vor fi întreținute 
cu mijloacele statelor cărora le aparțin. Aus
tria nu va cheltui nici un șiling pentru în
treținerea acestor trupe.

Referindu-se la propunerea sovietică cu 
privire fa retragerea tuturor trupelor străi
ne, atît a celor sovietice, cît și a celor ame
ricane, engleze și franceze din Viena •- 
capitala Austriei, V.M. Molotov a spus: 
Viena nu va rămîne însă fără trupe, ea va 
avea trupe. dar numai trupe austriace, po
trivit tratatului pe care noi dorim să-1 sem
năm. Austria va obține posibilitatea de a-și 
crea o armată austriacă proprie, iar guver
nul Austriei va stabili ce unității militare 
vor trebui să rămînă în Viena. Astfel, aceas
ta nu numai că nu va aduce prejudicii nici- 
uneia dintre cele patru puteri, întrucît ele 
vor putea să-și reducă intr-o oarecare mă
sură cheltuielile, dar va constitui totodată 
un pas :n interesul poporului austriac. In 
continuare, VM Molotov s-a ocupat de mo
tivul pentru care Uniunea Sovietică face a- 
ceste propuneri în prezent și nu le-a pre
zentat cu cinci ani in urmă cînd se discuta 
tratatul cu Austria la conferința adjuncților 
miniștrilor afacerilor externe.

Cauzele, a spus VM. Molotov, sînt ab
solut evidente. Acum cinci ani, pe teritoriul 
Europei nu existau bazele militare ameri
cane al căror număr este astăzi de aproa
pe o sută. Firește că dacă n-ar exista aces
te baze americane, n-ar exista nici situa
ția creată în prezent ca urmare a existen
ței unui număr atît de mare de baze mili
tare americane pe teritoriul statelor euro
pene.

O altă cauză care atrage atenția în mod 
deosebit, a spus fa continuare V.M. Molotov, 
este faptul că în prezent există planuri de 
creare a „comunității defensive europene", 
care înseamnă refacerea militarismului ger
man în Germania occidentală. Dacă n-ar 
exista asemenea planuri, sau dacă s-ar renun
ța la ele, acest lucru ar ușura în mod indis
cutabil rezolvarea problemei tratatului de 
stat cu Austria.

V.M. Molotov a arătat în continuare că 
s-au făcut cîteodată încercări de a explica 
întîrzierea pregătirii Tratatului de stat cu- 
Austria prin faptul că Uniunea Sovietică 
a prezentat propuneri pe care guvernele 
S.U.A., Angliei și Franței nu le-au putut, 
chipurile accepta. După cum am aliat astă
zi a spus V.M. Molotov, rezultă însă că 
aceste propuneri nu erau inacceptabile. Timp 
de cinci ani, adoptarea propunerilor noastre 
a fost tărăgănată și iată că astăzi aceste 
propuneri au fost recunoscute ca fiind accep
tabile. Aceasta dovedește odată mai mult 
cine anume este răspunzător de întîrzierea 
încheierii Tratatului cu Austria. Delegația so
vietică crede că ar fi nejust să 6e înceapă a- 
cum aici căutarea de noi propuneri pentru a 
tergiversa încheierea Tratatului cu Austria. 
Propunerile sovietice care se referă la arti
colul 33 și la articolul 4 bis 6Înt expresia 
dorințelor minime ale Guvernului Sovietic, 
care urmărește asigurarea securității în Eu
ropa și dorește să satisfacă cererile legitime 
ale poporului austriac și ale guvernului 
Austriei în ceea ce privește grăbirea în
cheierii Tratatului cu Austria. Guvernul So
vietic, a declarat V. M. Molotov, propune 
semnarea — neîntîrziată , chiar în cursul 
acestei săiptămîni, a Tratatului cu Austria 
cu amendamentele pe care el le găsește ne
cesare.. Această propunere corespunde do- 
rințe’or Austriei, corespunde în mod indis
cutabil și intereselor Austriei, constituind 
un pas înainte în reglementarea problemei 
austriace.

Propunerea Uniunii Sovietice cu privire 
la semnarea imediată a Tratatului cu Aus
tria înseamnă încetarea imediată a ocu
pației teritoriului austriac de către trupe 
străine și transferarea imediată către Aus
tria a fostelor bunuri germane, transferare 
prevăzută în textul tratatului.

V.M Molotov a arătat că propunerile U- 
nlunii Sovietice prevăd totodată menținerea 
temporară a unor restricții pentru Austria, 
în legătură cu necesitatea de a se menține 
temporar pe teritoriul acesteia un număr
restrfas de unități militare străine. Desigur, 
a spus V. M Molotov, ar fi mai bine dacă 
noi am fi avut posibilitatea să nu facem a 
cest lucru, însă sus-amintite excepție a deve
nit necesară, întrucît s-au creat condiții care 
provoacă neliniște în centrul Europei și care 
nu pot asigura așa cum se cuvine securita
tea ei, din cauza întîrzierii încheierii trata
tului de pace cu Germania, pentru care nu 
Uniunea Sovietică poartă vina.

In încheiere, VM Molotov și-a exprimat 
speranța că propunerile delegației sovietice 
vor fi examinate cu atenția cuvenită.

Delegația sovietică speră că propunerile 
ei vor fi înțelese in mod just în primul rînd 
în Austria însăși, întrucît ele sînt în folosul 
Austriei și reprezintă un mare pas înainte 
deoarece oferă posibilitatea de a se asigura 
încheierea rapidă a Tratatului de stat.

După cuvîntarea lui V.M. Molotov, textele 
propunerilor delegației sovietice: proiectul 
de hotărîre «n problema Triestului, proiec

tul articolului suplimentar 4 bis precum șl 
noua formulare a articolului 33 și a punc
tului 6 din articolul 35 a Tratatului de stat 
cu Austria au fost remise miniștrilor aface
rilor externe ai Franței, Angliei și S.U.A.

Noua formulare a articolului 33, propusă 
de delegația sovietică, este următoarea î

Articolul 33
„1. Acordul din 28 iunie 1946 cu privire 

la mecanismul de control în Austria expiră 
în ziua intrării în vigoare a prezentului 
tratat.

2. După intrarea în vigoare a prezentului 
tratat, comenduirea interaliată, instituită în 
conformitate cu punctu! 4 din acordul din 9 
iulie 1945 cu privire 1a zonele de ocupație din 
Austria și cu privire la administrarea orașu
lui Viena, încetează de a-și mai exercita 
funcțiunile în ceea ce privește administra
rea orașului Viena. Trupele puterilor aliate și 
asociate vor fi retrase din orașul Viena 
în termen de cel mult 90 de zile de la intra
rea în vigoare a prezentului tratat.

3. Personalul comisiei aliate pentru Aus. 
tria va fl rechemat din Austria cît mal repe
de în orice caz în termen de 90 de zile de 
la Intrarea în vigoare a prezentului tratat.

4. Puterile aliate și asociate se obligă să 
restituie guvernului Austriei în decursul pe
rioadei stabilite de 90 de zile toate bunurile 
austriace rechiziționate de comisia aliată 
pentru nevoile comisiei și a'e organelor ei de 
pe întregul teritoriu al Austriei, precum și de 
comenduirea interaliată și de trupele din o- 
rașul Viena, care continuă să fie în folosința 
lor. Obligațiile asumate în baza acestui 
punct vor fi aplicate fără a prejudicia stipu
lațiile articolului 35 din prezentul tratat.

5. Guvernele S.U.A., Angliei, Franței și 
Uniunii Sovietice vor avea dreptul, după in
trarea în vigoare a Tratatuiui cu Austria, să 
amine temporar retragerea trupelor lor de pe 
teritoriul zonelor respective din Austria pînă 
a încheierea tratatului de pace cu Germania.

Trupele a căror retragere din Austria va 
fi aminată nu vor îndeplini funcții de ocu
pație ?i nu se vor amesteca tn activitatea ad
ministrației austriace și în viața «ocial-poli- 

că a țării. S'tuația juridică a acestor trupe 
va fi stabilită prinir-un acord special care va 
fi adoptat de guvernele S.U.A., Angliei, Fran
ței, U.R.S.S. și de guvernul Austriei și care 
va intra în vigoare simultan cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de stat cu Austria.

V. M. Mo'otov, care prezida ședința, l-a în
trebat pe L. Figl dacă are acum ceva de spus 
în legătură cu problema discutată.

Figl a spus că guvernul austriac este de 
acord cu propunerea făcută de Dulles în 
cursul ședinței. El a fost de acord și cu amen
damentul sovietic la articolul 35 din proiectul 
de tratat. In ceea ce privește artioolul 4 bis, 
propus de delegația U.R.S.S., Figl a declarat 
că nu poate expune atitudinea Austriei față 
de această problemă, deoarece nu are împu
ternicire din partea guvernului său. Figl a 
spus același lucru și în ceea ce privește pro
punerile sovietice la articolul 33 din proiec
tul de tratat. Împuternicirile mele, a spus 
Figl, se extind doar asupra proiectului de 
tratat existent.

A luat apoi cuvîntul Du'!Ies. El a spus că a 
ascultat declarația lui V. M. Molotov, dar 
nu-și poate spune părerea asupra tuturor 
propunerilor delegației sovietice, deoarece 
vrea să studieze întâi textul lor. Dulles a ex
pus apoi, potrivit cuvintelor sale, oîteva con- 
siderațiuni generale în legătură cu discursul 
lui V. M. Molotov. El a încercat să prezinte 
într-o lumină nejustă propunerile sovietice 
clare, și concrete. El a repetat încercarea de a 
înfățișa propunerea sovietică cu privire la a- 
mînarea retragerii trupelor celor patru puteri 
din Austria pînă la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, propunere dictată de nece
sitatea preîntâmpinării unui nou Anschluss, ca 
o continuare a ocupației Austriei. In același' 
timp, el a nesocotit ta mod intenționat faptul 
eă propunerea sovietică înseamnă de fapt ter
minarea ocupației Austriei, întrucît prevede 
că trupele celor patru puteri care rămîn ta 
mod temporar nu vor îndeplini nici un fel de 
funcțiuni de ocupație și nu se vor amesteca 
ta viața social-politică a Austriei. Căutând 
să justifice prezența forțelor armate ale 
S.U.A. pe teritoriul unor state străine, Duiles 
a afirmat că aceste state „ au cerut" singure 
să li se trimită trupe americane. Dulles a 
încercat de asemenea să semene îndoieli ta 
ceea ce privește partea din propunerea sovie
tică care prevede menținerea temporară a 
trupelor oelor patru puteri pe teritoriul Aus
triei, deși ta propunerea sovietică se arată 
precis că este vorba de menținerea trupelor 
în Austria pînă la încheierea tratatului de 
pace cu Germania.

Dulles a declarat în încheiere că delegația 
S.U.A a acceptat restul articolelor din pro
iectul Tratatului cu Austria asupra cărora nu 
se ajunsese la un acord, ta forma în care au 
fost propuse de Uniunea Sovietică, cu con
diția ca deiegația sovietică să nu facă 'nici un 
fel de amendamente la articolele 4 și 33,

Delegația S.U.A., a spus Dulles, nu poate 
fi de acord cu amendamentele delegației so
vietice la sus-amintitele articole.

G. Bidault, care a luat apoi cuvîntul, a’o- 
biectat împotriva adoptării propunerilor sovie
tice. In ciuda faptelor reale, el a afirmat că 
nici în Austria, nici ta situația generală din 
Europa nu s-ar fi produs nimic oare să jus
tifice prezentarea propunerilor sovietice. Bi
dault n-a spus nimic fa legătură cu acea parte 
din cuvîntarea lui V. M. Molotov în care a- 
cesta a explicat de ce a considerat necesar 
Uniunea Sovietică să facă acum propuneri 
ta legătură cu proiectul Tratatului de stat 
cu Austria.

După Bidault a luat cuvîntul Eden.
Denaturînd esența propunerilor sovietice, el 

a afirmat că delegația sovietică nu ar vrea ă 
semneze Tratatul de stat cu Austria. Potrivit 
celor spuse de Eden, propunerile sovietice ar 
fi inacceptabile pentru Austria.

A luat apoi cuvîntul Figl. El a repetat că 
guvernul austriac a împuternicit delegația 
Austriei la confernță să accepte proiectul 
de Tratat de stat existent.

Luînd cuvîntul, V. M. Molotov a făcut o 
serie de observații suplimentare ta legătură 
cu părerile exprimate în ședință. El a subli
niat deosebirea dintre discursurile lui Figl și 
Eden in ceea ce privește poziția Austriei și a 
arătat că Eden vorbește, nu se știe de ce, ta 
numele Austriei, mai mult decît Figl oare este 
împuternicit să vorbească ta numele Austriei.

(Continuare in pag. 4-a)
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_ Dl. Eden, a spus V. M. Molotov, a declarat 
că Austria nu poate accepta propunerea sovie
tică, în timp ce dl. Figl nu a spus aceasta. 
A spus altceva. Dl. Figl a declarat că delega
ția austriacă are doar anumite împuterniciri 
limitate, că propunerile făcute de delegația 
sovietică la 12 februarie nu au fost cunoscute 
de guvernul austriac și că delegația austriacă 
nu are împuternicirea să răspundă la aceste 
propuneri. Or, una e să nu fii împuternicit 
să te pronunți în legătură cu anumite propu
neri, și alta e să te pronunți împotriva aces
tor propuneri — lucru pe care, potrivit spu- 
selor- lui Eden, l-ar fi făcut delegația aus
triacă. Așadar, afirmația d-lui Eden nu cores
punde realității. Dl. Figl a spus despre pozi
ția Austriei altceva decît a spus dl. Eden 
despre această poziție.

V. M. Molotov a răspuns apoi la observa
țiile făcute de Dulles, Bidault și Eden.

V. M. Molotov a arătat lipsa de temei a a- 
firmației lui Dulles că propunerea sovietică 
cu privire la menținerea temporară a. unor 
unități militare ale celor, patru puteri, fără 
funcțiuni de ocupație, pe teritoriul Austriei, 
ar echivala aproape cu o permanentizare a 
ocupației Austriei.

Se spune, a declarat Molotov, că bazele 
militare americane ar fi agreate de statele 
europene pe teritoriul cărora au fost create. 
Nu toți au însă impresia că bazele militare 
americane ar fi foarte agreate în Franța, in 
Italia sau. de pildă, în Islanda. Se știe că 
pentru a se obține dreptul de a crea baze mi
litare americane se recurge uneo.t la măsuri 
de presiune cu caracter economic, politic și 
la fel de fel de presiuni, al căror rezultat 
este așa-zisa „invitație liberă" de a crea 
baze.

Dacă Islanda ,de pildă, cu populația ei de 
200.000 de oameni, „roagă" să se constru
iască o bază militară americană pe terito
riul ei, acordul in această chestiune nu poa
te fi considerat, desigur, ca fiind încheiat pe 
bază de egalitate în drepturi.

Se poate oare spune, a întrebat V. M. Mo
lotov, că baza anglo-americană din Triest 
a fost creată în urma unei „invitații libere"? 
E cam greu de afirmat un asemenea lucru, 
iar să-l dovedești este în orice caz cu nepu
tință. Oricine înțelege că crearea unei baze 
militare angio-americane la Triest nu consti- 
tue numai o încălcare a tratatului de pace 
cu Italia, semnat de S.U.A. și Anglia, dar 
crează totodată neliniște în unele regiuni din 
Europa. In treacăt fie zis, această bază nu 
este situată chiar atit de departe de Austria. 
De aceea, delegația sovietică consideră că 
propunerea pe care a făcut-o astăzi în pro
blema Triestului este de asemenea natură 
încîit nu este chiar atit de greu să se ajungă 
la o înțelegere.

V. M. Molotov a reamintit că delegația 
sovietică a propus ca conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri să a- 
dreseze Consiliului de Securitate propunerea 
de a relua examinarea problemei îndeplinirii 
tratatului de pace cu Italia în, partea referi
toare la Teritoriul Liber Triest. Dl. Eden a 
înfățișat această propunere a delegației so
vietice intr-un mod cu totul diferit. El a allr- 
mat că delegația sovietică a cerut ca Consi
liul de Securitate să adopte o hotărîre în 
problema Triestului înainte de a fi fost în
cheiat tratatul cu Austria. In propunerea so
vietică, însă, a spus V. M. Molotov, nu se 
cere așa ceva.

V. M. Molotov a arătat că condițiile în 
care urmează să fie menținute temporal în 
Austria unități rr 1 itare ale celor patru pu
teri trebuie să excludă regimul de ocupație. 
El a arătat că dacă propunerea sovietică in 
această pri.Liță nu este șuii-lent de clar for
mulată, delegația sovietică este gata să as
culte alte propuneri pentru a-și îmbunătăți 
proiectul.

Noi propunem, a spus Molotov, să se a- 
jungă ■aici la o înțelegere asupra unor con
ții ii care să fie acceptabile pentru noi toți, 
care să nu contravtaă intereselor rkiuncia 
din cele patru puteri și să corespundă năzu
ințelor poporului aust. iac. O asemenea înțe
legere ar corespunde intereselor întăririi 
păcii.

Referindu-se la afirmația lui Bidault că nu 
înțelege cili ce cauză face guvernul soxiîtic 
propuneri suplimentare, V. M. Molotov a sub
liniat însemnătatea schimbări'or ce s-au pro
dus în ultimi; ani în situația internațională. 
Arii rolele proiectului de Tratat cu Austria, 
redactate cu cinci ari în urmă, a spus Molo
tov, sunt insuficiente în prezent deoarece s-a 
ivit primejdia unui Anschluss, care pînă nu 
de mult nu exista. De cînd an început discu
țiile în legătură cu „comur.iîafea defensivă 
europeană", a continuat V. M. Molotov, de 
cind s-a ivit primejdia reînvierii mlTaris- 
mulul german, situația s-a schimbat consi
derabil și primejdia unui Anschluss a deve
nit mai acută. De aceea, propunerile pe care 
delegația sovteTtă a fost nevoi'ă să le facă, 
între altele și din cauza întîrzierii rezolvă
rii problemei Tratatului de pace cu Germa
nia. corespund unei situații noi, diferită de 
cea de acum cinci ani. Molotov a arătat că

Ședința din
BERLIN 15 (Agerpres). —
Iruziua de 15 februarie, miniștrii afacerilor 

externe ai U.R.S.S., Franței, Marii Britanii 
și Statelor Unite s-au întrunit în două șe
dințe. Prima, care a avut loc dimineața a 
fost o ședință restrînsă în care s-au conti
nuat discuțiile asupra primului punct depe 
ordinea de zi privitor la măsurile în vede
rea micșorării încordării în relațiile interna
ționale și la convocarea unei conferințe a 
celor cinci mari puteri.

In cadrul celei de a doua ședințe, care a 
avut lcc după amiază, au fost continuate 
discuțiile asupra celui de al doilea punct 
dope ordinea de zl privitor la problema ger
mană.

Bidault,
Franței, a prezentat în intervenția sa pro
puneri cu privire la problema securității 
colective. Referindu-se la tratatul de secu
ritate propus de delegația sovietică Bidault 
a luat apărarea „pactelor regionale nelimi
tate la continente", 
tocmai așa numita 
europeană".

Eden, ministrul
Marii Britanii, care a luat apoi cuvîntul, s-a 
străduit să apere planul așa numitelor „ale
geri libere" in Germania care, după cum a 
reeșit în chip evident, nu urmărește crela- 
rea unul stat german unit, democrat șl iu
bitor de pace.

Referindu-se la o declarație a lui Eden în le
gătură cu existența a două lagăre, V. M. 
Molotov, a arătat că această chestiune 
merită o atenție deosebită. De fapt, a spus 
V,. M, Molotov, a nega existența lagărelor 
este greu. Există un grup de state care au 
o orînduire social-economică nouă și alte 
state care au rămas la vechea orînduire 
soclal-economică. Aceasta este situația în 
secolul 20. Nu există forțe care să întoarcă 
lucrurile la situația existentă în secolul 19. problema germană.

delegația soyietică a fost surprinsă mai mult 
decît de orice de discursul lui Eden, care a 
făcut considerațiunl asupra poziției Uniunii 
Sovietice, ce nu corespund de fel faptelor. 
Dl. Eden a spus că delegația sovietică ar fi 
formulat patru condiții care ar trebui întru
nite pentru ca ea să fie de acord să semne
ze Tratatul cu Austria. El a enumerat aceste 
condiții.

In primul rînd, să se ajungă la o înțele
gere în problema Triestului. Delegația so
vietică nu a pus și nu pune această condiție.

In al doilea rînd, să se încheie tratatul de 
pace cu Germania. Delegația sovietică nu a 
pus și nu pune nici această condiție.

in al treilea rînd, să se renunțe la crea
rea „comunității defensive europene". N-am 
pus nici această condiție, a spus V. M. Mo
lotov. Noi am spus că dacă ar fi înlăturat 
planul de creare a „comunității defensive eu
ropene" aceasta ar înlesni, fără doar și poate, 
încheierea Tratatului cu Austria.

Acest lucru este incontestabil. In al pa
trulea rînd, Eden a pretins că noi propunem 
desființarea blocului nord atlantic. Eu nici 
n-am folosit măcar cuvintele blocul nord 
atlantic, a continuat V. M. Molotov. De unde 
i-a putut veni d-lui Eden ideea că Uniunea 
Sovietică ar declara : „Lepădați-vă de blocul 
Atlanticului de nord și tratatul cu Austria 
va fl încheiat? “ Nu am spus și nu propun 
nimic asemănător. Dl Eden a citit probabil 
prea mult anumite ziare engleze care au de
naturat poziția delegației sovietice într-o se
rie de probleme și atribuie Uniunii Sovietice 
născociri evidente.

Se afirmă că Uniunea Sovietică leagă pro
blema încheierii tratatului cu Austria de Pro
blema blocului Atlanticului de nord. Noi n-am 
făcut legătură între aceste două probleme. A- 
cestea sunt născociri ele anumitor ziare. De
legației sovietice i se atribuie de asemenea 
că ar condiționa propunerea în legătură cu 
tratatul general european cu privire la se
curitatea colectivă în Europa de lichidarea 
blocului Atlanticului de nord. Aceasta este 
însă o născocire. N-am spus acest lucru.

In încheiere, V. M. Mo’.otov s-a ocupat de 
concluziile pe care le trage delegația sovie
tică din discuțiile care au avut ioc.

Propunerile delegației sovietice, a spus el, 
sînt modeste. Ele pornesc de Ia situația in
ternațională care s-a creat în Europa, de la 
faptul că încheierea tratatului de pace cu 
Germania a întîrzlat și astfel s-a agravat 
primejdia unui Anschluss. Delegația sovie
tică prezintă o singură completare și un sin
gur amendament la Tratatul cu Austria asu
pra căruia, în linii mari, s-a căzut de acord. 
Propunerea sovietică prevede penJru periobca 
premergătoare încheierii tratatului de pace cu 
Germania, menținerea în Austria a unui nu
măr oarecare de unități militare ale S.U.A.. 
Angliei, Franței și Uniunii Sovietice, fără 
nici un fel de funcții de ocupație. Acest lucru 
nu satisface pe deplin Austria. Sîntem de 
acord cu aceasta. In linii mari, însă, această 
propunere ține seama de dorințele poporului 
austriac și guvernului austriac Adoptarea i- 
cestei propuneri ar corespunde intereselor 
Austriei; re'uzul de a o adopta nu poate fi 
decît în interesul unor state străine. Adopta
rea propunerii sovietice ar rezolva probletrfa 
Tratatului cu Austria și noi l-am putea sem
na în cursul acestei săptă-m’ni.

Propunerea sovietică referitoare la articolul 
4 bis, a continuat V. M. Molotov, are o mare 
însemnătate. Punctul de vedere expus aici, 
potrivit căruia o Austrie neutralizată ar fi 
acceptabilă și pentru Statele Unite ale Ame- 
ricii, arată, cred eu, că propunerea sc’.let.-rj 
nu ar trebui să provoace oMecș: —■ Decla
rațiile guvernului austriac aaărwîe la presă 
și declarația făcută Ia a::usla coiferimă de 
domnul Figl, care a spos că Aestriz —j in
tenționează să participe la vreo gnscsre. a-

a

ministrul afacerilor externe al

întrevederea dintre Y. M, Molotov 
și J. F. Dulles

BERLIN 14 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 13 februarie, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a avut o în
trevedere cu secretarul de stat ai S.U.A., 
J. F. Dulles.

A avut loc un schimb de păreri asupra pro
cedurii tratativelor în problema folosirii ener
giei atomice, în legătură cu discursul preșe
dintelui Eisenhower din 8 decembrie 1953 și 
cu declarația Guvernului Sovietic din 21 de
cembrie 1953.

—•—
A. A Gromîko a primit o delegate 

de rectori ai universităților 
din R. D. Germană

BERLIN 15 (Agerpres). TASS transmite:
La 13 februarie, A. A. Gromîko, prim loc

țiitor al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a primit la ambasada U.R.S.S. din 
Berlin o delegație de rectori ai universi
tăților din Republica Democrată Germană. 
Din delegație au făcut parte : dr. Neve, rec
torul Universității „Humboldt" din Berlin; 
dr. Mayer, rectorul Universității „Ka.rl Marx" 
din Leipzig; dr. Beyer, rectorul Universită
ții din Greifswald ; dr. Stern, rectorul Uni
versității „Martin Luther" din Hall-Witten
berg ; dr. Haemal, rectorul Universității din 
Jena și dr. Peschel; rectorul școlii tehnice 
superioare din Dresda.

Vorbind în numele delegației, dr. Neye, 
rectorul Universității „Humboldt" din Ber
lin, a mulțumit delegației sovietice, care a- 
pără la conferința dela Berlin interesele 
naționale ele Germaniei și securitatea popoa
relor Europei.
■ Membrii delegației au remis lui A. A. Gro
mîko rezoluțiile adoptate în cadrul numeroa
selor adunări ale profesorilor șl studenților 
din școlile superioare și din facultățile mun
citorești.țărănești din Republica Democrată 
Germană, în care sînt aprobate călduros pro
punerile în problema Germaniei prezentate 
de delegația sovietică la conferința 
Berlin.

-----0-----

O scrisoare a generalului Li San 
către generalul Lacey

dela

Cio

TELEGRAME
Președintelui Guvernului Central Popular 

al Republicii Pooulare Chineze 
tovarășul MAO ȚZE-DUN

Pekin
Cu prilejul celei de a patra aniversări a semnării Tratatului sovleto-chinez de prie

tenie, alianță și asistență mutuală, vă rog tovarășe președinte să primiți felicitările mele 
cordiale.

Tratatul este baza de neclintit a colaborării multilaterale politice, economice și cul
turale dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Chineze.

Prietenia de nezdruncinat, care se întărește continuu, dintre Republica Populară 
Chineză și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, va fi și de acum înainte un factor 
puternic pentru menținerea păcii și asigurarea securității popoarelor din toate țările.

Urez marelui popor chinez, succese continue în dezvoltarea și consolidarea regi
mului său democrat-popular.

G. M. MALENKOV

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

tovarășul G. M. MALENKOV
Cu prilejul celei de a patra aniversări a semnării Tratatului de prietenie, alianță 

și asistență mutuală dintre Republica Populară Chineză și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, iă rog tovarășe președinte, să primiți recunoștința mea din inimă și calde feli
citări. j

Evenimentele din ultimii patru ani dovedesc tot mai clar că marea alianță dintre 
Republica Populară Ch'neză și Uniunea Sovietică este un reazim de nădejde al asigurării 
păcii și securității in Extremul Orient și in lumea întreagă. Ajutorul sincer și dezinte
resat acordat Chinei de către Guvernul și poporul Uniunii Sovietice, are o însemnătate 
extrem de mare pentru grăbirea industrializării socialiste a Chinei și pentru trecerea ei 
trepîată Ia socialism, precum și pentru creșterea forțelor lagărului păcii și democrației 
in frunte cu Uniunea Sovietică.

Urez ca marea prietenie și unitate dintre popoarele Republicii Populare Chineze 
Uniunii Sovietice să se dezvolte și să se întărească necontenit.

MAO JZE-DUN
11 februarie 1954 

Pekin

Premierului Consiliului Administrativ de Stat 
și ministru al Afacerilor Externe al Guvernului Central Popular 

al Republicii Populare Chineze-tovarășul ClU EN-LAI
Pekin

In ziua celei de a patra aniversări a semnării Tratatului sovieto-chlnez de prietenie, 
alianță și asistență mutuală vă trimit călduroase felicitări și urări pentru întărirea conti

nuă a marei prietenii și colaborări dintre popoarele sovietic și chinez in interesul păcii 
mondiale.

Y. MOLOTOV

Primului vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru 
Afacerilor Externe al Uniunii Reoubiiciior Sovietice Socialiste, 

tovarășul V. M. MOLOIOV
Cu prilejul celei de a patra aniversări a semnării Tratatului de prietenie, alianță 

și asistență mutuală dintre Republica Populară Chineză și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, vă rog să primiți felicitările mele cele mai cordiale.

Urez ca strinsa prietenie frățească și eolaberarea multilaterală dintre cele două mari 
puteri ale noastre — Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză, să se întărească 
Ș«

al

să se dezvolte continuu.
partea 

întăriri 
i®- 
o

ii

Interis’f.carea 
schimbului de mărfuri 

între U.R.S.S. și R.D. germană
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trans

mite :
In ultimul timp s-au desfășurat la Moscova 

tratative între Ministerul Comerțului Exterior 
al U.R.S.S. și delegația comercială a Repu
blicii Democrate Germane cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 1954.

La 13 februarie aceste tratative au fost în
cheiate cu succes prin semnarea unui proto
col cu privire la livrările reciproce de mărfuri 
între U.R.S.S. și R. D. Germană pe anul 
1954.

In cursul tratativelor, părțile și-au reafir
mat dorința de a lărgi pe toate căile relațiile 
comerciale dintre ce’e două țări.

In cadrul examinării problemelor privind 
comerțul s-a dat o mare atenție faptului im
portant că datorită hotărîrii Guvernului So
vietic cu privire la încetarea dela 1 ianuarie 
1954 a perceperi: reparațiilor datorate de Ger
mania, cu privire ia trecerea fără piață în 
proprietatea R. D. Germane a întreprinderilor 
sovietice din Germania și la reducerea chel
tuielilor de ocupație, în Republica Democrată 
Germană se eliberează resurse de mărfuri pe 
care partea germană poate să le livreze în 
prezent pe cale comercială.

In 1954, volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri va crește considerabil față de anul 
trecut. In comparație cu anul 1950, cînd între 
U.R.S.S. șl R. D. Germană s-a închetat pen
tru prima dată un acord comercial, schimbul 
de mărfuri din anul 1954 va fi aproape de 
trei ori mai mare.

Din partea sovietică, protocolul a fost sem
nat de I. D. Kabanov, ministrul Comerțului 
Exterior, din partea germană de K. Gregor 
ministrul Comerțului Exterior și intergerman,

-----0-----

Conferință economică 
pe întreaga Germanie
BERLIN 15 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite :
Recent a avut loc la Berlin o conferință 

economică pe întreaga Germanie la lucră
rile căreia au participat pe lângă reprezen
tanți ai vieții economice din R. D. Germană, 
600 de reprezentanți ai cercurilor industriale, 
comerctale, meșteșugărești și de afaceri din 
Germania occidentală și din Ber'inul occi
dental.

La conferință s-a hotărît creearea unui 
comitet de sprijinire a comerțului interger- 
man. Președinți ai comitetului au fest a- 
leși Otto Zwicker, din partea cercurilor de 
afaceri din Republica Federală Germană, și 
Kurt Epperleln, di.n partea organizațiilor 
comerciale din Republica Democrată Ger
mană.

Conferința economică pe întreaga Germa
nie a adoptat în unanimitate o rezoluție pe 
care a adresat-o miniștrilor afacerilor ex
terne ai Uniunii Sovietice, Franței, Marii 
Britanii și S.U.A.

O delegație formată din Zwicker, proprie
tarul unei fabrici de pielărie dirt Stuttgart, 
Weber, proprietarul uneia din firmele Solin
gen, Epperlein, director adjunct al între
prinderilor „Dia-textil“, și Schulze, director 
comercal al firmei „Deutsche Warenver- 
triebgesellschaft", a vizitat la 12 februarie 
a.c. pe V. S. Semenov, înaltul comisar al 
U.R.S.S. în Germania și ambasador extraor
dinar și plenipotențiar, remițindu-i, din în
sărcinarea participanțllor la conferința eco
nomică pe întreaga Germanie, textul rezolu
ției pentru a fi înmânat ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., V. M. Molotov.

-----0-----

Declarația lui Nacjhib, 
președintele Egiplu.ul

CîU EN-LAI
februarie 1954

Pekia

KAISUNG 15 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

La 14 februarie, generalul Li San Cio. prin- 
cipa.lu-1 membru al părții coreeano-chtaeze 
în Comisia militară de armistițiu, a adresat 
o scrisoare generalului Lacey, principalul 
membru al părții americane în comisie, :-. 
care califică drept „o nouă născocire" afir
mațiile făcute de partea americană la 9 fe
bruarie, după care partea coreeano-chinccă 
ar aduce în Coreea întăriri in material de 
război. Li San Cio amintește în scrisoarea 
sa că partea americană a acuzat 
coreeano-clvneză că ar f: adus ca
avioane de luptă pe aerodromul de la I 
Totuși, în urma inspecției efectuate de 
echipă mobilă a Comisiei neutre de supn 
ghere aceste acuzații 6-au dovedit a fi ne
întemeiate.

In continuare, generalul Li San Cio arată 
că partea americană este aceea cane Utw- 
duce în Coreea material de război de în
tărire încâlcind astfel acordul d»
Comisia neutră de s-prz-rz^^t * arătat ta 
raportai ei privitor ’a soxavegoerea opera- 
/rurriior de re.mprosoâtare ca partea ameri
cană a introdus in mod legai :n Coreea 106 
mortiere de calibrul 4Z, precum și un număr 
mai mare de avioane de luptă decît a retras 
d n Coreea.

In încheiere, generalul Li San Cio cere 
părții americarte să înceteze expedierea în 

: Coreea de sud a materialului de război de 
întărire destinat

i niște.

Consfătuirea fruntașilor
A
111 agricultură din R. S. F. S. R

5 (Agerpres) 
ie au cor.tiu;

la hectar a culturilor agricole și a producti
vității creșterii animalelor.

In cadrul Consfătuirii au luat cuvîntul 
Alexandr Puzanov, președintele Consiliului 
de miniștri ai R.S F-S.R. precum și Tatiana 
De rgunova, șefă de echipă in colhozul „Ca- 
ganovici" din regiunea Penza, academicia
nul Trof:m Lîsenko, Maria Ganicîkina, pre
ședinta colhozului „Stalin" din R.A.S S 
Mordvlnă, Ivan Mastakov, președintele col
hozului „Puți Lenino" din regiunea Kuibîșev 
Alexandr Papanov, președintele colhozului 
„Svoboda" din regiunea Ivanovo și alții.

Consfătuirea își va continua lucrările în 
ziua de 15 februarie.

lucrările con- 
_ iaritari din 

S F-S P ., e~"voca:ă de Comitetul Centrii 
Ft- d; . Corn st al Uniunii Sovietice, 
Cons :1 de MRrijSri al 1’R-S.S- ș: de 

'-.si! .1 de Miniștri al R-S.F.S.R.
In dimineața zilei de 13 februarie, partl- 

clpanti: la consfătuire au discutat in cele 10 
secții probleme practice privind dezvoltarea 
diferitelor ramuri ale agriculturii.

In seara zilei de 13 februarie în marele 
Palat al Kremlinului au continuat dezbate
rile pe marginea raportului prezentat de Pa
vel Lobanov ministrul agriculturii al 
R-S.F.S.R. cu privire la sporirea producției

R 
al

NEW YORK 13 (Agerpres). -
Ziarul „Chicago Tribune" a publicat in- 

t>arvievul acordat coreapondenbuilui său, din 
Cairo de către președintele Egiptului, N>a- 
ghib. N-a.ghib a declarat că „cu cîteva luni 
în urină, el a considerat că Statele Unite 
sînt prietena Egiptului, însă acunn nu mai 
crede aceasta". Naghib a declarat că și o- 
pinia publică se îndepărtează tot mai mult 
de Statele Unite.

rată de asemenea că aceasta ?-v'.-e-e 
Uniunii Sov’etice nj ar trebui res^irsă.

Referindu-se la declarația lui Figl care a 
arătat că nu este :m-'--e*n:c:t  să răsoundă 
la țroouneril- șovî’tîce referitoare h a-ico- 
lul 4 bis și la arUco ui 23. V. M. AKrcv 
a spus că s ar put-ta aștepta ?!-.ă cînd Figl 
va primi intr-up viitor anrc-~:at aceste îm
puterniciri și s-ar putea discuția la

•conferința Intr-un mc-d poz tiv. adică ?*in  
semnarea Tratatului cu Austria \n condiții 
acceptabile pentru toți partlclsantii la con
ferință și de comun acord și cu guvernul 
Austriei.

După scurte Intervenții ale lui Dulles. Bi
dault. Eden si Figl, care nu au snus nimic 
nou, V. M. Molotov, ca*»  r*eiHa  ședința, a 
p*onus  ca discutarea nmblemri Tratatului de 
stat cu Austria să continue :.-•«■ una din șe
dințele viit-are. Această ornotmere .nu a in- 
tîmpinat cbiecțiun!. V. M. MM- tov a decla
rat că ședințele din dimineața și din dupa'a- 
miaza zilei d» 15 februarie vor avea loc 
reședința înaltului comisar a 
Germania, iar următoa*ea  ședință — cea 
marți — la sediul fostului Consiliu de con
trol. Molotov a anunțat de asemenea că s-a 
căzut de acord ca conferința miniștrilor afa
cerilor externe ai ce’or patru puteri să-și în
cheie lucrările h 18 februarie. Cu aceasta, 
ședința a luat sfîrșit,

15 februarie
In ceea , _ ________ ______
rile pașnice ale acestora sînt cunoscute. Acor
durile încheiate Intre statele răsâriter.e și 
Uniunea Sovietică nu sint îndreptate împo
triva țărilor pașnice. „Comunitatea defen
sivă europeană" are ascuțișul îndreptat îm
potriva Uniunii Sovietice și a țărilor de 
democrație populară.

In cadrul cuvîntării sale V. M Molotov a 
subliniat importanța propunerilor sovietice 
îndreptate spre asigurarea unei reaie securi
tăți în Europa. V. M. Molotov e făcut pre
cizări in legătură cu aplicarea practică a 
proectului sovietic

In legătură cu unele obiecții făcute de 
miniștri occidentali, V. AL Molotov a de
clarat că redactarea articolului 9 din pro- 
ectul sovietic al tratatului de securitate, care 
privește calitatea Statelor Unite față de tra
tat poaie fi modificată, sau acest articol 
poate fi complet suprimat. Delegația sovie
tică, a declarat V. AL Molotov acceptă dis
cutarea oricărei propuneri în legătură cu 
această problemă.

Răspunzînd unei întrebări puse de G. Bi
dault, V. AL Molotov a precizat că proectul 
sovietic cu privire la asigurarea securității 
în Europa presupune că nu va mai fi cre- 
iată „comunitatea defensivă europeană" dar 
nu se referă și la organizația tratatului 
Atlanticului de Nord

Luînd cuvîntul J. F. Dulles, secretarul de
partamentului de stat al S.U.A. a sprijinit 
propunerile lui Bidault.

Miniștrii afacerilor externe au căzut de a- 
cord ca în ședința de miercuri să reia dis
cutarea problemei- austriace în cazul cînd de
legația austriacă va primi din partea gu
vernului său împuternicirile necesare. In caz 
contrar conferința miniștrilor afacerilor exter
ne va continua dezbaterile asupra celui de al 
doilea punct depe ordinea de zi privitor la

la
U.R.S.S. In 

de

ce privește țările răsăritene, efortu-

înțelegînd prin aceasta 
„comunitate defensivă

fl fa cerilor externe al

echipării armatei lisînma-

Răspundem
la întrebările cititorilor

La redacta ziarului nostru s-au primit nu
meroase scrisori ale tinerilor cititori in care 
aceștia îș: exprimau dorința de a ii se lămuri 

■ serie de probleme de politică internațio
nală. Multe din aceste scrisori se refereau 
ia probi me legate de dezbaterile conferinței 
dela Berlin a miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri. Răspundem prin mate- 
r:. :i de mai jos ia două din întrebările citi
torilor noștri.

1. Care au fost hotărîrile Conferințelor dela 
Yalta și Potsdam ? — întreabă tovarășul 
Borobeică Mircea strungar la Uzinele 
Decembrie.

Răspuns:
Con'erința dela Yalta sau, după cum 

mai numește. Conferința din Crimeea, a 
unit pe șefii guvernelor S.U.A. Angliei șl 
U.R.S.S. Această cooferioiță a avut loc 
înainte de capitularea Germaniei hitleriste, in 
februarie 1945 și a avut un rol important in 
stabilirea politicii față de Germania în pe
rioada de după cel de al doilea război mon. 
dial. La această conferință a fost astfel ela
borat programul de lichidare a militarismului 
prusac și de organizare a unei Germanii u- 
nite pe o bază pașnică Și democratică. In 
hotărîrile conferinței se precizează categoric 
că scopul de neclintit este „distrugerea mi
litarismului și a nazismului german șl crea- 
rea garanției că niciodată Germania nu va 
mai fi în 6tare să violeze pacea lumii în
tregi". Deasemeni, în hotărîrile acestei con
ferințe, s-a subliniat că „scopul nostru 
(al S.U.A., Angliei șl U.R.S.S. N.R.) nu este 
să distrugem poporul german".

La conferința deha Yalta s-a stabilit me
canismul funcționării sistemului de control 
al celor patru puteri in Germania prin în
ființarea unui Consiliu de Control. Confe
rința a mai adoptat hotărîri cu privire la 
frontierele de Răsărit ale Germaniei și cu 
privire la reparațiile datorate de Germania.

Concluziile la care a ajuns conferința 
dela Yalta, documentele pe care aceasta le-a 
elaborat, au fost pe deplin sprijinite de către 
Franța și de celelalte națiuni unite.

Curind după înfrîngerea Germaniei hitle
riste a avut loc la Potsdam Conferința 
ducătorilor S.U.A., Marii Britanii 
U.R.S.S., la hotărîrile ei asociindu-se 
tîrziu și Franța. Lucrările conferinței 
desfășurat între 17—25 iulie șl 28 iulie 
august 1945. La această conferință s-a 
firmat că „militarismul german și nazismul 
vor fi dezrădăcinate și aliații, de comun a- 
cord unii cu alții acum șl pe viitor, vor lua 
și alte măsuri necesare pentruca Germania 
să nu mai amenințe niciodată pe vecinii săi 
sau menținerea păcii în lumea întreagă". 
La această conferință, Uniunea Sovietică și-a
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• Hotărîrile conferințelor dela Yalta 
și Potsdam • Ce a fost „An- 
schluss“-ul

afirmat dorința de a contribui la crearea 
unei Germanii unite, pașnice și democratice, 
care să fie un factor de pace în Europa. 
Uniunea Sovietică a dovedit că, in atitudinea 
el față de poporul german, se călăuzește 
după concepția exprimată de Stalin că hitle. 
rii vin și se duc însă poporul german, sta
tul german, rămîne.

Hotărîrile dela Yalta șl Potsdam, care n-au 
nimic comun cu tratatul rușinos dela Ver
sailles de după primul război mondial, au 
fost în conformitate cu dorința popoarelor iu
bitoare de pace de a asigura securitatea eu
ropeană, de a nu permite renașterea forțelor 
agresive ele militarismului prusac. Aceste 
hotărîri au precizat necesitatea ca Germa
nia să meargă pe drumul păcii pentru a feri 
popoarele de noi și noi suferințe. îndeplini
rea consecventă a hotăririlor luate de co
mun acord ar fi putut duce la reglementarea 
grabnică a problemei germane. Lucrurile s-ou 
întîmplat însă altfel. Reacțiunea internațio
nală în frunte cu o serie de cercuri influente 
din S.U.A. a luat sub ocrotirea ei rămășițele 
hitleriste din Germania occidentală, trans
formed zonele de ocupație ale puterilor a- 
pusene intr-o bază pentru renașterea hitle- 
rismului. Dacă la început aceste manevre 
erau oarecum camuflate, în prezent ele sunt 
fățișe, ba chiar „legalizate" de tratatele mi
litariste dela Bonn și Paris. Tratatul cu pri
vire la crearea „comunității defensive euro
pene" nu este altceva decit un paravan me
nit să ascundă reînvierea mașinii de război 
hitleriste ,oricît or încerca să dovedească 
contrariul apologeții lui. Acest tratat nu nu
mai că nu poate constitui o bază pentru uni
ficarea Germaniei dar, dimpotrivă, adîncește 
desmembrarea ei. Politica de scindare a 
Germaniei a împiedicat pînă acum ajungerea 
la un acocd în problema germană.

Oamenii simpli din lumea întreagă dornici 
să împiedice repetarea suferințelor pe care 
trecutele agresiuni prusace le-a produs, aș
teaptă dela Conferința dela Berlin a miniș
trilor afacerilor externe ai celor patru puteri 
reglementarea pașnică și în spirit democra
tic a. problemei germane. Răspunzînd repre
zentanților occidentali care cereau să se re
nunțe la principiile elaborate dela Potsdam 
ca fiind învechite V. M. Molotov, a arătat 
în declarația sa din 26 ianuarie 1954, că 
„noi înțelegem, firește, că numeroase puncte 
înscrise în acordul dela Potsdam și-au pier
dut însemnătatea deoarece ele aveau un ca
racter vremelnic. Dar scopurile principale ale 
acordului dela Potsdam — sprijinirea Ger
maniei, sprijinirea poporului german de către 
statele noastre, dezvoltarea ei pe o cale de
mocratică și pașnică nu numai că nu și-au 
pierdut însemnătatea ; ele nu-șl pot pierde

însemnătatea dacă năzuim cu adevărat ca 
Germania să se dezvolte pe un drum sănă
tos și să intre insfîrșit în rîndarile marilor 
puteri din Europa alături de celelalte puteri 
europene iubitoare de pace, dacă dorim cu 
adevărat să fie asigurată securitatea euro
peană, adică securitatea atit a statelor mari 
cît și a celor mici din Europa".

Mergînd pe această linie înfățișată de 
V. M. Molotov, delegația sovietică a pre
zentat propunerile sale referitoare la secu
ritatea europeană care sînt în deplină con
cordanță cu spiritul hotăririlor dela Yalta 
și Potsdam și pot să asigure rezolvarea jus
tă a problemei germane și asigurarea păcii 
în Europa.

2. „Ce a fost „Anschluss“-ul ? întreabă to
varășul Profir Grigore, muncitor la fabrica 
de biciclete „București".

Răspuns:
In anul 1938 hitlariștii au cotropit Austria 

anexînd-o la Germania. Acest act mîrșav de 
agresiune a fost denumit „Anschluss" ceeace 
in limba germană înseamnă „unire". Invada
rea Austriei a făcut parte din planul hitlerist 
de dezlănțuire a unui război de cotropire și 
jaf. Precum se știe după Austria au fost 
invadate alte țări europene: Cehoslovacia, 
Polonia, Franța, Belgia, Olanda, etc.

Ocupația hitleristă a adus poporului aus
triac suferințe colosale. Acum, la atîța ani 
după distrugerea militară a fascismului ger
man .cercurile revanșarde dela Bonn flutură 
din nou ide’a „anschluss"-ului. Adenauer și 
cei care îl înconjoară se visează în postura 
de stăpîni ai unei Europe americanizate.

Vorbind pe pămîntul austriac, la Salzburg, 
Iacob Kaiser, ministru în guvernul dela 
Bonn, a afirmat că statul german trebue să 
cuprindă între granițele sale și Austria. De
clarația aceasta nu este nici prima șl nici ul
tima de acest fel. Presa vcstgermană abundă 
în asemenea îndemnuri cu privire 4a anexa
rea Austriei.

Dealtfel, se pare, că nu este vorba numai 
de simple declarații. In Austria apuseană, a- 
flată sub controlul puterilor occidentale, au 
fost luate măsuri care arată că pri
mejdia unui nou „Anschluss" continuă să 
existe.

Poporul austriac speră însă că conferința 
dela Berlin, care discută problema aus
triacă, va împedica transformarea Austriei 
într.o anexă a Germaniei occidentale. 
Năzuințele democratice ale poporului' aus
triac găsesc un sprijin puternic și consecvent 
în politica de pace și colaborare internațio
nală pe care o desfășoară cu consecvență 
Uniunea Sovietică ale cărei propuneri în 
problema austriacă sunt rezonabile și pe de
plin realizabile.

M. RAMURA

Închiderea- campionatelor 
de bob ate K.P.R.

Luni au luat sfîrșit la Poiana Stalin cam
pionatele de bob ale R.P.R. In ultime zi s-au 
desfășurat manșele a treia și a patra din 
cadrul probei boburilor de 4 persoane. In 
manșa a treia, cel mai bun timp a fost rea
lizat de echipajul Progresul Sinaia — 1'22", 
iar . în ultima manșă de Metalul 1. C. Fri
mu Sinata — 1’24”. Titlul de ca.mpiorr la 
boburile de 4 persoane a fost ciștigat de 
echipajul Progresul Sinaia (Paraschivescu 
conducător, Vasilescu, Panait și Moldovea- 
nu frinar). Pe locul doi s-a clasat Metalul 
I. C. Frimu Sinaia, urmat de echipajul se
cund Progresul Sinaia. Echipajul Voința 
care conducea după primele două manse a 
fost descalificat în manșa IlI-e.

Performanțele înregistrate la campiona
tele de bob ale R.P.R. pe anul 1954 în pro
bele de două persoane șl 4 persoane sunt 
de valoare mondială. (Agerpres)

Spectacole
MARȚI 16 FEBRUARIE 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. : Rusalca ; Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): Zori deasupra Moscovei; 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Studio) : 
Schimbul de onoare ; Teatrul de Stat de Ope
retă : Casa cu trei fete ; Municipal : Pădurea ; 
Studioul actorului de film ,,C. Nottara" : Ne
poții Gornistului ; Armatei (B-dul Maghcru) : 
Avarul ; Teatrul de Păpuși : Nastnatin Ho
gea ; Ansamblul de estradă al Armatei : Mi e 
dragă țara mea; Tineretului: Inșir-te măr
gărite ; Teatrul Evreesc de Stat : Cismarul cel 
isteț; Ansamblul de Estradă: Fără mănuși; 
Teatru! de Estradă al Sfatului Popular al Re
giunii București: Dați-i zor.

CINEMATOGRAFE : Patria, Elena Pavel, 
Gh. Doja și Timpuri Noi: Copilărie fericită, 
Meciul de fotbal R.P. Ungară—Anglia, Pisoiul 
neascultător; Republica și București : Fiica 
regimentului ; I. C. Frimu : Apărătorii patriei ; 
înfrățirea între popoare: Sadco; Maxim 
Gorchi : In lumea albinelor,. Claca, Pamirul, 
Inimă de voinic ; Lumina : O afacere impor
tantă ; C. David: Tata în vacanță ; Victoria: 
Ruptura ; Al. Popov: Misiunea secretă; T. 
Vladimirescu : Kelo și Kote ; 8 Martie : Vesti
torul vremurilor noi ; Arta : Zo:a ; Popular : 
Aventură la castel ; M. Eminescu : Căpitan la 
15 ani ; Miorița : Brigada Cotovschi ; Moșilor : 
Primul spectacol ; Donca Simo : Luptătorii 
poporului, Cîntecul preeriei ; Cultural : Africa, 
(seria Il-a); Vasile Roaită ; Prințesa trufașe; 
Volga : Comoara din insula păsărelelor ; Gri- 
vița : Prin India ; Al. Sahia : Cu inima tînără; 
Flacăra : Nu-i pace sub măslini ; 23 August : 
Revizorul; Uie Pintilie ; Bătălia din golful 
Caliacra (Amiralul Ușacov seria I-a) ; 1 Mai : 
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușacov, 
seria Il-a) : Libertății : Alișer Navoi ; Ni Băl- 
cescu : Cîntăiețul stepelor; Rahova: Calin 
vulturul; Giga Bancic : Aventurile lui. Alioșa 
Ptițîn; 8 Mai: China primește Ansamblul 

R.P.R.
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