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Alfabetizarea - datorie patriotică 
pentru fiecare utemist și tînăr

Anul școlar de alfabetizare este în pli
nă desfășurare. In sute de cursuri de alfa
betizare, neștiutorii de carto, — orop
siți în vremea regimului burghezo- 
moșieresc — pătrund acum tainele scrisu
lui și cititului.

In anii regimului de democrație popu
lară sute de mii de oameni ai muncii au 
învățat să scrie și să citească. Mulți din 
cei pentru care literele erau semne de ne
înțeles, sînt astăzi oameni înaintați în 
lupta pentru construirea socialismului, 
îmbinînd minunat efortul minții cu cel al 
muncii fizice.

Mii de oameni ai muncii — pînă mai 
eri analfabeți — sînt astăzi fruntași în 
producție, stahanoviști, iau drept călăuză 
în -activitatea lor izvoarele nesecate ale 
prețioasei experiențe sovietice pentru ri
dicarea necontenită a productivității mun
cii și pentru reducerea prețului de cost.

Alfabetizarea tuturor neștiutorilor de 
carte are o mare însemnătate pentru în
făptuirea liniei politice a partidului cu 
privire la creșterea necontenită a nivelu
lui de trai material și cultural al oameni
lor muncii. Construirea socialismului cere 
oameni pregătiți multilateral, cunoscători 
ai metodelor de muncă înaintate în in
dustrie și agricultură. Viața noastră nouă 
și atît de bogată în fapte, zilele avîntate 
de muncă pentru bunăstarea poporului 
muncitor și întărirea patriei cer ca în rîn- 
durile noastre să nu mai avem neștiutori 
de carte.

înțelepciunea poporului, experiența Iui 
de veacuri este minunat cuprinsă în zică- 
tori. „Cine știe carte are patru ochi" spune 
o astfel de zicătoare. Creatorul anonim al 
acestei zicători—poporul—a văzut minu
nat de bine și a simțit ce neprețuit aju
tor este știința pentru făurirea unei vieți 
fericite, viață pe care a dorit-o cu toată 
puterea în anii grei de exploatare.

Tocmai de qceea regimul burghezo mo
șieresc a ținut departe de carte, în igno
ranță poporul muncitor, pentru a-1 putea 
exploata și asupri.

Pentru statul democrat-popular, care-și 
trage forța din conștiința tot mai înaltă 
a maselor, lichidarea neștiinței de carte, 
ridicarea maselor largi spre lumină și cul
tură, înfăptuirea revoluției culturale cons
true condiții de cea mai mare însemnă
tate pentru succesul construirii vieții noi, 
socialiste. Numai însușindu-și comorile 
culturii, oamenii muncii pot să se bucure 
de o viață cu adevărat civilizată.

Edificatoare în această privință sînt. 
cifrele din comunicatul Direcțiunii Cen
trale de Statistică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al R.P.R. cu privire la rezul
tatele îndeplinirii Planului de Stat pentru 
dezvoltarea economiei naționale pe anul 
1953.

In rîndul celor care au învățat să scrie 
și să citească în anii regimului de demo
crație populară au mai intrat încă peste 
300.000 de oameni ai muncii care au fost 
alfabetizați în cursul anului 1953.

Sîntem în al 4-lea an al cincinalului, 
an care are o mare importanță pentru li
chidarea neștiinței de carte. Lupta împo
triva analfabetismului trebue acum consi
derată ca o datorie patriotică și de mare 
răspundere pentru fiecare utemist și tî
năr.

Plenara a X-a a C.C. al U.T.M. arată că 
organizațiile U.TM. sînt obligate să-și 
pună în centrul preocupărilor lor partici
parea la importanta operă de lichidare a 
neștiinței de carte. Multe organizații UTM 
ajută activ munca de alfabetizare și contri- 
bue la efortul comun desfășurat în această 
acțiune de către organele statului. De 
exemplu, pentru lichidarea complectă a 
analfabetismului în comunele Glogova din 
raionul Bai.a de Aramă, regiunea Craiova, 
Bătrîni din raionul Teleajen, regiunea 
Ploești, organizațiile U. T. M. au adus 
o contribuție însemnată. învățătorii 
utemiști muncesc stăruitor pentru alfabe
tizarea neștiutorilor de carte. O muncă 
susținută este dusă — de pildă de utemis- 
tul deputat Tudosie Bălăuță, învățător în 
satul Noua Văcărească din raionul Lehliu, 
regiunea București.

Mai sînt insă organizații și organe 
U.T.M. care nu depun destule eforturi în 
lupta pentru lichidarea neștiinței de carte.

Multe organizații U. T. M. nu contro
lează munca utemiștilor care au sarcini 
pe linia alfabetizării, nu îndrumează și 
nu ajută destul pe tinerii învățători în 
munca de alfabetizare. De aceea se mai 
găsesc utemiști și tineri care nu-și înde
plinesc în mod conștiincios sarcinile pe 
car€ le au. De pildă utemistul I. Aron din 
comuna Stei, raionul Beiuș, care răs
punde de un cerc de alfabetizare, nu se 
prezintă cu regularitate la cursuri, creînd 
în felul acesta greutăți cursului de alfa
betizare.

De asemenea multe cursuri de al
fabetizare se desfășoară la întîmplare, 
fără un plan bine stabilit In alte locuri 
se folosesc manuale vechi, care au gre
șeli în ceeace privește metodele de pre
dare și in conținutul lor. Astfel, in co
muna Dirloș și altele,din regiunea Stalin, 
cursurile de alfabetizare se desfășoară 
după manualele din 1950.

Asemenea lipsuri dăunează calității 
cursurilor de alfabetizare și nu atrag ne
știutorii de carte la cursuri.

Pentru înfăptuirea prevederilor planu
lui cincinal de lichidare totală a analfa
betismului, organele și organizațiile 
U.T.M. trebue să-și sporească neconte
nit contribuția lor, să mobilizeze masele 
largi ale tinerilor intelectuali dela orașe 
și sate, pe elevi și studenți la această ac
țiune patriotică.

Comitetele raionale, orășenești și orga
nizațiile de bază U.T.M. trebue să activi
zeze pe tinerii din comisiile de alfabetizare 
și să recomande sfaturilor populare aiți 
tineri, acolo unde unii din cei aleși la 
începutul anului de învățămînt nu-și în
deplinesc sarcinile. Delegații organizații
lor U.T.M. în aceste comisii trebue să fie 
controlați, cerindu li-se să dea dări de 
seamă în fața organizației asupra activi
tății lor.

Periodic, comitetele regionale, raionale 
și orășenești și organizațiile de bază 
U.T.M. au datoria să analizeze aportul pe 
ca.re-1 aduc utemiștii și pionierii în munca 
de alfabetizare. Sarcina concretă a fiecă
rei organizații de bază U.T.M. este aceea 
de a se ocupa și de a răspunde de alfa
betizarea tuturor neștiutorilor de carte din- 
locul de muncă respectiv.

Utemiștii bine pregătiți, să primească 
sarcina de a alfabetiza pe doi-trei neștiu
tori de carte. Acolo, unde munca de alfa
betizare se desfășoară slab, organizațiile 
U.T.M. să ceară comisiilor de alfabetizare 
să încredințeze utemiștilor comune, sate, 
fabrici, de care să răspundă, să asi
gure frecvența, să ajute elevii și să con
troleze cum este însușit materialul. Acolo 
unde cadrele didactice sînt puține, utemi
știi cei mai bine pregătiți, tinerii intelec
tuali, agronomi, medici, funcționari dela 
sfaturile populare să fie numiți responsa
bili de cursuri sau să ajute alături de ca
drele didactice alfabetizarea neștiutorilor 
de carte.

Lupta pentru lichidarea neștiinței de 
carte trebue îmbinată cu o intensă muncă 
politică de masă. In scopul mobilizării 
tuturor analfabeților la cursuri, de o mare 
însemnătate este munca de agitație dela om 
la om. Utemiștii pot mobiliza neștiu
torii de carte la cercuri agrotehnice, 
îi pot aduce la cursuri de calificare, 
unde aceștia să-și dea seama practic 
de marea însemnătate a științei de 
carte. Tinerii „prieteni ai cărții" să orga
nizeze seri de citit la care să fie invitați 
și a nai fa beți. Cu acest prilej vor fi citite 
asemenea bucăți literare care să stîr- 
nească interesul pentru noi cunoștințe. 
Prin agitatori și stațiile de radio-ampli- 
ficare să fie popularizați acei elevi ai 
cursurilor de alfabetizare c-are învață și 
obțin succese în această privință. Festi
valurile artistice, șezătorile la căminul 
cultural sînt mijloace eficace de lămurire 
a neștiutorilor de carte asupra deosebitei 
importanțe ce o reprezintă cunoașterea 
scrisului și a cititului.

Utemiști și tineri! munciți cu avînt pen
tru lichidarea complectă a neștiinței de 
carte în țara noastră! Participați la marea 
bătălie ce se desfășoară pentru ca la sfîr- 
șitul planului cincinal, în R.P.R., toți oa
menii trecuți de vîrsta școlară să știe 
carte 1

Ac/unarea festivă 
dela Teatral C, F, R. Giulești

Măr‘1 seara, în sala Teatrului C.F.R.-Giij- 
lești, a avut loc adunarea festivă organizată 
de C.C. al Sindicatului muncitorii^ cefe
riști și /Ministerul Căilor Ferate cu prile
jul împlinirii a 21 de ani dela eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și petroliști din fe
bruarie 1933.

Au participat numeroși oameni ai muncii, 
oameni ai artei, științei și culturii, repre
zentanți ai organizațiilor de partid și de 
masă, militari ai Forțelor noastre Armate.

La adunare au luat parte tovarășii : Chl- 
vu Stoica, Dumitru Petrescu, Gh. Vasilichi, 
Stelian Moraru, Mihai Mujic, miniștri, con
ducători ai organizațiilor obștești.

Adunarea a fost deschisă de tov. Stelian 
Moraru președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R.

Asistența a păstrat un moment de recule
gere in memoria eroilor clasei noastre mun
citoare căzuiți în februarie 1933 In lupta 
pentru pace, libertate și independență na

țională, împotriva fascismului și a războiu
lui.

Expunerea în legătură cu aniversarea a 21 
de ani dela glorioasele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933 a 
fost făcu'.ă de tov. Ionel Diaconescu, minis
trul Căilor ferate.

Adunarea a trimis o telegramă omagială 
Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Rom în.

Partlcipa.nții la adunare au ovaționat în
delung pentru Partidul Muncitoresc Romîn 
și Guvernul Republicii Populare Romine.

S-a intonat apoi cîntecul de luptă al pro
letariatului, I ntern a ț ion a la,

Adunarea festivă s-a încheiat cu un pro
gram artistic, prezentat de ansamblul ar
tistic al C.C. al Sindicatului muncitorilor ce
feriști.

★
Asemenea adunări au mai avut loc și în 

alte orașe ale țării.
(Agerpres)

De pe cuprinsul patriei noastre
Roadele învățăturii

CLUJ (dela corespondenta noastră Llvla 
Lovenstein).—La S..M.T. Bonțida au luat fiin
ță în acest an 3 cursuri de calificare pentru 
tractoriști, șefi de brigada și pontatorl ali
mentari. Cursurile sînt conduse de mecani
cul șef Ruian Petru. La ce'.e trei cursuri 
participă 40 de tractoriști, 9 șefi de brigadă 
șl 9 pontatori alimentari. Lecțiiie predate 
care se compun din două părți: teoretică 
și aplicația practică ia iocu! de muncă, ajută 
mult tractoriștilor in munca de producție. 
Ele sânt predate pe înțelesul tractoriștilor. 
Deaceca tractoriștii vin cu nr.iitâ dragoste și 
învață cu singuință la cursuri. Cele învățate 
aci le aplica in producție, in perioada a- 
ceasta ia reparatul mașinilor agricoe. L'te- 
mlștit ca Sa jja.n Minai. Bria Victor și 
Măthe Francisc sînt primii ia cursuri iar în 
producție sint printre cei mal buni din sta
țiune. Una din lecții a a'ătzt tractoriștilor 
cum se poate reoara mașinile pe ansamblu, 
după metoda sovietică Bugacev. Această me
todă a fost aplicată în practică și după ce 
a fost însușită de către toți tractoriștii din 
stațiune a dat ș: r adele dorite. Pînă la 3 
februarie au fost reparate 10 tractoare, 12 
pluguri, 2 semănătoare și 65 grepe.

Echipa utemistului Bria Victor lucrează la 
repararea cutiilor de viteze. Ea este ura din 
echipele fruntașe pe stațiune șl s-a remarcat 
prin buna organizare a muncii, astfel tocit 
fiecărui membru a! echipei îi revin sarcini 
precise. Echipa utemistului Bria Victor a re
parat pînă la 3 februarie cutiile de viteză 
dela 10 tractoare. O altă echipă fruntașă este 
echipa utemistului Covrige Dumitra care 
repară punțile din spatele tractoarelor.

Indepllnindu-și sarcinile la timp, tracto
riștii și-au sporit șl dștfgul personal. Pentru 
cele 66 de grape reparate flecare tractorist 
care a contribuit pFin munca sa la repararea 
for a cîștigat numai în 17 zile 800 lei.

In noul magazin
Vestea că un nou magazin s-a deschis, 

în comună, s-a răspîndit repede. Țăranii 
muncitori din Măldăeni, raionul Roșiorii de 
Vede au simțit și de, data aceasta grija pen
tru continua ridicare a nivelului lor de trai. 
Prin deschiderea magazinului, țăranii mun
citori sînt aprovizionați cu produse indus
triale de toate felurile chiar în comuna lor 
și astfel nu mai sînt nevoițl să meargă cale 
lungă pînă la oraș.

Chiar din prima zi, de cînd noul maga
zin și-a deschis larg ușile, numeroși țărani 
muncitori vin la magazin să-și cumpere 
mărfurile necesare. Ștefan Grigore, de pil
dă, valorifieînd 280 kg. grîu a cumpărat ta
blă pentru a înveli casa. Din banii luați 
prin valorificarea a 300 kg. grîu, Gheorghe 
Preoteasa a cumpărat 12 saci de ciment și 
altele. La fel a făcut și Tralan Popa. Va- 
ÎQr if i-cîcicl o însemnată cantitate de grîu, el 
a cumpărat 12 saci de ciment. Țărani mun
citori ca Buzatu Florea și Gancea Petre 
și-au cumpărat deasemeni ștofă de haine în 
schimbul produselor pe care le-au valorifi
cat.

Și tot mal mulți țărani muncitori din 
Măldăeni vin să-și valorifice produsele agri
cole ce le prisosesc, cumpărînd' în schimb, 
din noul magazin, produse Industriale nece
sare, deoarece magazinul este totdeauna bine 
aprovizionat.

Corespondent
ȘTEFAN CRISTINA

Și-au realizat planul pe luna februarie
GALAȚI (dela corespon

dentul nostru).
Muncitorii și tehnicieni 

dela Atelierele CFR „Gh 
Apostol" din Galați. îndru
mați de către organizația de 
partid luptă cu avînt sporit 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de pian înainte de termen 

întrecerea socialistă a cu
prins majoritatea muncitori
lor tineri și vîrstnici. In sec
ția strungărie lucrează ce: 
mai mulți tineri. Zăpada ți 
gemi nu i-au împiedicat cu 
nimic pe tinerii de aici, ca 
să-și îndeplinească sarcinile 
de plan. Utemistul staha.no- 
vist Buriacu Ion. strungar, 
și-a Îndeplinit planul pe 
luna februarie pînă la data 
de 12. realtzînd o depășire a 
normei de 300 la sută. La 
obținerea acestui succes s 
contribuit îndeosebi aplicarea 
metode: Coiesov. tăierea in
tensivă- a metalelor. Exem
plul lui a fost urmat și de

utemiștii strungari Mardarle 
Alexandru, Gheorghe Edu
ard și Gaftan Andrei, care 
apiicind metoda Colesov 
și-an îndeplinit pînă la data 
de 12 februarie planul pe în
treaga lună.

Cu aceeași însuflețire mun
cesc și tinerii din celelalte 
secții. De exemplu, stahano- 
vistu! utemist Petrescu Vir
gil, ajustor, care lucrează in 
secția mecanic-șef. depășește 
zilnic norma cu 50 la sută. 
Iar tinerii Drosu Mihai și 
Grornă Ion din secția fieră
rie, depășesc zilnic norma cu 
90—100 ia sută.

O preocunare de seamă a 
tinerilor muncitori este și a- 
ceea de a economisi cit mai 
multe materiale. De exemplu 
tinerii din secția mecanlc- 
șcf. au economisit în prima 
jumătate a lunii februarie 
sîrmă pentru instalațiile elec
trice în valoare de 520 lei. 
Muncitorii din secția fierărie

eu confecționat din deșeuri, 
în primele 12 zile ale lunii 
februarie, 1000 de ec'ise pen
tru arcuri, în valoare de 

*3<htO iei. La confecționarea 
ecliselor s-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii Ionel 
Dumitriu, Gheorghe Bălan și 
alții. In vederea măririi pro
ducției și productivității mun
cii în secția mecanic-șef, au 
fost aplicate inițiativele to
varășilor Moreanu Alexan
dru și Lăpuș Nicolae pentru 
tăiatul penelor de saboți, 
care se execută acum prin- 
tr-o singură operație în loc 
de două. Aceste inițiative 
contribue la economisirea 
unei mari cantități de cotn- 
bustiblL

In curînd la Atelierele 
CER „Gheorghe Apostol" în 
secția mecanic-șef se va crea 
o subsecțle pentru confecțio
narea șî ascuțirea cuțitelor 
cu plăcuță dură, necesare 
secției strungărie.

Vești din țările
(le democrație populară

★ ★

Se dezvoltă învățămîntul 
superior în R.P. Albania

Prin descoperirea rezervelor interne
In lupta pentru descoperi

rea și fo’osirea rezervei :r in
terne, colectivul fabrici de 
celuloză „Reconstrucția" din 
Piatra Neamț, a obținut noi 
succese. Astfel s-a reușit ca 
leșia rezultată din fierberea 
zicalină a celulozei, care con
ține o cantitate de săpunuri 
provenite din rășini și gră
simi din lemn, să fie valo
rificată.

IAȘI (dela corespondentul 
nostru Bucur Constantin)

Doar trei zile au trecut de 
cînd la Cooperativa Mește
șugărească ,,1 Mai" din Iași 
s-a înființat secția tineretu
lui pentru producerea bunu
rilor de larg consum. In a- 
cest timp secția a produs 50

Tehnicienii din întreprinde
re, cu ajutorul tehnic primit 
din partea Direcției Genera
le a Hirtiei și Celulozei și cu 
colaborarea Institutului de 
Cercetări din Industria Lem
nului au realizat o instalație 
pentru recuperarea uleiului 
de tall din leșie, care consti
tui mareria primă pentru fa
bricarea diverselor săpunuri 
și lacuri.

Instalația s-a construit din

Primele succese 
de cămăși șl 100 de vestuțe și 
rochițe pentru copii, intre 
vîrsta de 8—14 ani. La cele 
10 modele de rochițe pentru 
copii a muncit cu multă dra
goste maistra secției, tînăra 
Zeillc Olga.

La secția tineretului pentru

resursele locale ale întreprin
derii și cu sprijinul fabricii 
de hîrtie „Comuna din 
Paris* din eceeașl localitate, 
care le-a pus la dispoziție 
un compresor neutilizat.

Din probele industriale fă
cute pînă acum, rezultă că 
se pot recupera lunar 900 
kg. ulei de tall, din care se 
poate fabrica o importantă 
cantitate de săpun.

producerea bunurilor de larg 
consum lucrează 12 persoa
ne. Conducerea cooperativei 
a dotat secția cu 9 mașini 
de cusut. Pină în prezent 
s-au evidențiat în muncă 
utemista Chifan Natalia și 
tinerele Mogdaș Ortansa și 
Boiță Maria.

Au primit pentru a doua oară Steagul Roșu, de produefie
Pentru a doua oară, colec

tivul de munca al Institutului 
de proiectări civile și indus 
triale al societății „Sovrom- 
coostrucțfe" a primit ca pre 
țuire a rezultatelor obținute 
în semestrul II 1953. Steagul 
Roșu de producție al Ministe
rului Construcțiilor și Indus
triei Materialelor de Cons
trucții și al iC.Q, al Sindicatu
lui muncitorflBțdiin oonstiuv- 
Iii. W

La festivitatea decernării 
care a avut toc luni după 

amiază in sala Teatrului de 
estradă, au participat un 
mare număr df" proiectant!. 
Ingineri, tehnicieni, arhitecți 
și funcționari din cadrul Ins
titutului și reprezentanți ai 
Ministerului Construcțiilor șl 
a! Industriei Materialelor de 
Construcții.

Tov. loslf Keler din partea 
C.C. al Sindicatului muncito
rilor din construcții a vorbit 
despre succesele obținute în 
munca de proiectare în se
mestrul II 1953. Datorită a- 
jutorului primit din partea U- 
niunii Sovietice prin docu

mentație tehnică, șl îmvățînd 
de la ptoiectanții sovietici, co
lectivul Institutului a reușit 
să cîșlige întrecerea socialis
tă intre Institutele de proiec
tări din cadrul Ministerului 
Construcții’.or și al Industriei 
Materialelor de Construcții, 
îndeplinind planul ia proiecte 
și devize în proporție de 108 
la sută. Productivitatea mun
cii în această perioadă a 
crescut cu 13 la sută față 
de plan, iar prețul de cost 
al devizelor pe întregul an 
1953 a fost redus cu 22 
la sută. Anul trecut, pro- 
iectanțli Institutului au 
realizat noi proiecte de con
strucții social-culturale, cum 
sînt proiecte pentru stațio
nare cu 44, 50 S1 75 de pa
turi, aripa Muzeului de Artă 
al R.P.R. și altele. La con
cursul organizat de Institut 
în cel de al doilea trimestru 
al anului 1953 au fost pre
zentate 143 proiecte de lo
cuințe muncitorești pentru 
mediul rural și urban ce $e 
vor construi pe baza cooperă
rii între locatari. 89 de in

gineri prolectanți au fost re
compensați cu premii în bani. 
Conducerea Institutului s-a 
preocupat de crearea condi
țiilor optime de muncă a 
proîecta.nților, îndeplinind 93 
la sută din prevederile con
tractului colectiv.

In încheiere, vorbitorul a 
arătat sarcinile ce revin pro,- 
iectantilor în vederea tradu
cerii in viață a măsurilor 
luate de partid și guvern 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de locuit.

Au luat apoi cuvtattil teh
nicieni, Ingineri șl proiec- 
tanți care și-au exprimat 
mulțumirea pentru sprijinul 
prețios primit din partea pio- 
iectanților sovietici la întoc
mirea proiectelor necesare 
construcțiilor ce se ridică In 
tara noastră.

Festivitatea înmtnărll Stea
gului Roșu de producție s-a 
încheiat cu un bogat program 
artistic dat de colectivul ar
tistic și orchestra seml-sîm- 
fonică a Institutului de pro
iectări civile și industriale 
S.R.C. (Ageppres)

Fapte din viața unei întovărășiri agricole
Rezultatele obținute de întovărășiți au În

demnat și pe alțl țărani cu gospodării mici 
și mijlocii din Siliștea Crucii să rupă cu 
munca de unul singur, pe petice mici de 
pămînt și după metode înapoiate. 72 de fa
milii de (ărani cu gospodării mici și mij
locii, au cerut în vara anului 1952 să fie 
primiji în întovărășirea agricolă. Printre cei 
noi înscriși se afla și Marin 1. Balica care 
se mai înscrisese in întovărășire cu un an 
înainte, dar Influențat de chiaburii Gheor
ghe N. Chlfu și Ion I, Beleiuneanu care lan
sau fel de fel de zvonuri mincinoase, se 
retrăsese. Marin 1. Balica și soția lui au 
văzut că au fost înșelați de chiaburi și că in
tovărășiții în loc să culeagă mai puțin au 
oules recolte cu mul* mai mari decît țăranii 
care au muncit individual pămîntui. Ei au 
văzut că recolta strînsă de întovărășiți le a- 
junge acestora și au și prises pe cînd lui 
care a obținut mai puțin, nu Aceasta l-a fă
cut să ceară din nou să fie primit in în
tovărășire.

_ — Acum, întovărășirea „înainte" are sar
cini mal grele spunea președintele la o adu
nare după primirea noilor membri, în toamna 
anului 1952. — întovărășirea noastră are 
93 de farfiilii. Acum tiebuie mai multă price
pere și mai multă chibzuială. Dar -Intern 
mulți și om chibzui, iar pînă la urmă răzbim 
noi. Partidul și statul ne vor ajuta.

Și s-a pornit iarăși munca. Arăturile ș: 
însămînțările de toamnă au fost făcute 
de S..M.T. Băileștl. In primăvara anului 
1953 întreaga suprafață însămînțată cu grîi 
a fost grăpată. Mai tîrziu, de cite ori s-a 
simțit nevoia s-a făcui plivitu! griului, pînă 
a datrin pîrgă. Strîngerea recoltei s-a te'mi- 
nat repede.

Care mai de care dintie întovărășiți făcea 
socoteala să vadă cit va culege pe hectar 
Rezultatul insă a întrecut toate așteptările 
lor. Pe lotul semincer au obținut 2.600 kgr. 
iar pe restul de suprafață cite 2.100 kgr.

grîu la hectar Intovărășiții din Siliștea Cru
cii au fost primii care ș!-au predat cotele 
către stat la păioase, primind chitanța nr. 1 
pe raion.

După ce și-au achitat cotele, au plătit mun
ca S.M.T.-ului, au oprit necesaru.1 de semințe 
și au trecut apoi la împărțirea griului.

A fost un eveniment însemnat în viața sa
tului. Maria Colici a luat pentru 0,50 ha. în- 
sămî.nțate cu grîu, 1440 kg., la fel și Dumi
tru I. Jilavu. Ceilalți care și-au muncit 
individual pămîntui au obtfnut o recoltă scă
zută. Aurica I. P. Gugu, Gheorghe Drăguș și 
al(i țărani muncitori cu gospodărie indivi
duală nu au obținut nici pe jumătate cit au 
obținut intovărășiții.

Roade îmbelșugate au strîns intovărășiții 
și la alte culturi. La porumb au recoltat 
2.400 kgr. pe hectar, 2,500 kgr. la' ovăz, 
30.000 kgr. la sfecla de zahăr și 1300 la 
bumbac. Intovărășitul Gheorghe Florescu a 
obținut 1.520 kgr. pe hectarul cultivat cu 
bumbac pentru care a primit 7600 lei. In a- 
fară de aceasta el a mai primit un premiu 
de stat de 5600 lei. La fel Petre Troanță de 
pe 0,50 hectare cultivat cu bumbac a recol
tat 675 kgr. Și el a primit un premiu de 1.640 
lei.

Nu aceleași rezultate Ie-a obținut Petre 
L'nac.he care mmeește individual El a reali
zat cu mult mai puțin decît intovărășiții..

Roadele muncii pămi'ntului în întovărășire 
duc la ridicarea nivelului de trai al țărani
lor muncitori și la îmbunătățirea aprovizio
nării cu hrană a populației muncitoare, cu 
materie primă a industriei.

Și în adevăr viața întovărășlților s-a Îm
bunătățit. Pigule.a Constantin a intrat prin
tre primii în întovărășire cu un hectar de 
pămînt. Munca în întovărășire făcută cu ma
șinile și tractoarele S.M.T.-ului a silit pămîn
tui lti Pigulea să rodească mai bogat. A 
cules atit îneît are și prisos. Surplusul de 
cereale l-a valorificat avind posibilitatea să-

și procure cimentul și țigla necesară pentru 
construirea unei case. Nu de mult el și-a 
construit o casă cu trei camere, de îți este 
mai mare dragul de ea. Marin Balica și-a 
cumpărat boi, car nou și 2000 bucăți țiglă 
necesară pentru un grajd și șopron, iar Du
mitru Troanță a cumpărat un bou. Exemple 
de acestea se pot da multe.

La obținerea tuturor succeselor din ca
drul întovărășirii un rol deosebit l-a avut 
organizația de partid care a explicat tot
deauna restul acțiunilor, al muncilor șl a 
mobilizat pe întovărășiți la executarea mun
cilor la țimp și în cele mai bune condițiu- 
ni. Iar organizația de bază U.T.M. din ca
drul întovărășirii a mobilizat tineretul la 
întreținerea culturilor șl la celelalte munci. 
S-au evidențiat în mod deosebit utemiștii 
Virgil Balica, Gheorghe S., Mitrache Maria, 
Elena Oanță șl alții.

Succesele obținute de intovărășiții din 
Siliștea Crucii au făcut ca încă 13 familii de 
țărani cu gospodării mici șl mijlocii să 
ceară să fie primiți în întovărășirea agricolă 
iar din rîndul întovărășiților mai vechi 13 
au făcut cereri pentru a se forma o gospo
dărie agricolă colectivă. Printre aceștia se 
numără și Petre Troanță, Gheorghe Curcă, 
llie Ivan, ion Gavrilă.

Intovărășiții din Siliștea Crucii, au de 
lucru și acum pe timp de iarnă. Ei urmează 
cursurile agrozootehnice din cadrul întovă
rășirii. La aceste cursuri participă cu regula
ritate 75 de tovarăși, învățînd cum să smulgă 
pămîntu-lui recolte cît mai bogate.

Pe de altă parte se pregătesc cele ne
cesare în vederea muncilor de primăvară. 
Doar în primul an au cules recolte mari, în 
al doilea și mai mari. -Viața le-a devenit mai 
bună. Și ca să devină șl mai bună, ei se pre
gătesc pentru recolte cu mult sporite.

Corespondent
V. MIHAILESCU

In cursul anului universitar curent, insti
tutele de învățămînt superior din R.P. Alba
nia au căpătat o largă dezvoltare.

In cadrul Institutului de agricultură au 
fost Înființate catedre de fitocultură șl de 
organizare a agriculturii, cabinete agricole, 
de legumicultură etc. La Institutul politeh
nic s-a deschis un laborator de mașini 
electrice, cabinete de tehnologie a metalelor 
și a pieselor de mașini.

In prezent se construiește o mare clădire 
pentru Institutul pedagogic.

S-a lărgit considerabil rețeaua institutelor 
de învățămînt seral. La cursurile serale or
ganizate în cadrul Institutelor de planificare 
și economie, precum și la Institutul peda
gogic, studiază în prezent un număr de două 
ori mai mare de studenți decît în anul tre
cut, iar la Institutul politehnic — un număr 
de trei ori mai mare. Institutul pedagogic 
are și o secție de cursuri fără frecvență.

Iată în fotografie pe tînăra Munire Zafnl, 
studentă a facultății de Microbiologîe, lucrînd 
în laborator.

Noi întreprinderi 
în R. P. Polonă

In R. P. Pol'onă se desfășoară cu un avînt 
deosebit construirea de întreprinderi noi și 
lărgirea celor existente. In regiunea Czensto- 
chow (voevodatul Stalinogrud) sînt în 
plină desfășurare lucrările pentru săparea 
unei noi mine de fier — mina „Barbara". 
Aceasta va fi cea mai mare mină de fier din 
întreaga Polonie.

In așezarea muncitorească din apropie
re, minerii și familiile acestora s-iau șl in
stalat în peste 10 blocuri.

Potrivit prevederilor planului, mina „Bar
bara" va Jncepe producția în cel de al patru
lea trimestru al anului 1954.

Lă uzinele metalurgice „Boleslaw Bterut" 
din Czenstochow a început deasemeni cons
trucția unei mari fabrici de aglomerare a 
minereurilor, avîmd peste 20 secții de pro
ducție.

Se construesc numeroase fabrici no! și 
în regiunile din estul Poloniei.

La Ostrolenka (voevodatul Varșovia) 
sînt în toi lucrările de construcție a unei 
termocentrale.

Se fac pregătiri intense în vederea cons
truirii corpului principal al centralei care 
va avea un volum de circa 120.000 m. c. 
Prima instalație de turbine va fi pusă în 
funcțiune în 1955.

Recent a fost pusă tn funcțiune cu în
treaga sa capacitate de producție o filatură 
modernă pentru fire subțiri la Andrychow 
(Voevodatul Cracovia) — prima secție a 
uriașului, combinat textil aflat în curs de 
construcție.

De curînd au fost puse în funcțiune toate 
secțiile fabricii de nitrogen a combinatului 
de produse chimice dela Kendzerzyn (voe
vodatul Opole), care va produce mii de tone 
de salpetru ce va fi folosit ca îngrășămînt 
pentru agricultură. ,

In apropiere de fabrica modernă de mătase 
construită cu 2 ani în urmă la Turk (voe- 
vodatul/Poznan) se construiește acum o mare 
țesătorie de mătase. Războaiele necesare țe- 
sătoriei se vor fabrica in R. P. Polonă.

Crește bunăstarea 
oamenilor muncii 
din Cehoslovacia

Ca urmare a celor două reduceri ale prețu
rilor de stat cu amănuntul care au fost e- 
fectuate în ultimele trei luni ale anului 1953, 
populația din R. Cehoslovacă a realizat e- 
conomii în valoare de 200 milioane coroane. 
Salariul real al muncitorilor din industrie a 
crescut la sfîrșitul anului 1953 cu 9% față 
(le începutul anului.

Datorită reducerii repetate a prețurilor cu 
amănuntul la mărfurile industriale și ali
mentare, a sporirii prețurilor de colectare 
la produsele agricole, a reducerii unor im
pozite și înfăptuirii altor cîteva măsuri, 
populația republicii a economisit în total 7 
miliarde coroane.

Anul 1954 va fi un an de creștere continuă 
a bunăstării oamenilor muncii. Va fi ext’n- 
să considerabil producția mărfurilor de con
sum popular, iar puterea de cumpărare a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia va crește 
cu 15%, v

I



Cu daifa și ciocanul

Mai mare daraua...

Dela Târgul J>u la Petroșani sînt cam 
Vreo 60 de kilometri. O mașină ii parcurge 
într-o oră și jumătate, un tren in două ore, un 
car cu boi in 10 ore, un turist î.ntr-o zi, iar un 
mandat telegrafic în cîteva... luni.

Cînd păstorii daci din părțile Hațegului co
borau cu turmele la iernat în regiunile sub
carpatice ale Olteniei, înainte de plecare 
Sacrificau un berbec, aducîndu-1 jertfă zeilor, 
ca să-i ocrotească și să ajungă cu bine. Mai 
tîrziu pe vremea descălecării, cnezii și voie
vozii ridicau mînăstiri drept mulțumire că au 
trecut fără necaz munții

Om naiv, Alexandru Chera din Tg. Jiu 
a crezut că .dacă vrea să trimită niște 
bani fiului său Alexandru Al Chera, student 
la Institutul de Mine „Gh. Gheorghiu-Dej' 
din Petroșani, e deajuns să complecteze un 
mandat telegrafic, că de rest au grijă oficii
le poștale din Tg. Jiu și Petroșani Nu știa 
că munca tovarășilor dela aceste oficii se 
face adesea la întâmplare. Studentul Chera s-a 
apucat să aștepte cei 30 de lei pe care tatăl 
său i-a expediat din Tg. Jiu la 26 noembrie 
1953, și-i mai așteaptă și astăzi. Ce s-a in- 
tîmplat ? Mandatul indică drept destinatar pe

Camera nr. 72
înainte de a pleca în vacanță, studenții 

care ocupă camera nr 72 in căminul Insti
tutului de Medicină din Timișoara ne-au 
scris că în camera lor e mai frig decit afară, 
astfel că sînt nevoiți să se pregătească pen
tru examene echipați ca pentru o expediție la 
Polul Nord. Lucrul e ma mult decit curios, 
e deadreptul surprinzător. Căminul Institu
tului de Medicină este instalat într-o clădire 
modernă, cu calorifer, combustibilul este 
asigurat, așa că cel puțin din punct de ve
dere al căldurii n-ar trebui să se plingă ni
meni.

Ș: în realitate, camerele studenților, cori
doarele. sălile și sălițele sunt încălzite nor
mal, numai camera nr. 72 c ghețărie. Cam 
pe la mijlocul lunii-, decembrie, camera nr 
72 a primit o vizită importantă, o adevărată 
comisiune venită să constate condițiile de 
viață ale studenților Tovarășul decan Car- 
doș, un reprezentant al conviețuim U.T..M 
pe institut, șl unul al admin strației cămlnu 
lui, au intrat pe ușă. s-au cutremurat de 
frig, s-au zgribulit și au ieșit repede afară 
ca nu cumva să înghețe

- N-aveți un termometru ? Se pare că e 
minus cincisprezece grade — spuse tovară
șul decan, grăbindu-se să se încălzească 
...afară 1

De atunci studenții din camera nr. 72 aș
teaptă, ceas cu ceas, să apară roadele vizi
tei. insă nimic nu s-a schimbat. Celelalte ca 
mere, sălile, sălițele, coridoarele sînt tncil- 
zite, în timp ce în camera nr. 72 temperature 
se menține neschimbată.

Știți care e cauza ireparabilă a acestei ca
tastrofe? Fereastra e defectă și ou se tn-

Toma Balteș — brigadier zootehnic
De multe ori venea Toma Balteș de acasă 

cu o bucățică de pîine în buzunar și-i fă
cea mare plăcere, văzînd-o pe Erna, o văcuță 
bălțată, cum mesteca liniștită, privindu-i 
mulțumită cu ochii săi mari, blajini. Nu-i 
vorbă, avea Balteș și alte iaci sub îngri
jire. față de care își făcea conștiincios da
toria dar ce să-i faci avea pentru Erna o 
grijă deosebită. Și se mai găsea cite unul 
care să-l necăjească cu cite-o vorba răută 
cioasă.

— la vezi că iar ți-a făcu' Erna vreo 
boacănă.. Aleargă ! Și intr-ade\âr. ori ci! 
de înțelegătoare ar fi fost Erna. tcruș avea 
obiceiul prost de a arunca afară paiele din 
iesle, de a face murdărie. Dar asta r.u mic
șora cu nimic grija lui Toma pentru ea cu 
toate câ trebuia să muncească mai mu? de
cit ceilalți mulgători, să o curețe și să-: 
primenească paiele.

Cu toate câ avea mult de lucru. Toma 
Balteș își făcea t:mp ți să învețe. II sicii: 
la început mereu cu întrebările pe doctarn* 
Costea care cu răbdare E lămurea. îl ajută 
să pătrundă tainele zootehniei. Cineva :: 
spuse :ntr-o zi:

— Mâl Toma. tu poate vrei cumva să de
vii medic veterinar

— Medic nu dar poate brigadier. Tare 
a; vrea

$’ iată, n-a trecut mult șl Toma B» 
a ajuns unu! din cei mat buni brigadier 
zootehnici a7 fermei „Roșia*. :n. urma nd 
cu** de ca'ificare pe ore ’-a anost la 
Ab -rec-j* de atunri Ere* ani. și astăz e 
studiază, ia parte activă la cursurile zoo
tehnice ce se ;in in cadru! ferme*

De multe ori o să-l vezi :n Mrooi tngi- 
nerul-ji zootehnic. Hoeiig Lucian, șed! sn 
rer’ndu-l c-te n 'ămurire

Inginera' Honfg care-i cunoaște aceas'j na
țiune pentm învățătură Ii este In tetdearmj 
un bon sfătuitor.

Alexandru Al. Chera, iar telegrama pentru 
eliberarea banilor a fost transmisă greșit pe 
numele Alexandru Alexandru, .așa că banii 
n-au putut fi eliberați ia Petroșani, tov. 
Alexandru Al. Chera, dar nici n-au fost tri
miși imediat înapoi. 1.-a reclamația făcută la 
Tg. Jiu, se răspunde expeditorului, prin nota 
Nr. 129. din decembrie 1953, că banii au 
fost achitați destinatarului, ceea ce nu era a- 
devărat. Abia după multe insistențe și rugă
minți ale tovarășului Chera, Oficiul din 
Petroșani trimite banii înapoi la Tg Jiu 
Mister, totuși I Banii nu se eliberează nici 
expeditorului Urmează o nouă reclamație șl 
o nouă notă, la 26 ianuarie 1954. a Oficiului 
din Tg. Jiu, cu următorul conținut

„Binevoiți a cunoaște câ M Nr. 1519 din 
26 noembrie 1953, valoarea 30 lei — s-a re- 
turnat dela Petroșani ca nereclamat insă 
odată sosit la Oficiul nostru, trecuse terme
nul de valabilitate, motiv pentru care a fost 
trimis Oficiului București C și D spre a se 
prelungi viza. Cind Bucureștiul ne va trimite 
mandatul vi-1 vom achita acasă**.

Semnătura 
Indescifrabil

Intre timp, dat fiindcă tînăraî Chera avea 
rtevce de acești bani, pârinții'fi mai expediază I 
odată alți 25 lei și pentru aceasta achită taxa 
de „fulger". Cu tot „fulgeril" mandatului j 
și cu toate fulgerele și trăznetele tovarășului 
Chera, și acești bani au luat-o pe urma celor, 
dinții.

In Consecință a fost nevoe de o taxă te 
mandat telegrafic de 2.50 lei — o taxă de . 
mandat fulger — de 8.70 lei — pentru ca o 
sumă de 30 iei să plece deia Tg Jiu :n no-, 
embrie și să ajungă la Petroșani :n reh-carie < 
bineînțeles dacă s-or învrednici tovarășii dela 
poștă s-o facă să ajungă pinâ la șfîrșitu Iu 
nii

Despre astfel de fapte, o zicală populară 
spune că-i mai mare daraua decit ocaua

Considerăm că este cazul ca tovarăș:' 
de le oficiile poștale din Tg. Jiu Și Pe
troșani să-și schimbe neîntirziat stilul de 
muncă — și să deservească rapid și conștiin
cios publicul.

Noua mulgătoare

Intr-o zi Almăian Ilinca i-a sons ta To
nta :

Băd'ță Torre aț vrea să vin să t-vă' S 
eu restul la vaci.

Toma Ba'teș a privȚt-o cc atenta? '>»-• 
fetișcana as-- sub'irică vorbea -tracer5 N: 
cumva se săturase de munca dela cr»sci > 
Ha de porci ș: acum credea câ «a g~z r .- 
de vaci ii treaba mai ușoară ’

— La noi ii muncă mai grea. K soose ta.
— Nu-i nimic, or dacă? Vnean să tarii 

să devin o bună mulgătoare Hi tvtanr ~ 
Ir- brigada dumitile ?

Ere :n ochii ei atita stăruință toc’- Banes 
se dădu bătut

— Bine, spuse eL dar să te n dâ Roa
bă să iei aminte rmr tocrearâ reda *L *. 
să te prinzi meș’eșugul

După ce p’ecă reta. Tonta se -r =—> «to- 
gur Auzi i-am sous _să arter neșaes»- 
gs'~ Ce. aici e pe furate ? Fata febufe îr 
vățată ca lumea O roi anta rita toate jo- 
terile să învețe

'la! tîrziu stătea de vnruâ ce ear
— .Vezi tu limco aaataetai State la Ir 

ca și ocrul Te m.ejese ătw- că r-rre gto 
Ar fi caca: să ue batem te «i St <?

Din nou o activitate

chide bine, iar administrația cfcr-jste teo- 
ț>ne că... nu se poate repar.

In locu' termometru tai ywr« toaâra ca
mera nr. 72, comisia a' fare brse să F* 
cure un termometru ec care să se mosoare 
comoditatea administra: »L dar fc o-re iș 
timp să-i prescrie și trau-nert?' necesar

FLORIS Z. FLORIS

ertr-o k~~.<■-r* ev-s-i -Kxrr ere»- 
-Uffrraii- vpimt ai tmrud socri an-a 
sczasir că crg*-:-r»~* te -»x» T< ar > 
tzV«a J»j —xa*i. Rrsr* dtr *>-»»: « i - * 
ster • sliPă »cr-<“Ltne *~n jm■inin »- 
~i‘-x că de ta » ‘vw t: «z oor 
ada-ărt genera ie. tar -m »'rmoei: set' c te 

to re ăe^taoră s tone «r- 
di- ta Oct «cea»c t arenă 9 .wt tarî» 
thaerecata’ < *eâi >1 e 4 «anctetor de >rc 
dacțîe am es'e p rera'i rtâowe

Gcr«s>*tacex£ sena amef el etaevat -pr 
roate acesaee e«a» zaemaird1 argarnxare» be 
bară C T M care —a âe•».w ~ mi-xră, 
jraram j> cu«mhee» artsemew UTJA tr 
Orașul SteSai mre to » ecaoaCac r «rft- 
oetrtâ xzăreră xmraa tara meni- -ri organ tz» 
țâr de aeră UTM d® 'i*

Zmral was vi a tafrv rr JWtesooe aceste 
tasart etatebru ar«ta UTJt StaCa pen

î: îngrijești mai bine cu atît ți-i de mai 
mult folos. Noi aici ducem bătălia pentru 
îndeplinirea și depășirea pianului de pro
ducție la lapte. Pînă acum n-am lost sub 
plan. Și nici n-o să fim dacă om îngriji 
vacile cum se cuvine

După aceia îi arătă practic cum trebuie 
făcut mulsu'

— Sa nu crezi că asta-i o treabă secun
dară. îi spuse.cl în încheiere. Ea trebuie fă
cută cu pricepere șl cu multă atenție Alt 
fel caca nu-ți dă decit o cantitate redusa 
de topte Deci trebuie să reții după ce-ai 
spăla- ugerul bine cu apa caldă, îl masezi 
c- toată mina din toate părțile ca să 
funcționeze în bune condițiunl toate glan
dele Apo: te speli din nou. îți iei halatul 
alb ș: trec7 la muls. Să nu uiți niciodată 
ca :rt :ie să lucrezi curat Ai înțeles?

— Da
— Atunci treci șl arată-mi.
E adevărat că la început treaba mergea 

greu ilinca uita uneori să maseze ugerul 
a.Ze or: să-ș; pună -.alaiul alb Dar înce
te cu Încetul sub supravegherea !ui Balteș 
a Început să se dec-rindâ. Dar ăsta făcea 
parte din primele lecții: cu fiecare zi ce tre
cea. Ilinca devenea o tot mat bună mulgă
toare de vaci.

O c sternă netrecută în plan

Toraz Bal eș era necăjit Fața lui slabă 
ș 'Mguia'ă devenise stacojie. Tuna și ful
gera împotriva conducerii fermei

— Nutrețal ne-a lipsit. L-am înlocuit noi 
ce tocen: toczîL tarile, borhot ca producția 
> -* • să -'J scada. Dnr acum ce-o sa fa- 
CCfB ?

Ingineru! Hor.ig îl asculta încruntat
— Corn ce-o sâ facem ? Întrebă el. Pînă ne

• -rtre-. o să le dar amestecul ăsta mai 
departe

— V fi bine_ Dar borh tul e pe termi- 
aate. Fabrica de bere .nu ne mai dă can- 
tttaea necesară câ «intern în plină Iarna și 
ecesxsBț berii a scăzut

ere se gin di are dreptate Toma
— T*ebuie sâ ’acern ceva, continuă Bal

tes Brlgsda mea a realizat 2667 litri iapte 
*- ca? ce vacă anuaL 267 itri depășire 
Nu neau sâ iau un gram mai puțin. Mă 
•■' 'Te- ?_. Afară de asta vacile sînt ți 

■ele ;ă?;e. o sâ slăbească.
— Aaa ' souse triumfător inginerul 

tcxcata borhotul umed cu ce! lichid dela 
ia*"c» ce sirop Găsim zcolo cit vrei!_ Ne 
t-eent» âssă an mijloc de transport

— \-arent căruțe ?
— Ba da_ Da- vezi nocă ne-ar trebui o 

csbernâ. că-i vorba âe torbeț lichid nu 
user Mi se par»- mie că aua văzut una pe 
zici, pe msr.a

5>i_i « >. 'iscclt toate ungherele fer- 
ib*- aa âet ie ssremă. undeva ’-ntr-un cot
im

— Ce-e să ne servească ea zise Toma 
wfrsgi *d-o.

— Dexzusiată, «s prea socse •ntime- 
car ii'utoi ■ ta Orar ce o cerceta ca a- 
te*re Văd can. tc-esc nsțse ptattțe oiștea. 
shHmrtzz.

— Le i«rr no -*p c Dăm o fugă la a- 
temr tf ta câteva <re_

— o-r. d»r -tai încet, t *«Tîrecă
a? -ghvcTil Dar «! acolo se ’■ucreazâ

's» » userete shaci p a îia măsart ce ta- 
■rwa-re

te -isnimn' aCwsar tailih soite berar 
dc*Ktai C-TJA arată câ. d znaa cercetă 
-2* iacale. ?eîe de <wes>-ncer
»-*z âcreife exacte Vaovat de slabe ecti- 
•-*»ne a ergae sețiri de bază UT-H din 
arrăeă e-te ooarîbetci organizației ți In ori• 

mai c *•: atwarățte Vas » Mocarz. membre 
a oxtaecd organuade de baza li T M 
care, beș are <*paci'^> de moacă. * 
tas orgwtzația ta toc ne-sa^sf jcă'.r La 
•I te rtacaat este țS b-ra-ășnl Dwarirc Bo 

voc. actiist * cocaiteteis» orieoes»- U.TJ8 
tare deși râspwMea de activitatea aceste: 
TT?-me*S- tai a tarimet-c permarmt ș 
'ateejxto

T;~ -vi seamă de s^tcatia existentă, aa 
v»st bute rrjseri perm îmbunătățirea 
■roncl Astieî pertre sleba actiTftale. acti- 

planificat. Și sînt atîtea lucrări urgente...
— Cum ? sării brigadierul. Dar asta nu-i 

urgentă ’ Las’că mă duc eu să-i conving. 
Și fără să mai aștepte un cuvînt o și luă 
la fugă în direcția atelierului de reparații

Zablovschi, șefu' secției a dat din umeri.
— Nu se poate acum Toma, avem lucrări 

urgente
— Dar trebuie, — se încăpățînă Toma
Șeful iăcea Părea că este în cumpănă 

Bocănea cu ciocanul la un fier Tema îi 
strigă la ureche :

— Producția de lapte are să scadă.... Co
piii au să bea mai puțin lapte... Poate ai 
vreun copii Ce zici ?

— Ajunge. Hai că mai omorît cu dis
cursul ău Măi Marine, strigă el la unul 
din lucrători Vezi ce are cisterna aia și 
pune-o la punct

Numărul 3

Numărul 3 trebuia să nască dintr-un mo- 
men: intr-altul. Toma știa bine lucrul ăsta, 
că doar avea evidența la zi a tuturor va
cii: Afară de asta putea să ghicească lu
cru! .to a chiar dacă nu s-ar fi uitat în 
carnet.

— Vezj tu. îi spuse el lui Almăjan Ilin
ca crupa este moaie,. Ugerul este lăsat 

-os Astea sunt semnele apropiatei naș
te-: Ai grije Dacă o prind durerile tăcerii 
să mă anunți și pe mine, și pe d ctor.

La naș'.erea asta doctorul trebuia să asiste 
neapărat Vaca era bolnavă de brucelă. In 
astei de cazuri se intîmplâ să aibe hemora
gie ș: putea să moară. Dintre cele care aveau 
ooaia asta puține scăpau cu viață.

...S-a întimp'at ca pe numărul 3 s-o a- 
puce du-erlle facerii la miezul nopții. Nu 
era prima dată cînd brigadierul zootehnic 
Tema Ba.teș era sculat din somn. Nu se su
păra niciodată; ba din contră s-ar fi supă
rat dacă nu era chemat.

— Dă fuga ia telefon și anunță-1 pe me
dic, a spus ei paznicului în timp ce se îm
brăcă în grabă.

Dar me.itcui n-a putut să vină. N-avea nici 
un mijloc de locomoție la îndemină. Răs- 
punsu lui a fost clar :

— Să facă Balteș ce-o putea.
Iar Balteș în grajd cu mînecile de la halat 

Sw' ecate. la lumina palidă a unui bec elec
tric era în prada celor mai mari încordări 
T-ebuie să scap vaca.. Trebuie, își spu 
nea el.

Un muget puternic a răscolit liniștea nop
ții. După el altul și altul. Acolo. în grajd 
s- dâ iea o luptă intre viață și moarte. Se 
scurg clipe grele de încordare. Pe fruntea 
b-zi:'e ; ui zootehnic Toma Balteș au a- 
părut broboane mari de sudoare. Dar n-a- 
.ea timp cum să le bage in seamă.

— Muuu ! Muuu !_
Un scîncet slab șl vl(elușul plăpînd, tre- 

”j-:nd pe picioarele-i șubrede își clatină 
ceuu. :ntr-o parte și-n alta Vaca insă este 
s!a~ -â. neoutincioasă, cu ochii încețoșați 
Se s'- -coiețte Dar Toma lucrează neobosit.

Pe«:e ptrin timp numărul 3 dă cu botul 
ta căldarea cu tă-ițe. Mestecă liniștită.

Abia acum Toma se șterge pe țață de su- 
•doare cu dosul haitului alb. Pronunță încet 
cuprins de o bucurie lăuntrică :

— A fost salvată !. A fost salvată !...
VASI LE MIHAILESCU

bogată
ritatea toca- l’."' Vasile Mcraro a fost a- 
•te?_::tâ - '.■■■o ad.nare generală de organi- 
:f ' In .- m. tetei organizației de bază 
_ T M a. fost cooptați alți doi utemiști 
— r -c-nș: :n îndeplinirea sarcinilor de 

: :e ș de organizație — Ladislau 
Sze-elv și Carol Balioth.

Desfășurarea tavățâmintulu; politic de or- 
;s- ’s e s-î ■mbu-.âtâțit deasemenl. Opt 
forme 4e tavățămint politic au fost activi
tate. iar UecveEjța cursanților ia aceste for- 
-e 3 ajuns la 90 la sută.

Au fost obținute succese și tn direcția' 
->—**;• c>“t*:buției tineretului la îndeplini
rea am-d-y de producție Brigăzile de 
xve-e- «;-aa intensificat munca șl, aplicînd 

metodele înaintate, au reușit sâ obțină <n- 
«entnaie depășiri de normă.

Organizația de bază U.T.M dela „Parti
san Roșu" trăiește din nou o viață bo
gată !

Pentru sănătatea 
oamerdor muncii

0 deosebită atenție se acordă astăzi fii 
țâre noastră ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii. Aceasta o dovedesc, pe deplin, rea
lizările de zi cu zi în domeniul sanitar. In 
orașul Timișoara, de pildă, funcționează 19 
spitale unificate, 12 servicii și puncte de 
transfuzii și conservare a sîngelui, 8 centre 
medicale sportive, 12 policlinici ambulatorii 
industriale cu peste 100 servicii de speciali
tate, 14 servicii de salvare (auto-sanitare), 
11 unități dermato-venerice. Deasemeni nu
mărul paturilor din spitale este cu 215 la 
sută mai mare decit :n 1914, iar in sectorul 
ocrotirii marnei și copilului, numărul paturi
lor este mai mare cu 1090 la sută în compa
rație cu anul 1938. Deasemeni, și în rețeaua 
antituberculoasă, volumul naturilor s-a mărit 
cu 307 la sută față de 1951.

Toate aceste realizări de seamă obținute 
în domeniul sanitar sînt o nouă dovadă 
grăitoare a grijii pe care partidul și guver
nul o poartă Sănătății poporului muncitor.

Corespondent
L. DUNAJECZ

-----•-----

Note bibliografice
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MIRON RADU PARASCHIVESCU 
„Laude"

(E. S. P. L. A.)
In volum sînt cuprinse poezii scrise în anii 

regimului burghezo-moșieresc. ca de pildă 
„Vasile Roaită“ (1935), precum și poezii care 
oglindesc viața din zilele noastre, liberă și 
din ce în ce mai îmbelșugată. („Voința ta“, 
..Armata păcii", „Propace" Pruncul”, „1 
Mai“, „Clasa la atac" etc.)

Poemul „Cîntarea Romîniei", închinat me
moriei lui Alexandru Sahia, este ,p evocare 
amplă a luptei aprinse, pentru dreptate, pe 
care a purtat-o poporul nostru obidit, dea’un- 
gul veacurilor. Volumul cuprinde m^' multe 
poezii închinate partidului, conducătorul și 
îndrumătorul poporului nostru, în făurirea 
vieții noi, așa sînt „Cinci toasturi de ziua 
partidului", „Dedicație" etc.

MARCEL BRESLAȘU 
„Cîntec de leagăn al Doncăi" 

(EDITURA TINERETULUI)
Marcel Breslașu cîntă în cel de al XXVII- 

Iea poem din ciclul „Cîntarea cîntărilor" chi
pul luminos a! Doncăi Simo. tînăra comunis
tă care în anii de neagră ilegalitate a în
fruntat prigoana regimului burghezo-moșie
resc luptînd pentru răspîndirea ta mijlocul 
poporului a cuvîntului partidului. Poemul în
fățișează emoționant tăria sufletească a Don
căi, dragostea ei de mamă care renunță to
tuși să trăiască alături de copilașul el, dă- 
ruindu-se în întregime luptei pentru fericirea 
poporului, pentru ca „să crească fără teamă 
pruncii țării ș: ai mei !“

DEMOSTENE BOTEZ 
„Floarea soarelui" 

(E. S. P. L. A.)
Bogățiile șl frumusețile patriei noastre 

iubite, oralele în care grădinile înfloresc pe 
locurile ruinelor lăsate de război, oamenii 
noi ai țării, amintiri din timpul neuitatului 
Festival Mondial al Tineretului și Studenți
lor pe care l-a găzduit Capitala noastră în 
vara — iată care sînt temele versurilor-cu
prinse in acest volum.

Autorul inchină un ciclu de poeme tnțitu- 
la: „Momente dintr-o gospodărie colectivă" 
vieț7i clocotitoare pe care o trăiesc oamenji 
muncii de la sate uniți în gospodării agr.co’.e 
colective.

MIHNEA GHEORGHIU 
„Intîmplări din marea răscoala" 

(E. S. P. L. A.)
Poemul constitue o evocare a unei pagini 

glorioase din trecutul poporului nostru, ma
rea răscoală dela 1821. Ciuturile poemului 
înfățișează suferințele poporului exploatat 
a’e cărui lacrimi „de-amar de vreme nu s-au 
mai uscat", năzuința lui de a-i zdrobi pe a- 
suprltori. In versuri răsună chemarea domnu. 
lui Tudor din Vladimiri. căpetenia panduri
lor a cărui amintire „va rămîne neștearsă 
în inima poporului" răsună ecoul luptelor 
purtate de cel ce s-au ridicat atunci să scape 
țara de năpaste: țărani și târgoveți, norodul 
întreg.

Bucuria
Nici nu știu cind au adormit: obosi;! 

de cu zi băieții abia au apucat să-și arunce 
haine'e pe cite un scaun. S-au >nfășu- 
pleduri și treptat răsuflarea Io: întretăiată, 
greoaie. a cuprins întreg dormitorul A 
adormit și vecinul meu Je pai Vasile Câ^ă- 
ușu. Somnul l-a cuprins deod :â. V- •> sâ-m: 
mărturisească c mare bucurie. A adormit

Vasile Cărăușu a venit pe șantier acum 
vreun an. Era într-o z- de noembrie. c:nd 
după îndelungată cumpănă și iestatorni re. 
vremea se hotărise și dăduse primul ger Bă 
ieții trăseseră cojocelele. înfundaseră cușmele 
și porniseră gălăgioși, după cum le e felu 
la lucru Pe drum ’-au întîlnit pe Vast e 
Era inul din flăcăii de prin preațme lo
cului. din lamilii ale căror bărbați, odată cu 
terminarea muncilor de cimp pornesc să se 
tocmească pentru vremea de iarnă ca lucră
tori sezonieri Vasile ce-; drept întlrztase. 
Ceilalți flăcăi de prin sate veniseră mai de
mn1! iar acum deveniseră oameni de fie 
care zi ai șantierului Ca orice nou venit 
Vasile a fost supus „botezului**

— Nu te-a slobozit ma' iute tătîne-tu, 
mă. voinicuie?

— Sau te-a întîlnit cu vreo leliță în 
drum șl cum ești tu arătos te-o fi tocmit 
să-i ții de urît.

— Ma7 iute aș crede c-a rînduit la bucate 
laolaltă cu mumă-sa, că ăsta-i din cei de se 
țin de poala catrinței pînă îl rîd miresele.

— Lăsați mocanul în pace. A fost cu oile 
la păscut.

Vasile nu înțelegea că așa-i felul băieți
lor, că ei rîd fără răutate și că-l primesc 
șî pe el eu alaiul datorat prin tradiție de-a- 
cum tuturor nou veniților

încruntat, dușmănos, tăcea. Privea iscodi
tor, cu teamă, 1a toate „haimanalele" astea, 
„că din astea-s multe" — îi spusese doar și 
tătuca la plecare.

— Te-au costat mult hainele, mocane?
— Țoalele... se zice la ei..
— Zi i — îs deia București?
„Mrx'anul" tăcea răbdător Și-a privit hai

nele nu prea arătoase dar trainice, fără să 
priceapă de ce rîd băieții de ele și fără să 
poată înțelege pe atunci că el devenise de 
acum al șantierului, pentrucă trecuse cu bi
ne ,.botezul".

„Scînteia tineretului0
Pag. 2-a 17 februarie 1954

Scrisori de pe țontier

lui Vasile
Ținea ta mină, cu teamă, o ♦tata te ama

te stejar, ne-ustreitl tăcută se reje* ta
?rip3 Ș- toc^tss cu □o lacât car • daca ax
era s« îoale zixâe - ci «i «sdei 4e ia
câte ne-aai vizat -- îr arke saz zrer-ae sâ
fi sluji! la ferecatei! «*enei XKți 5o«ere*ci

— §i U-a! adtts averea m Udâ?
— Ași î S j5e: ji i’âF3ie« sâ a»4 «ite

care cam»a !
Așa a fost UMîeputm tai Vashe Cărâto* 

InregisL-at cu numele de șantier „Moca«u" 
:n rirstj de 17 ani. taiț: la Floria *> 
ses<x a unei 'âdrte te stejar cu coa'toa* 
neinreatatlat

Mi-I aduc aminte cind a ntmt in dormi
tor. la aaraeâ Pe atena aui era .iper 
din spre iereastră

— Asta-i el tău !
L-a cerceta' din <x±i de parcă vrei’ să-t 

cumpere, l-a Împins in sore perete, depăr- 
tindu-f de celelalte, și-a pus 'idila dt ma 
in tend sub pat a :ntors capul spre băieți 
să -.adă de m-l urmăresc cu privirile ți a- 
bia după aceea s-a întins ma 'm-știt sâ se 
odihnească.

II interesau banii și numai banii Dacă se 
cișrga puțin într-o secție trecea ;n alta iar 
acolo cișțigînd și mai puțin, cerea să fie 
trecu’. înapoi

I s-a daț o salopetă. înadins mai mare 
ca. să-i șadă rău, — credea el — și c pere
che de bocanci 44 ca să a;bâ dece ride bă
ieții Mînca la cantină, nu cheltuia de pri
sos și stringea ban cu ban Ii punea in ladă 
cînd nu erau băieți' în cameră și n-ar fi 
împrumutai pentru nimic în lume Nu mer
gea la fii me, nu-și cumpăra haine., avea e 
socotelile lui. Nu se apropiase de nimeni

Spre sfîtșitul lui februarie s-a îmbolnă
vit. Băieț: i-au purtat de grijă; mergeau 
pe la el, îi cumpărau de-ale mîncârii, îi po
vesteau despre cele petrecute pe șantier, ne- 
omorîndu-se însă cu firea pent'ucă nimeni 
de fapt nu-1 prea iubea. Cînd, întoreîndu- 
se în secție, a auzit dela nea Petrache: 
„Bine că te-ai însănătoșit, avem nevoie de 
tine..." s-a bucurat poate pentrucă spera să 
cîștige mai bine, sau poate pentrucă 
prima oară cineva avea nevoie de el. 
A fost propus apoi pentru școala de 
calificare. S-a gîndiț mult, s-a zbuciu
mat, dar n-a primit, deși rîvnise către 
școală, deși i-ar fi plăcut să învețe, deși 
era dornic.. Tătuca însă ii spusese: „La 
începutul lui april să-mi fii acasă 1“

II plăcuse de Lenuța pentrucă ea nu ri- 
dea de nimeni și deci nici de el. Intr-o zi 
a acceptat de dragul ei să meargă chiar

Cărăușu
a :Ua» I jo « m c-o sâ piece— dar nu 
«ve» TcoCrc l - serj b»sâ sa-l știa Vasile 
Cârataja. câ »tac cta screz: mult timp
Ttr-o ser ♦ te * o vreme să nu ma
s>4. Ja «eO la ?ca iMrecr*'. d spui „la 
ao> ta secate* Ș. tacă ârxmui către aceas- 
-ă Eaasr- -Bare este egat te « muncă uneori 
tea- rrea : ::că iratâ te ploaie, ta ninsoare, 
te irig atatao ajeegi să spoi cu o tărie de 
TerăruoriM aces' . U noi* Și mai era un
-jcrr.. Cad rise primăvara pe șantier par-
:> -. - - ...
sxe ari'.e. tuncgcreție to: ce poate in 
■ogari, chiar ș anateăfl: dewn mai cuteză- 
roars le ceruta și firișoarele
te toro* s7-' r-uocate cojoacele, crengile 
ascrte ș resvile te zăpadă, s« amestecă 
ma; —uit o teobicet razele soarelui cu mi 
tos. reava- : - sure tir și cu bătăile inimii

Așa a râ-nas Vasile Cărăușu pe șantier 
p âcrndu- tosă nu mai puțin ban i, inchi- 
tade-i. la M de ca grijă tn lădiță, pri- 
vted m«< departe temător spre băieți și spre 
nea Petracbe

Spre snrșrtal lu: mai a rost evidențiat 
pen„-_ Tijr.ea sa deosebită. Evidențierea a 
fost făcută Intr-o ședință de producție: „Tî- 
nărui Vasile Cărăușu neutemist. “

— Nic n-a să ajungă vreodată utemist — 
a spus un băiat din apropierea lui

Ceilaiț7 n-au auzit, dar :u Cărăușu, deși 
poate nic! nu știa prea bine ce înseamnă 
să fii utemist, i-a stricat bucuria evidențierii.

In tond ce-i așa grozav să țevii utemist? 
Parcă devii mai nun? Și apoi ce? Lucrează 
el mai slab dec7", utemiștii ? Auzi vorbă ' 
n-o sâ devină niciodată utemist ! N-o să fie 
dacă n-ar vrea ei, dar dacă ar vrea...

Seara, după ce s-a stins lumina in came
ră. Vasile Cărăușu s-a hotărit totuși să în
trebe pe Costel; >

— Dece nu pot ti eu utemist?
— Nu știu! Lasă mă să dorm.
— Dece nu pot fi?
— Fiindcă ești, așa cum eștil
— Șl cum sînt? Mai rău decît tine?
Vasile s-a aprins pentru prima oară. Pen

tru prima oară a ridicat tonul, pentru prima 
oară nu se putuse stăpîni.

— Ce țipi? Eu nu te știu nici cine ești, 
nici de unde vii., Lasă-mă să dorm!

Nu 1 aici trebuie, că alta-i pricina. II piz- 
muesc pentrucă el o fi strîns bani, pentrucă 
n-a vrut să cheltuiască fără rost, pentrucă 
le pâre rău că n-au și ei. Că doar la drep* 
vorbind, nu-i el mai rău decît ceilalți. N-a 
fost oare și el evidențiat? Și apoi ce lui nu 
i-a fost drag șantierul? Atunci de ce a ră

mas? Știe el dece' Pentrucă a fost prost 
ș fege* la ocru Acsan insă s-a deș'eptat 
n-o să —ai -amină el Or fi. nu-i «xxbă 
și oamer-.i bonL sirguincioși. dar prea-' piz 
t.jssc perrtrj ian: iși .a lua ce-1 a lui 
U tatii ale :unii și-o sâ plece

Pentru raci a ' •si a surpriză Ceea ce n-am 
fi crezut, se-ntimplase La un sflrșît de chen
zina Vasile Cărăușu a fugit. Fără să afle 
nimeni, fără să-și ia rămas bun. fără să 
spună jr.de și nici dacă se nai ntoarce

Trecuse vreme ca la vreo două săptâ- 
rnini ; noi începuserăm să-l și uitam cind 
ne-am pomenit din nou cu el Și-a pus din 
nou iâdița sub pa; ci: mai tn tund, ne-a 
privit și a așteptat să-l int-ebăm rite ceva

Noi ne-am văzut de-ale noastre. Unii ci
teau. alții Își țeseau ciorap-iL. parcă ne 
vorbiserăm

Vasile Cărăușu s-a întins pe pat- cu fața 
spre noi. și ne-a privit fără sâ ne-nțe'eagâ 
Și-a închipuit că nu-i vorbim pentrucă e 
nu merită să i se mai .orbească. Intr-un 
tîrziu a spus ca pentru el sau poate ca o 
scuză : „Am fost acasă* Cind am vrut sâ 
sting lumina în cameră am văzut că Vasile 
nu se desbrăcase și privea mai departe un
deva spre tavan. Am simțit că-i e greu 
Cînd m-am apropiat și i-am privit a zîm- 
bit încurcat, copilărește și a oftat, 'l-am a- 
șezaț lîngă el pe marginea patului.

Ne-am privit din nou și ca un răspuns 
la întrebările mele lără cuvinte, mi-a spus. 
„Am fost acasă M-am sfădit cu tătuca, 
zicea să nu mă mai intorc pe șantier. “ 
„Tătucă, plec..." — „Nu pleci!' — „Trebuie 
tătuca.. “ — „Te îngrop și nu pleci, neam 
de neamul tău.. “ — „Plec tătucă; aici mă 
usuc, mă mistuie dorul..“

Vasile s-a sculat de cu zori mai obosit de
cit se culcase : a dat în vreo două rîndurl 
roată șantierului și cu mult înainte de 7, 
s-a prezentat la lucru.

— Ți-a fost dor de Lenuța, mocane?
Vasile a clătinat din cap. Și-a luat scu

lele, le-a mîngîiat cu privirea, s-a uitat 
după Petre care a luat, dalta cea nouă — și 
doar fusese a lui, eu ce drept? și într-un 
tîrziu a răspuns: „Lenuțe-s și pe la noi..."

Numai nea Petrache cît a fost ziulica de 
mare a infers mereu ochii după Vasile, l-a 
privit și iar l-a privit, iar seara cînd s-a 
întors i-a spus muierii : „II știi pe Vasile? 
S-a întors Nu cred să mai fugă. Și-a bi
ruit duhul..."

Vasile a reintrat în muncă. Ca și înainte 
se oprea doar la capătul puterilor. Mergea 
vorba că 0 să-l facă șef de echipă. Și așa 
treceau zilele. Trecea, pe nesimțite și vara. 
Și curios mi se părea uneori că totul se 
schimbase în juru-mi, afară de Vasile. Iși 
cumpărase un find de haine, uneori citea, 
dai rămăsese încă cu sufletul departe de noi.

Intr-o sîmbătă seară am făcut în cameră 
„chef". Toader Alăutăresei fusese confirmat 

•riemist n ajun, și noi găsisem prilejul cău
ta: de a sâ'bâtcri ceva Vasile a ciocnit pa 
h?ru eu tn cinstea iui Toader. a con- 
firmârii. da; cum r ei a băut mai puțin decît 
Io; și state intr-o parte sfios... Simțeam 
că-' râsco e«c amintiri, gindurî. dorinți

Sînt ucmri însă pe care nu le poți pre 
veden Așa s-a intimpiat și în seara petre
cerii Ctad s-a imețit Costel nu s-a puiuț 
stănîni și :-a spus lui Vasile ca și atunci 
a ședință — „în cinstea ta nu apucăm noi 

să 'idtaăm paharul., nu rneriți". Totul venise 
din senin Vasiie s-a ridicat, s-a indrepiat 
spre co'țuî j:_ spre pat La mijlocul dru
mului s-a oprit s-a întors spre Castel, I-a 
privit încruntat, poate cu ură și a rostit 
printre din-,:, ma mul- pentru el decît pen
tru noi: „om vedea... om vedea cine merită" 
Noi ceilalți, am tăcut, înțelegind, numai 
Coste' -Idea ma depa'te pentrucă vezi, el 
nu știe ce spusese Petrecerea se stricase. 
C teva zile Cărăușu a lucrat mai slab, apoi 
totul a intrat în normai

Spre sfîrșitu! Iu septembrie se lucra la 
fixarea uno» suporți pentru conductele din 
saia filtrelor Se începuse montarea suporți- 
lor de deasupra celulelor de sare și pentrucă 
se lucra !a înălțime, s-a înjghebat la repe
zeală o platformă de susținere provizorie. 
Nea Petrache lucra sus La un moment dat 
una din grinzile platforme' s-a desprins și 
nea Petrache a alunecat Vasile s-a prins cu 
o mină de balustrada celulei și din cădere l-a 
prins, luînd șocul loviturii asupra sa. Băie
ții simplu fără cuvinte de prisos l-au strîns 
mîiniie La un pas numai se deschidea ce
lula de sare O clipă de neatenție, de ezi
tare. și totul s-a- fi isprăvit poate altfel

Coste, privise scena fără să scoată un 
cuvin Și numai seara în cameră, reamin
tind cele întimplate i-a spus lui Vasile că-și 
retrage vorbele spuse și că ar fi gata să-i 
dea și prima recomandare.

Vasile a zîmbit trist. Poate-și. închipuise 
că altfel se cucerește numele de utemist 
Da- spre norocul lui, neștifnd încă să-și 
pună probleme, s-a culcat amărît doar, gîn- 
dind că totuși așa sînt oamenii..

In noembrie Vasile a fost evidențiat pen
tru a doua oară. De data aceasta totul a 
decurs normal. L-au felicitat. I-au dat șl un 
premiu în bani. Și pentru prima oară Vasile 
nu s-a bucurat de hani Ce să facă cu ei ? 
Să-i trimită lui tătuca ? Să meargă cu băie
ții la restaurant ?

Pe drum s-a întîlnit cu Neculai — secre
tarul comitetului U T M.

— Bine că te-am văzut! Te căutam chiar 
Citește cărticica asta și treci cîndva pela 
mine.

Vasile s-a uitat la coperta ei albă, la 
llterele-i roșii, a întredeschis puțin gura, 
dinspre buze au început să se pronunțe 
treptat două cute și-a încruntat ușor sprân
cenele șl totul s-a transformat pînă la urmă 
într-un zîmbet. Și-a pus cărticica în buzu« 

nărui dela p'ept și a pornit-o întîi grăbit, 
apoi din ce în ce mai repede.

In ajun plouase Era noroi Vasile nu-1 
vedea după cum nu vedea gropita, bălțile... 
Alerga din ce în ce mai iute. Și bocancii 
lui 44 urea mari totuși pentru el, împroșcau 
noroiul fără milă in toate direcțiile. A in
trat ca o furtună în cameră și oprindu-se 
numai lingă băieți, i-a privit fericit. A vrut 
să le spună parcă ceva și totuși ca Întotdea
una. a tăcut S-a apropiat de pat a .scos 
lădița, a vrut să pună cărticica înăuntru, 
dar gîndindu-se poate că pentru Statutul 
U T.M lădița rw-i locul cel mai potrivit, a 
împins lădița înapoi și a pus statutul sub 
perină

In zilele următoare nu mi-am dat seama 
ce-1 preocupa pe Vasile mai mult. Avea însă 
înfățișarea unui om sigur de ceva, căruia 
parcă inimă îi spisese un lucru pentru noi 
încă greu de înțeles. Nu de mult în cameră 
mi-a arătat că și-a cumpărat un pllcușor de 
ce'ofan, din cele in care ș? țin actele și 
poate și. . carnetul Probabil că am zimbit, 
încurcat, Vasile mi-a spus că „întimplător 
l-a găsit și l-a cumpărat

Cel mai surprins a fost. însă Toader, cînd 
peste cîteva zile, făcînd curat în dormitor 
și măturînd pta sub paturi, a văzut că lădița 
lui Vasile, lădița cea de stejar, nelistruită, 
era fără lacăt.

E iarăși jumătatea lui noembrie. A dat 
primul ger Băieții și-au luat cojocelele, șl-au 
înfundat cușmele și av pornit la lucru. Pe 
drum ne-am întîlnit cu un băiat de vreo 17 
ani, venit de prin partea locului, să se toc
mească la șantier pentru vremea de iarnă. 
Semăna puțin cu Vasile.

Neașteptîndu-se vreo comandă specială, 
s-a început ca deobicei ,,botezul'*.

— Cine te-a rnai semănat și pe tine, să- 
mînță de om ?

— L-o fi pierdut cineva pe drum din vreo 
căruță... Sat.' l-o fi lepădat înadins.

— Lasă-l că plînge și-o să ne spună lui 
mă-Sa..

— Ași, e voinic 1 ...Voinic, plîngărețul... 
Vasile Cărăușu nu s-a amestecat în vorbă. 

S-a uitat mult la băiatul cel firav, înregistrat 
cu numele de șantier, Voinic Plângărețul, 
și care ținea strîns, o lădiță cu conținut, 
cum spun băieții, „neinventariat"

Și atenei, numai atunci a înțeles Vasile 
Cărăușu, că-n prima lui zi de șantier băieții 
n-au vrut să-și rida anume de el, că asa-i 
felu! băieților și obiceiul șantierului; și abia 
atunci la capătul unui an greu, într-un sfîr- 
șit de toamnă, Vasile a gîndit altfel despre 
băieți și s-a bucurat, pentru prima oară s-a 
bucurat nu pentru el ci pentru „haimanalele** 
astea oare totuși nu le găsești la tot pasul.

Astă seară voise să-mi povestească pe 
semne cele petrecute, dar cum se întîmplă 
uneori pe șantier, oboseala l-a biruit.

DOREL DORIAN

jr.de


Viata U. T. M.

Rar.., dar prost
Era și timpul ca tovarășii dela comitetul 

raional U.T.M. Hunedoara să organizeze un 
seminar cu propagandiștii. Era timpul pen- 
trucă acesta ar fi fost primul dela începe
rea anului de învățămînt politic.

Și cum la comitetul raional U.T.M. Hune
doara, un asemenea eveniment nu se intim- 
plă in fiecare lună, ci este un fenomen cu 
totul deosebit, vă închipuiți deci cu cită 
grijă a fost el pregătit.

Cu două săptămini inainte, instructorii ra
ionali, au fost chemați de urgență în fața 
tovarășei Covaliov Ana șefa secției de pro
pagandă și agitație a comitetului raional.

— Pe scurt tovarăși, știți dece v-am che
mat ?

— Da, ca să ne dați sarcini.
—- Chiar așa tovarășilor uite mai aveți 

sarcina să mobilizați propagandiștii dela sate 
pentru ziua de 16 ;anuarie la seminar. Vasă- 
zică știți ce aveți de făcut ?

— Știm.
— Ia să aud, știți ?
— Să mobilizăm propagandiștii dela sate 

pentru seminar. :n ziua de 16 ianuarie...
— Chiar așa tovarășilor...

★
A muncit mult tovarășa Covaliov. S-a zbă

tut în stingă și dreapta. A alergat de colo 
pînă colo (prin birou) pregătind materialul 
propagandistic pentru seminar. Și în cele Jin 
urmă totul a fost gata, așa cum și-a visat 
ea : un activist dela șantier va expune o 
lecție model, se va pregăti un teanc de ma
teriale din experiența comsomolului, care va 
fi studiat de către propagandiști și se va 
organiza un seminar din care propagandiștii 
vor avea multe de învățat. După aceea, 
gindea mai departe tov. Covaliov, se va ține 
o conferința despre perspectivele regiunii 
noastre, după care vom merge cu toții la 
cinematograf O încăpere a sediului comite
tului raional o vom împodobi cu flori, lo
zinci, etc. Cind și-a imaginat tovarășa Co
valiov cit de frumos va decurge seminarul 
s-a așezat la masă, surizind către scaune : 
„Acum să vină propagandiștii"!

★
Ziua de 16 ianuarie, i-a prins pe cei dela 

comitetul raional în așteptare. Ochii le erau 
ațintiți către ușă. Deodată ușa se deschise, 
și înăuntru intră un tinăr îmbrăcat in ițari, 
cu opinci, cușma și chimir

— Au început să vină!.. spuse cineva.
— Ia loc pe scaun, tovarășe...
— Imediat începem !
— Ce inccpem ? întrebă tinăruL
— Seminarul
— Seminarul ? Ce seminar ?
— Cu propagandiștii, tovarășe, ce naiba—
— Da., eu..
— Stai tovarășe, aci. ...Nu te mai tace ci 

nu știi Vrei să scapi.. hai ?
Tînărul îngălbeni la față și bilbiindti-se în

cepu să vorbească :
— Dar eu n-am făcut nimic tovarăși, caut 

cooperativa., stiti la noi in sat nu ma: sir?, 
bocanci—

— De ce nu spui așa măi omule ? sări tor. 
Covaliov Cooperativa este după coli pe por
ted dreaptă

Intr-un tirziu așa se descki-e ir- --m șt 
înăuntru intră “tr-a ie ar un p~3pagaoiist.

— Insfirșit a venit unuL
După citva timp a nu: veri: rnaL 
— Doi...
Tovarășa Covaliov se plimba prin cameră

Șase lecții în cinci ore...
Seminariile de instruire a propagandiști

lor care se țin pe lingă comite^le rait-nale 
U.TAI„ constituie una din principalele Iccae 
de ajutor uractic ce trecute dat propagan
diștilor.

La comitetul raional U.TM. Zeietiu rsâ 
grija pentru creșterea și e-i>:*rea ptooaga" 
diștilor îndrumarea iar sistematic* de z| ca 
zi, este iniccuită ca netede admetsteatrre 
și birocratice care an armări grave ■ ceea- 
ce privește calificarea p-.>aga*f șt or ș in 
desfășurarea in z;i.-tului politic.

La seminarul de instruirea p-ooagarf-țșt- 
lor ce conduc cercurile puirts» pela sate 
țintrf în ziie'ie de lb-17 ianuarie, ac. si- cei 
34 propagandiști s-aa pmentat doar 14 
Șj aceasta deoarece tovarășii dela oomHetat 
raional U.T.M. Zeletin an cesc-ioerlt zn sis
tem „original* de a-i m>bi'.:za pe pr- 
diștj : la-as trimis invitați: prin pc-ti'- 
Și atita tot

Dar nu numai mobilizarea a fost 
făcută în acest mod neobișnuit. Intrucf: 
cercurile poiit'ce din acest raion s ~t ta 
urmă cu multe lecții față de program, to
vărășii dela com. etui rai. ".a imp-e-jră cn 
tov. Parfene Nicolae. activist al secție 
de propagandă ș: agitație a comitetului re
gional U.T.M Birlad. au hotirlt ca la acest 
seminar să fie predate propagandiștilor ou 
mai puțin de șase lecții 1? Și dacă soco
tim că aceste lecții au fost predate toate in 
după amiaza zilei de 16 ianuarie este lesne 
de închipuit oițe lucruri „noi" au putut învăța 
propagandiștii la acest seminar.

L a q â
Inginerul dela atelierele de reparații navale 

a fost foarte mirat cind studenții Leonid 
Popov a propus să se pună la arborele elicei 
șalupei un lagăr de... mesteacăn.

Inginerul lucrează de mai mulți ani la ate
lierele de reparații navale din Voronej, a 
făcut mu'te propuneri de raționalizare, dar 
nu a auzit niciodată oa în loc de lagăre de 
bronz să se pună la o mașină niște lemni- 
șoare

Refuzul inginerului l-a întristat mult pe 
Leonid Popov. El lucrase mai bine de un 
an la crearea uno.r lagăre de lemn. Leonid 
Popov era ferm 'convins că ele vor putea fi 
folosite și vor permite întreprinderilor indus
triale să economisească metalele neferoase. 
Și iată că acum, cînd munca sa a fost termi
nată, i se ridică tn oale un obstacol : inginerii 
întreprinderilor cărora le-a propus lagărul 
său, au refuzat categoric să-l experimenteze.

Ideea creerii unui lagăr din lemn presat 
și îndoit, nu i-a venit dintr-o dată lui Leo
nid Popov. Intr-o zi, după munca din labora
torul institutului, profesorul Pavel Nicolae- 
vic' Huhrlanschi, doctor în științe tehnice, 
l-a rugat pe Leonid să mai rămînă puțin.

— Am auzit că te pasionează prob'ema 
folosirii lemnului în industrie, — îi spuse 
profesorul.

— Tema aceasta mă preocupă foarte mult, 
— răspunse Leonid, puțin intimidai.

— Tocmai de aceea vreau să-ți propun o 
temă pentru o lucrare științifică, — îi spuse 
profesorul. — O chestiune foarte interesantă: 
fabricarea lagărelor din lemn.

Leonid a fost bucuros de această propu
nere. El citise mult prin reviste și manuale 
despre lagărele făcute din lemn simplu. Dar 
deobicei acestea erau fabricate astfel: se 
presa mai întîi o bucată de lemn și 
apoi se făcea din el un cuzineț de dimen
siunea necesară. Dar aceste lagăre se uzau 
foarte repede și trebuiau să fie des înlocuite. 
Profesorul însă, l-a sfătuit pe Leonid să 
caute alte metode de fabricare a cuzineți
lor.

In primul rind Popov hotărî să studieze

și număra mereu în gînd. „Doi“... „doi"...
Mai intră unul, „Trei" „patru"...... cinci"...
„cinci". Și mai departe, oricît a așteptat ea, 
n-a mai avut ce număra.

Seminarul a început cu cinci propagan
diști, răspîndiți pe cele 23 de scaune (pre
gătite pentru cei 23 de propagandiști dela 
sate).

— Tovarăși, a început tovarășa Cova
liov, se va preda acum o lecție model, lec
ția Vl-a la care ați ajuns și voi: „Parti
dul Muncitoresc Romîn, conducătorul poporu
lui nostru".

Propagandiștii nedumiriți au dat din 
umeri.

— Da, noi n-am ajuns la lecția asta...
— Păi dece ?
— Nu ne-ați trimis material.
— Asta e drept tovarăși că nu v-am tri

mis material, dar unde e spiritul vostru de 
orientare, nivelul vostru tovarăși... Voi nu 
știați că la seminar vă predăm lecția a- 
ceasta ?

— De unde să știm ?
— Ei, să știți acuma 1 Tovarășe Miloșescu, 

începe te rog să predai lecția !
In pauză, propagandiștii „însuflețiți" de 

felul în care decurge seminarul, fără să mai 
spună cuiva au pornit-o către satele lor.

*
Nenorocită tmtămnlare. Cine și-ar fi în

chipuit că în urma acestui seminar se va 
convoca o ședință cu activul in care unii 
activiști au să fie nevoiți să ia poziție critică 
și autocritică.

Mai întîi au fost luați în răspăr instruc
torii raionali. Inchipuiți-vă ce calvar. Și 
niște întrebări— mai bine să nu-ți amintești 
de ele.

— Pen truce n-ai anunțat tovarășe M:hă- 
escu propagandiștii să vină la seminar ?

— N-am avut timp...
— De ce n-ai avut timp ?
— Păi am avut alegeri—
— Unde ?
— Două la Chitid, una la Grid. —doci la 

Chitid...
Noroc că atunci când s-a ridicat tcvari- 

șul Cimpeanu să spună- _că nu e de aco*d 
cu acest fel de a se munci, ș că dstr.;:;" : 
raionali nu trebue să desfășoare o mxocă 
îngustă, legată numai de sarcinile mediale 
și că datoria ier este de a se ocupa te în
treaga muncă pe care o desfășoară :rga-..- 
zațiile de baza", a interven: torarășxi 
Stanca Gbeor ghe.

— Tovarăși, știți pufta. ce torif **■ * 
oameni ? Vă asigur eu. că data rotoare sa 
se mai intimpia! Și acum sa trecem ia 
altă chestiune.

*
Și chid te gin deșt i cK de pfină de *eode 

a fost ședința aceea . Per'-—:* s-a tac s 
o hotărî re precisă t „Termrrâsa ci ateze- 
rile organelor conducătoare U-T.H. r at’ 
organizam an seminar".

Poate să zlca oare r-nerj d dda
crmftetal raional U.TM Hsoedmea sx w 
ettrișesc de isritbu'itoi patoc » zflemtșCi- 
lar > traenlor dm um ?

fenerrp snenri!

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS trans
mite ;

La 15 februarie, în marele Palat al Krem
linului au continuat lucrările consfătuirii 
fruntașilor în agricultură din R.S.F.S.R., con
vocată de Comitetul Centra; al P.C.U.S., de 
Consiliu! de Miniștri al U.R.S.S. și de Con
siliul de Miniștri al R.S.F.S.R.

In aplauzele entuziaste ale ceior prezenți, 
la. masa prezidiului au luat loc G M. Ma
lenkov, N. S. Hrușcev, K. E Voroșilov. N. A. 
Bulganin. L. M. Kaganovici, A. I. Mlkoian, 
M Z. Saburov, M. G Pervuhin. N. M. 
Șvernik, M. A. Suslov. P. N. Pospelov, N. N. 
Șatalin.

Au continuat discuțiile pe marginea ra
portului prezentat de Pavel Lobanov, mi
nistrul agriculturii a! R.S.F S.R.. cu privire 
la sporirea producției la hectar a culturilor 
agricole și a productivității creșterii anima
lelor.

La discuții au luat cuvîntul; Terenti Mal- 
țev, laureat al Premiului Stalin, directorul 
stațiunii experimentai din colhozul „Zaveti 
Lenina" (regiunea Kurgan), care a vorbit 
despre sporirea . r- duct:vitâț:i ogoarelor, 
colhoznica Maria Sidorova din regiunea 
Grozno, care și-a împărtășit experiența în 
obținerea de recolte îmbelșugate. Konstantin 
Petrikox. care a vorbit despre crearea de 
sere și răsadnițe :n împrejurimile rațelor. 

' prof Alexei Zubrilin, dtrec-omi institutulu. 
I unional de cercetări științifice în domeniul 
I .nutriției aannaielcr agricole care s-a ocu- 
I pat in comunicarea sa de prob le-nete sporiri* 
! productivității vitelor de lapte ia perioada 
ierna «i alții

La consfătuire a rostit - arr.plâ cnvintare 
I N. S. Hrușcex. primsecretar a. Comitetului 
Centrii a P.C.U.S- care a fost inttmpioat 
cu căldură de cei peczesți.

in tocteiere. parilripauțt: la cocstâtnreeu 
adopta: in ■caăimrtote na ape. adresat tn- 

' ricrc-r .^crzt-xtZ-r <:□ agrîca. ara din 
' RS FSJL. In care B ctaixi sa tesrășoaie 
' "trecerea pestra jadepumirea KXăririxr 
I pjesarei dn septembrie a Comitoto ui Cen

tral al PCV-S cn urnire la texroitaea a- 
grfcu.tx ța - perrir- apcotizxxxaret popu- 

; _j>c ca pcodase alianentare mai multe și 
aal variate. ta< toiestau ușoară cu materii 
prime.

MIHAI CARAVFIL 
cccespoMe^usî .Sc-tet tz»eettairf~ 

peatra reg-aaea Hx*ei:ara

A. L Mikoian 
l-a primit pe G. Myrdal
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la 15 tabruarte. A. L MtLocax toc".:; tor a! 
p-esetairteta Consîiirlu. de M-.ișt- al 

1 LJLS-S- a șrisBî: la Krenic pe G- Myrdal.
-eorehori eaecutiv al Gt~ .-»et EoxwnjJCe a 

J Orgrriza’^ies Nat an or Unite jeatru Eu- 
i rapa. ca^e a lest asoțît de M Borinsky. 
I «ocretnr oacotăv adjnsct. la cadrai con vor- 
î rcri- are a arat kc az v*t atinse pro- 
’ r -rar -—er -are la actmtatoa Comisiei 
I Ecaaaanace ONU peava Europa.

Ln prrrtne az las*, de iaț. L G Kabanov. 
' trar»T~i * «eenre-iJat ersesnor; P N Kumi- 
I Bok ln^Bar ai ■MMinM comeriolni ex

terna- șaV.Y M-vdviaoa- șeful departamen- 
. "*xd petra crxr.al ca țările occidentale

Calitatea tecțliVr an t-» tieeseriC de îeăt- 
in care a tos' pregătit tetaegx. scarirw 
Tovnrâșnl Nx«scz Gae je**l Mcrze*
de trepagatiă ș; ajria e a axnțtetr-xt ale- 
•sal a a* -*tat e-er, a": xâ aa te xegâ 
tr șz de ictOt ori- d-ar <3 « ri
teatate oeeace a *ăcn ca ete să txMte la 
an ano aecccessc-rătcr. ca s^ae ocofoxd 
și > se riziege că to Jfcscrț tie i
MriaX te xxx aseaeoea lecții os -
Xxtoaz să «*• « soartă =a bană

Iar dacă na* axiagăs la acesr program 
■s s-a rig-i«t te caza "ea propagandiști kc. | 
*♦ >3tea te așcr «ea*a de tocai pe eare-1 v- . 
ctrpâ îs caărwC poeocspărBcr aceri te fj’ut , 
'atacai U T M Zeăettx grija perrira oxrtln-ja 
cz'r vare a jrcci.p'»:'j’t cr. peTm conți : 
wztri tea'- a te. i â-ririalul politic al nte-l 
■ățrinr ș- tbwretaîs: din ralee.

CoorrieCai "axvsal U.TM Zeietin are da- 
teriz sâ-F tedreote de orgență atai|ia in 

tV^vnitîțiriî tDEnci] Ge a
peooa;»-stjritor. tmtsiarnilnd seminariRe 
3e instriire intr-o ade.lrată școală. în 
can xcr>g--'iști! să-și Etstișească eunoș- 
tirie* »1 ’x» șt ideologice precum și 
îscxsința i-etodkă șl pe-iagogică atit de 
necesară în munca de propagandă.

ANGELESCU G. GHEORGHE 
oorespondentul Sein teii t-neretului 

pentru regiunea Birlad

r u 1 de
P. Bondarenco

cum se comportă lemnul dacă este presat nu 
de-a lungul fibrei, ci de-a curmezișul Expe
riența a dovedit că lemnul de mesteacăn, de 
pildă, presat în acest mod, poate rezista la 
o Sarcină aproape egală cu cea pe care o 
suportă bronzul și fonta. Dar cum să facă 
din ei un lagăr ? Dacă se va apuca să strun- 
jească pur și simplu lemnul după ce a fost 
presat, cuțitul va distruge fibrele. Ele se 
vor desface ușor Ș> ÎȘ> vor pierde însușirile 
lor.

Dar ce ar fi dacă ar îndoi lemnul ? 
Și tînărul hotărî să încerce acest procedeu. 
El făcu un dispozitiv special, tăie o 
placă subțire din lemn de mesteacăn, o 
înmuie în abur și o puse la presă. Placa se 
îndoi cu Ușurință, dar nu rezistă presiunii 
prea mari șl plesni. Leonid iși dădu seama 
că pentru a îndoi lemnul nu este nicidecum 
nevoie de presă : o placă de lemn de mestea
căn, bine mciată în a-bur, poate fi ușor în
doită cu mîinile. El construi un dispozitiv 
din două suporturi și o șină metalică. Al 
doilea lagăr ieși foarte bun.

La prima încercare a noului lagăr se adu
nară mulți membri ai asociației tehnico- 
științifice a institutului. Leonid era vădit 
emoționat. El mai controla încă odată in
stalația de probă și dădu drumul la curent. 
Luînd viteză, arborele începu să se învîr- 
tească. Studenții urmăreau cu încordare apa
ratele. Dar iată că Popov scoase cuzineții 
și îi arătă tovarășilor săi. Lagărele făcute 
din lemn de mesteacăn nu erau deloc uzate.

Aparatele arătară că lagărul a rezistat la 
o sarcină de 25 kilograme pe un centimetru 
pătrat al suprafeței de lucru.

Leonid Popov- a incercat la mașina sa 
peste 20 de cuzineți. Datorită intervenției 
profesorului P.N. Huhrianschî, conducătorii 
atelierelor de reparații navale hotărîră să 
pună, cu titlu de experiență, un lagăr de 
lemn la arborele elicei șalupei „Communar".

Leonid Popov a lucrat împreună cu lăcă-

lemn
tușii și mecanicii. El înțelegea că de rezul
tatul acestor încercări depinde foarte mult 
dacă cuzineții vor fi sau nu folosiți șl de 
aceea urmărea cu încordare operația de 
fixare a lor Cind lucrările au fost terminate, 
căpitanul șalupei Piotr Ivanovici Pimnev îl 
chemă laoparte pe Leonid și îi spuse cu în
doială în glas :

— Să-ți spun drept, mă tem totuși să plec 
în cursă ev lemnișorul tău

Leonid îl liniști cum putu pe căpitan, deși 
el însuși nu era mai puțin emoționat decit 
acesta Și in timp ce șalupa se afla în 
cursă, tînărul a dat fuga de cîteva ori în 
port, ca să-l întrebe pe dispecer dacă nu are 
vești de pe „Communar". Dar nu venea nici 
o veste alarmantă și acest liceu îl liniști pe 
Popov Mare a fost bucuria comsomolistului 
cind, întoreîndu-se din cursă, căpitanul i-a 
strîns puternic mî.na și i-a spus:

— Iți mulțumesc pentru lagăr. Iți mulțu
mesc mi lt I

După aceasta cuzineții de lemn au fost 
puși la lagărul arborelui elicei șalupei „Po- 
beda" oare ieșise din reparație. Iar peste o 
săptămînă, directorul fabricii de funii din 
Voronej, fiind sfătuit de profesorul P N. 
Huhrianschi. a luat dela institut citeva la
găre de ale Ivi Popov pentru a le instala 
la războaiele de țesut.

Șalupa „Communar" a parcurs 8.000 de 
kilometri cu lagărul creeat de studentul Leo
nid Popov, sub conducerea profesorului P.N. 
Huhrianschi. In acest timp, cuzineții de lemn 
s-au uzat numai cu 0.75 milimetri, iar arbo
rele pe care au fost puși a suferit un uzaj 
total de numai 0,5 milimetri Deobicei, în 
perioada în care se parcurgea o distanță atît 
de mare, mecanicii schimbau la aceeași șa
lupă cel puțin 4 lagăre de bronz și un ar
bore al elicei.

Pentru munca științifică depusă, șeful Di
recției generale a învățămîntului superior 
din Ministerul Culturii al U.R.S S. l-a acor
dat studentului Leonid Popov o Diplomă de 
onoare și un premiu.
(Din „Comsomolscaia Pravda" Nr. 7/1954)

Consfătuirea 
fruntașilor în agricultură 

din R. S. F. S. R.

21 februarie — Ziua solidarității internaționale cu tineretul luptător din coionii

Alături de tinerii luptători din colonii
occidentale încearcă să acrediteze ideea că 
tratativele nu pot duce la rezolvarea proble
melor litigioase și că eșecul lor este inevi
tabil. Cit de depărtată de realitate este o a- 
semenea afirmație ne-o dovedește faptul că 
tratativele din Coreea au putut să ducă la 
inocturea singerosului război provocat de in- 
tervenționiștii americani și lacheii lor li- 
sinmaniș’.i. Desigur tratativele cer o năzu- 
in;a reciprocă de înțelegere. In măsura in 
care există această năzuință tratativele pot 

a . tale. Încetarea războiului din 
C reea a c- r.stîtuit o mare victorie a forțelor 
păcii. Ea a dovedit că în zilele noastre gu- 
• err.an;:: caonaliști nu mai pot să acționeze 
fără a ține seamă de opinia publică mondia
lă. u "a: să nesoooîească glasul po
poarelor

L_:ta popoarelor pentru pace și indepen
dentă națională cunoaște o amploare mereu 
crestindă. O contribuție de seamă la această 
luptă o aduc popoarele și tineretul din lările 
caloniale ș: dependente. In Vietnam, Patet- 
Lao, Malaia. Maroc, pretutindeni unde mai 
doHMețte tocă oprimarea colonialistă, popoa
rele luptă cu toate forțele lor impotriva opri
matorilor. Exemplul Chinei și ai celorlalte 
;ărț care sub soarele Marii Revoluții Socia
liste cin Octombrie au pășit pe un drum nou 
exercită o puternică atracție asupra popea re- 
kr coL.niule Dincco de cortinele de minciuni 
pe ca-e cercurile agresive le-au țesut în juru’ 
-ea ;zarr « ■ R. P. Chineze oamenii simpli au 
putu: sa afie cum un mare pcoo* odinioară 
~.r =-. a p-riut să-ș! făurească o viață liberă 

<j iaflodicarft.
Cifrele ș: tarte> vorbesc grăitor despre a- 

ceastâ viată. Iu China populară s-au pus de 
cartai ta hmcttane o serie de secții ale com- 

:"a u’._ rretalurgic de’.a Anșan — inima de 
oțel a Chitei. Spre deosebire te vremurile re- 
gimutei gommdanist cînd foamea era atotpu- 
terr ea asupra Chinei, astăzi această mare 
tară produce suficiente cereale pentru hrana 
populației In 1952 recolta globală de cereale 
a Chinei a fost cu 15% mai mare decit In 
1951. iar recolta de orez timpuriu pe cimpuri 
irigate a fost cu 10-30°, mai mare. Desigur, 
toate acestea contrastează in mod cu totul 
evident cu stările de lucruri din țările în 
care colonialismul mai stăpînește încă.

*
In goană după profitul maxim colonialiștii 

jefuesc in mod barbar țările înapoiate. 
Formele pe care Ie-a luat exploatarea coloni
ală in secolul nostru sînt uneori de neima
ginat. Multe dintre popoarele coloniale tră
iesc astăzi în condiții de sclavie așa cum tră
iau strămoșii noștri cu multe sute de en în 
urmă. îngustarea sferei exploatării coloniale 
ca o urmare a transformărilor cere au avut 
loc după cel de al doilea război mondial a 
duș La intensificarea robiei colonialiste Des
trămarea sistemului colonial al imperialismu
lui, rezultat direct al luptei de eliberare a 
popoarelor din colonii și semi-colonii, este o 
realitate ale cărei consecințe se resimt neîn
cetat în raporturile internaționale.

Stările de lucruri din colonii sînt grăitor 
ilustrate prin aceea că in timp ce in legiu
nile coloniale trăește 70 la sută din populația 
lumii Capitaliste, aceste regiuni participă 
deabia cu 5%, la producția industrială a lumii 
capitaliste Țările coloniale se găsesc intr-o 
stare de complectă înapoiere. In colonii și 
semi-colonii procentul populației ocupată in 
agricultură reprezintă între 70-90% din to
talul populației. Sînt cazuri însă cînd și a- 
ceste procente sînt depășite. De pildă în 
Africa occidentală franceză 95% din popu
lație este compusă din țărani. Pare curios, 
dar cu toate acestea realitatea vieții-de fie
care zi o confirmă — suprafețele cultivate din 
teritoriul țărilor coloniale și semi-coloniale 
sînt extrem de reduse. Sînt țări ca de ex
emplu Peru, Paraguay, Venezuela în care su
prafața cultivată reprezintă abia 1 %>. In Bra
zilia cea mai mare parte din terenurile ara
bile sint nefolosite.

Stările acestea de lucruri își găsesc o ex
plicație și în faptul că cea mai mare parte 
a pămîntului nu aparține celor ce-1 muncesc 
ci citorva îmbuibați — colonizatorii străini 
șl păturile avute autohtone. Moșierii posedă 
80 % din pămînt în Iran, aproape 80 % în 
[rac, 80 % in Afganistan.

In Siria 8000 proprietari funciari posedă 
4 milioane de hectare iar 75 % din țărani 
n-au niciun petec de pămînt. In Pakistan, 
50.000 de mari moșieri care reprezintă de
abia 0,06% din populație posedă 70 % din 
pămintul cultivat. O mare parte a pămîntu
lui este deținută în țările coloniale de către 
colonizatorii străini, adevărații stăipîni ai 
acestor țări. Astfel în Egipt 1.627 proprie
tari străini posedă o suprafață de năminț 
ega’.ă cu cea aflată în proprietatea unui 
milion de febahi (țărani egipteni). In Iran 
concesia societății Anglo-Iranian Oii Corn 
pany era cțe 180.000 kilometri pătrați. In Ro- 
dezia de Nord, două treimi din pămîntul 
cultivabf. iar în Rodezia de Sud jumătate 
din teritoriul țării este deținut de reprezen
tanții colonialismului. Acest pămînt nu este 
destinat să rodească pentru bunăstarea 
locuitorilor țării. Pămîntul încăput pe mina 
monopolurilor străine este folosit pentru je
fuirea bogățiilor naturale ale țărilor coloni
ale, pentru îmbogățirea fără margini a colo
nialiștilor.

*
Viața oamenilor muncii din țările coloni

ale și dependente este un lanț necurmat de 
suferințe. Muncitorii petroliști din Arabii 
Saudit_ă și Kuweit primesc salarii care sînt 
de 5-15 ori mai reduse decît cele ale muncito
rilor petroliști din S.U.A (în treacăt fie spus 
in S.U.A., în ierarhia salariilor muncitorii 
petroliști se găsesc pe locuri dintre cele mai 
din urmă). In țările coloniale, capitaliștii 
în goană după brațe de muncă ieftine folo
sesc în mod intens munca copiilor. O treime 
din muncitorii din Ecuador sînt copii în 
vîrstă de aproximativ 12 ani Tinerețea lor 
este furată de societățile americane de pe
trol, cauciuc, etc., care stăpinesc această 
țară. Mizeria e atît de crîncenă incit în 
colonia americană Porto-Rico există mame 
care dau copiilor lor să înghită lut pentru a 
le mai astîmpăra foamea.

Colonialiștii își imaginează că ținînd în 
neștiință de carte popoarele coloniale vor pu
tea să prelungească la infinit dominația for, 
starea de mizerie a maselor. Astfel, în Sudan 
99,5% din populație este analfabetă. In Irak 
94%, în Malaya 76% iar în Bolivia 75%. In 
Iran la fiecare 10.000 de locuitori revin a- 
bi.g 3 tineri care învață intr-un institut de 
învățămînt superior,

Sityația sanitară este la fel de dezastruoa
să. In Africa orientală franceză nu sînt decît 
15 spitale pentru o populație de 16 milioane 
de locuitori In Maroc există un medic la 
45.000 de locuitori E oare de mirare că tn 
această colonie franceză din fiecare 1000 
copil mor 280, că tn Malaya 70 la sută din 
copiii în vîrstă dela 4 pînă la 7 ani suferă de 
tuberculoză, că în Indonezia 20.000.000 de 
oameni sînt atinși de tuberculoză, că în 
Uganda există 100.000 leproși la o populație 
de 5.000.000 oameni și în Nigeria la 133.000 
locuitori există un singur medic ?

Toate aceste groaznice relatări explică 
de ce de nildă, în Brazilia durata medie a

tea Mxct ier* Corner tutui Exterior.
-----•-----

Scurte știri
a La 14 febraarie a sosit la Budapesta în 

onoa IaHtaCite Asociației artritecților un- 
• ie ega;.<e de arnitecți romsni în 

3WMe «■ •rotesornl Gootav Guști, de ia 
1-sritxsc te arritecrurâ Jin Buczrești.

a la coada pcctestelor botărite ale oc- 
>»re.<r tabitoare de pace din Asia și din 
Pa<stan iasoș guvernul Stateior Unite a 
aflaațat că va acorda ajutor militar Pakis- 
taniot.

• Recent a avut kx la New York un con
cert in cadrul căruia au fost prezentate și 
incrări ale compozitorilor clasici și content 
pocani romini. Au lost executate sonate de 
George Enescu. Ludovic Feidman și Vlrgil 
Gheorghiu și piese de folkloi de I. Vidu De 
asemenea au fost prezentate creații noi ale 
Klklorului romînesc Concertul s-a bucurat 
de un deosebit succes.

-----•-----

Informații
Prkitr-un decret al Prezidiului Marii Adu- 

-ări Naționale, tov. V. Malinschi a fost eli
berat din funcția de ministru al comerțului 
interior, primind alte însărcinări.

*
Printr-un decret al Prezidiului Marii Adu

nări Naționale tov Mircea Oprișan a fost 
numit ministru al comerțului interior.

(Agerpres)

In tiecare an. La 21 februarie, din inițiativa 
Federației Mondiale a Tineretului Democrat 
și a Uniunii Internaționale a Studenților se 
sărbătorește in lumea întreagă ziua solida
rității internaționale cu tineretul luptător din 
colonii.

In această zi, tinerii din lumea întreagă își 
amintesc de trei momente însemnate 
din lupta popoarelor și a tineretului 
din țările coloniale pentru indepen
dență națională. Este vorba in primul rind 
de uriașa grevă a marinarilor din flota mili
tară indiană care, la 21 februarie 194c, in 
semn de pro:est împotriva jugului colonial 
englez s-au răsculat 79 de vapoare și 21 de 
instalații de bord erau paralizate de grevă 
Colonialiștii britanici au deschis focul asu
pra vaselor răsculate. Sub ploaia obuzelor 
marinarii indieni au pus mina pe arme Ală
turi de ei se aila un popor intre®.

Un an mai tirziu. in februarie 1947. in 
Egipt, la Cairo tineretul a organizat o mare 
manifestație impotriva asupritorilor oo'.otra- 
liști. Cei 10.000 de mani'estanți an fost ata
cați cu focuri de armă 90 de student! au fes* 
răniți. dar răspunsul nu s-a toat malt aș
teptat : Pe toată Valea Niiuiirl pită la Kar- 
tem și cină in Sudan au iest decUrzta gre-.e 
de solidaritate. *

In februarie 194â. Confer ma -fesa Cak irta 
a tineretului dm -inie Asiei te Sud-Es: ar 
ganizatj de FALTD « ■ p-xiinx
ziua de 21 feo~uerie. Zi te solidaritate 02 
tineretul krp'atoc în eotociL

Trec anii, xrx dună altuL și fjec-re săr
bătorire a afle* te 2! iet>rM*ie dove-iește că 
tineretul lumii ri. la riște necontenit solidari
tatea sa cu 'inert: dn edon:i. a căror luptă 

i este o tarte .tsegran'a d.u tenta nvodială 
: pentru pace- împotrha primejdiei unei i» J 
. război Fieea-e sărbătorire a zilei de 21 fe- 
î orcarie este un prfle; pentru tinerii care tră
iesc iu dfrirrte colturi ale lumii de a-și ex- 

I prima d"'—a fermă de a ajuta tinerito- din 
| țările CDizDMle să izbindeascâ in lupta lor 

gtoa dar r. nă te eroism, pentru indepen- 
I dența "tattaoală.

*
in ac*st a- Z ua solidarității intemaționile 

cu t:---e -ri G-ptâtor dtn colonii este săr- 
' bâtor tâ în coodipil-j in rece forțele păcii 
'au reportat uriașe succese. Mișcarea contem- 
i porana pentru pace a căpătat o forță pe care 
I n-a cunsscut-: nici o mișcare din toate cele 

pe care ie-a tnregistiat istoria dealungul se- 
coielar. la rtednrile mișcării pentru pace se 
găsesc astăzi oameni ale căror concepții des
pre lume se deosebesc fundamentai, dar care 
au gâs:t un limbaj comun prin dorința de 
a apăra omenirea te ororile unui nou război. 
Mișcarea contemporană pentru pace este o 
realitate ce r._- poate fi ignorată. Sutele de 
— îlioane ie semnături pe Apelurile Păcii 

! s-au transformat in sute de mili.iane de obs
tacle ralea celor care vor să asvlrle po- 

I poarele in v' • a*ea unui nou măcel.
Astăzi mai mult ca oricind in trecut, opi

nia publică mondială iși exprimă dorința 
■’!'ri-ttre ca :n: rdarea existentă în relațiile 

I internaționale să fie atenuată, ca problemele 
iitiț; a-e. rerezoivate încă, să-șl găsească 

are te calea tratativelor, pe calea unei 
înțelegeri pașnice.

P< > arele apreciază în mod deosebit propu
nerile Unî.nii Sovietice privind reglementa
rii p >șnic.< a un -r probleme internaționale de 
importanță primordială pentru salvarea 
păcii.

Forța opiniei publice mondiale, ca și efor
turile deosebite ale Uniunii Sovietice, au fă
cut cu putință convocarea în aceste zile a 
Conferinței dela Berlin a miniștrilor de ex- 
:erne ai celor patru puteri — U.R.S.S., S.U.A., 

j Anglia și Franța. Popoarele și-au pus spe- 
I ranțe în această conferință, deoarece sînt 
convinse că reunirea la aceeași masă a tra
tativelor a reprezentanților celor patru puteri 
este de natură să contribue la destinderea ra
porturilor internaționale. Dezbaterile de pînă 
acum ale conferinței dela Berlin au arătat 
cu claritate dorința Uniunii Sovietice de a 
se ține seama, acum cînd este vorba de dis- 

■..rea unor probleme de însemnătate mon
dială, de uriașele transformări care au avut 
loc în situația internațională în perioada 
postbelică

Reprezentanții puterilor occidentale în
cearcă pe toate căile să împiedice restabilirea 
rolului Chinei populare în rezolvarea proble
melor internaționale. Apariția Republicii 
Populare Chineze în arena internațională 
crinstitue un eveniment de care trebue ținut 
seama. Nu există problemă importantă In 
lume, cum ar fi încetarea goanei înarmări
lor, interzicerea necondiționată a armei ato
mice și a celorlalte arme de exterminare în 
rasă etc, care să poată fl rezolvată fără 
contribuția marelui stat popular chinez. Lu
crul acesta se pare însă că anumite cercuri 
nu vor să-l înțeleagă. De o deosebită încăpă- 
tinare șl de lipsa unui elementar simț al rea
lității dau dovadă in primul rind cercurile 
c nducătoare din S.U.A. Chiar ministrul ad- 

:nct al afacerilor externe al Angliei șl re
prezentant al acesteia la O.N.U., Selwyn 
Lloj’d, a declarat zilele trecute : „Trebue să 
recunoaștem că guvernul Chinei Populare 
conduce în mod efectiv o populație de 400-500 
milioane de chinezi. Avîndu-se în vedere a- 
cesf fapt, guvernul englez este de părere că 
în scurt timp Națiunile Unite nu vor mai pu
tea pretinde titlul de organizație mondială 
dacă China nu va fi reprezentată".

Mizînd pe clica falită a lui Cian Kai-și 
cercurile conducătoare din S.U.A. vor să ig
noreze existenta unui stat cu o populație de 
aproape 500 milioane de locuitori .Dar China 
nouă există și se dezvoltă indiferent de do
rințele și speranțele cirmuitorilor americani.

Uniunea Sovietică, atit în cedrul conferin
ței dela Berlin, cit și în nenumărate alte 
prilejuri, a cerut cu insistență ca Republicii 
Populare Chineze să i se dea locul pe care de 
drept trebue să-l ocupe în organismele in
ternaționale. Poziția sovietică este sprijinită 
de toți oamenii de bună credință din lume.

Pe ordinea de zi a conferinței dela Berlin 
se află discutarea unei probleme de uriașă 
însemnătate pentru pacea nu numai a Euro
pei, dar și a lumii întregi. Este vorba de dis
cutarea problemei germane. Popoarele din 
Europa, în amintirea cărora sînt vii suferin
țele provocate de militarismul prusac, își ex
primă dorința ca Germania să devină un stat 
unitar și democratic și nicidecum- un stat 
militarist și agresiv așa cum a fost în trecut 
Reichul hitlerist și așa cum este în prezent 
republica dela Bonn.

Popoarele se opun categoric „comunității 
defensive europene", instrument al politicii 
agresive a cercurilor conducătoare americane, 
șl salută propunerile juste, perfect realizabile, 
ale delegației sovietice la Berlin, privitoare 
La unificarea Germaniei pe baze democratice 
și la asigurarea securității europene.

Există în lume cercuri care se tem de dis
cutarea problemelor, litigioase. Teama aceas
ta își găsește justificarea în aceea că duș
manii păcii nu vor să se demaște în fața po
poarelor. Iată dece oficinele de propagandă 

vieții unui om este de 28 ani tar în India 
de 26 ani.

In țările coloniale se practică pe 
larg sistemul traficului de oameni. In 
mod deosebit sint vinduți tinerii — bă
ieții stăpînilor de fabrici, fetele caselor 
de toleranță. In Africa de Sud tinerii vîhduți 
plantatorilor și stăpînilor de mine, care reu
șesc să evadeze dar sînt prinși, sînt băgați 
în cuști de fier trase de boi și aduși înapoi în 
minele și plantațiile colonialiștilor.

Experiența istoriei a dovedit insă că niciun . 
fel de oprimare, niciun fel de samavolnicie 
nu este capabilă să sugrume lupta pentru 
libertate a popoarelor coloniale. Perioada 
care a urmat celui de al doilea război mon
dial a rost o perioadă de intensificare a miș
cării de eliberare națională în țările coloniale 
și dependente. Partidele comuniste și mun
citorești s-au consolidat neîncetat, în jurul 
lor grupîndu-se păturile cele mai combative 
ale popoarelor coloniale.

Impasul in care au ajuns colonialiștii fran
cezi in Vietnam, care urmează înfrîngerii 
■>uferite de intervenționiștii americani în , 
Coreea, este o mărturie a dirzeniei cu care 
popoarele care au simțit jugul colonial luptă 
pentru libertate.

Comandamentul francez din Indochina 
declanșează ofensive după ofensive, azvîrle 
la atac escadrile de avioane, organizează de
barcări în diferite puncte ale țării. Totul 
urmărește să zădărnicească eliberarea po
porului vietnamez. Dar realitatea de pe fron
tul de luptă dovedește că planul colonialist, 
suferă un conținu eșec. Nu numai în Viet
nam, dar și in țările vecine — Patet Lao șl 
Khmer — se intensifică lupta patrioților 
dornici să alunge pentru totdeauna pe colo
nialiștii francezi.

In Malaya, Kenya, Maroc, Tunisia și în alte 
țari, coloniaiiștii primesc puternice lovituri. 
Desfășurarea evenimentelor arată că destra- 
rwrea sistemului colonial al imperialismului 
este un fenomen pe care nimeni și nimic nu-1 
roate împiedica. Cercurile guvernante din 
ce tea; nu vor insa să înțeleagă lecțiile 
sterie:. Cercurile conducătoare din S.U.A. 

fac tot ce le sta in putință pentru a agrava 
situația din Indochina. întețind focul răz
boiului din această țiară. „Ajutorul" acordat 
colonialiștilor francezi este menit să asi
gure continuarea barbarului război împotri
va poporului vietnamez, război de pe urma 
căruia negustorii de moarte din Wail-Street 
vor sa tragă foloase.

In Malaya ca și in Kenya colonialiștii bri
tanici folosesc teroarea bestială ca mijloc de 
reprimare a luptei popoare or Pe străzile din 
Nairobi se leagănă în spinzurătorl trupurile 
multor negri nevinovați. in Malaya, r.enu- 
mărați oameni sint uciși, fără a avea vreo 
\ i-nă. La 8 ianuarie soldații britanici au îm
pușcat „din greșală" trei civili malayezi; 
la 19 ianuarie au tost împușcați un copil și 
o femeie, bănulți ca ar fi „întreținut legături 
cu partizanii *; la 12 ianuarie, o Mnără mi- 
layeza, in vîrstă de 19 ani, a fost condamnată 
la moarte acuzată fiind de port ilegal de 
armă. In Guyana britanică guvernul aies de 
popor a fost destituit iar unii din membrii 
iui întemnițați.

Dar precum soarele nu poate fi oprit să 
răsară în fiecare zi, tot astfel lupta popoare
lor din coionii, nu poate ti înăbușită. In 
aceasta luptă tineretul din țările coloniale 
iși aduce contribuția sa. In lupta au devenit 
cunoscuți tineri ca Nabib Hadery și Manuts- 
cher Bagheri. Tinărul iranian Nabib Hadery 
nu avea decit 19 ani cind intr-o noapte se în
torcea acasă dela o demonstrație. El a fost 
atacat de fasciști care i-au tăiat picioarele 
cu toporul Ambele picioare au trebuit să fie 
amputate. Din spital, el a scris tovarășilor 
săi : „Sper, dtn toată inima că, în ciuda pro
tezelor îmi voi relua repede locul de luptă 
alături de voi".

In Siria, un latifundiar, Daham El Hadi, 
cu ajutorul jandarmilor a încercat să aca
pareze petecele de pămînt ale țăranilor din 
satul Ali-Katch. Țărani, bărbați și femei, 
tineri și bătrîni, au răspuns cu energie. Ti
nerii au pus mina pe seceri și sape și au a- 
părat pămîntul. Cîțiva dintre ei au fost ares
tați. Dar lupta țăranilor nu s-a oprit pînă in 
momentul in oare acești tineri au fost elibe
rați.

Lupta tineretului din țările coloniale și de
pendente îmbracă forme variate. Despre a- 
ceastă luptă ne-au vorbit tinerii din țările 
coloniale în zilele de neuitat ale Congresului 
și Festivalului dela București. Ne aducem 
bine aminte de relatările lor despre lupta 
curajoasă a tineretului colonial și desipre do
rința lor fermă de a sparge barierele opri
mării coloniale și de a-și cuceri o viață in 
care oamenii să înceteze a mai trăi în mizerie 
și să moară în floarea viratei.

Ecoul Congresului și Festivalului a fost 
purtat pînă departe, pînă in cele mai înde
părtate colțuri ale lumii. In Transvaal, colo
nie britanică din extremitatea sudică a Afri
cii, nu de mult a fost organizat un festival 
pentru pace și prietenie al tineretului. Tineri 
din Africa de Sud. albi și negri, au repetat 
cuvintele pe care reprezentanții tinerei ge
nerații din întreaga lume le-au rostit in vara 
anului trecut ta București: „Pace și Priete
nie !".

Popoarele coloniale doresc să trăiască în 
pace și prietenie cu toate popoarele lumii.

Versuri emoționante au fost scrise de 
poeții Vletnamu'ui, exprimind dragostea po
porului vietnamez pentru Franța lui Raymon- 
de Dien și Henri Martin, pentru patrioții 
francezi care cer încetarea războiului murdar 
din Vietnam. In lumea întreagă, popoarele 
cer să se pună capăt oprimării coloniale, să 
la sfîrșit războiul nedrept impotriva popci u- 
lui vietnamez și represiunile sîngeroase îm
potriva atîtor popoare împilate. Lupta pentru 
eliberarea popoarelor coloniale este sprijinită 
din plin de Federația Mondială a Tineretului 
Democrat și de Uniunea Internațională a 
Studenților. In rîndurile F.M.T.D. s-au aflat 
în 1945 trei milioane de tineri din țările co
loniale, pentru ca șase ani mai tirziu nu
mărul lor să crească ia zece milioane, cifră 
cu mult depășită după Congresul de ta 
București. F.M.i.D. și U.I.S. au trimis tine
rilor din colonii materiale didactice, medi
camente, alimente etc. Congresul și Festivalul 
dela București jar mai apoi Congresul Mon
dial al Studenților de la Varșovia, au fost 
minunate prilejuri de manifestare a solida
rității tineretului lumii cu tineretuî din co
lonii. Nici cînd nu vor putea fi uitate mo
mentele emoționante ale întîlnirilor dintre 
delegații din țările coloniale și cei dtn me
tropole, englezi și malaezi, francezi și viet
namezi — toți erau uniți într-o singură nă
zuință : pace și prietenie.

Tineretul patriei noastre, care a găzduit 
Congresul și Festivalul, își exprimă profunda 
sa simpatie pentru lupta de eliberare a po
poarelor coloniale. In țara noastră studiază 
tineri din țările coloniale. Tinerii romini 
au trimis daruri tinerilor din colonii. De 21 
februarie, tinerii din Republica Populară 
Romînă transmit salutul lor de solidaritate 
tineretului luptător din colonii șj-și mani
festă convingerea deplină că lupta tineretu
lui colonial va fi încununată de o victorie 
deplină.

„Scînteia tineretului'*
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Conferința dela Berlin
a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri

Pentru ca anschlussul 
să nu se mai repete

BERLIN 16 (Agerpres). — TASS trans
mits :

La 15 februarie a avut loc la reședința 
Inaitului comisar al U.R.S.S. din Germania 
ședința ordinară a miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor patru puteri.

Ședința a fost prazidată de J. F. Dulles. 
Miniștrii au continuat discutarea punctului 

doi de pe ordinea de zi — „Problema ger
mană și sarcinile asigurării securității curo- 
pene“. După cum se știe, în cadrul discuțiilor 
pe marginea punctului doi al ordinai de zi, 
delegația sovietică a făcut o serie de pro
puneri în problema germană, îndreptate spre 
grăbirea unificării Germaniei pe o bază de
mocratică și pașnică și spre încheierea tra
tatului de pace cu Germania. Miniștrii afa
cerilor. externe ai Franței. Angliei și S.U.A. 
n-au prezentat însă proiectul lor de tratat 
de pace cu Germania, refuzînd în același 
timp să discute propunerile sovietice concrete 
în problema germană. In consecință-, delegația 
sovietică pornind dela faptul că s-a creat 
o situație în care trebue hotărît cum să 
se procedeze în perioada în care nu există 
încă tratatul de pace cu Germania, și-a pre. 
zentat propunerile cu privire la măsurile ce 
trebuie adoptate pînă la încheierea tratatului 
de pace cu Germania, precum'și cu privire 
la măsurile pentru crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa.

In șed’nța din 10 februarie, delegația sovie
tică a prezentat spre examinare conferinței 
miniștrilor propunerea „Cu privire la asigu
rarea securității în Europa” și proiectul prin
cipiilor fundamentale ale „Tratatului genera! 
european cu privire la securitatea colectivă 
In Europa'*.

In ședința din 15 februarie a continuat dis
cutarea sus-amintltelor propuneri sovietice.

Primul a luat cuvîntul G. Bidault. El a în
cercat să găsească pretexte artificiale pentru 
a respinge propunerile sovietice, îndreptate 
spra traducerea în fapt a ideii securității co
lective pentru țările Europei, independent de 
deosebirile dintre orîndutaea lor socială. G. 
Bidault a spus, printre altele, că rămine ne
clar cum se împacă aplicarea propunerii so
vietice cu existența în Europa a unor state 
care duc o politică externă de neutralitate 
precum și a unor state cu care IJ.R.S.S. nu 
are relații diplomatice normale. Bidault a a- 
firmat în continuare că propunerea sovietică 
ar însemna aplicarea lozincii „Europa pentru 
europeni", șl ar duce la izolarea Europei de 
celelalte țări din iunie.

Făcînd tot mai confuză problema discutată, 
Bidault a declarat că chiar termenul „Euro
pa”, este „echivoc”. Bidault a văzut acest 
echivoc în faptul că interesele unor țări din 
Europa, de pildă, ale Franței, Marii Britanii 
și U.R.S.S. se întind dincolo de hotarele Eu
ropei. După părerea lu> Bidault, faptul că 
„Europa este astăzi împărțită”, du.pă cum s-a 
exprimat el, și că prin ea trece hotarul care 
desparte două lagăre, este u-n obstacol în calea 
înfăptuirii Ideii securității colective a țărilor 
europene. Bidault a ignorat totodată faptul 
îndeobște cunoscut că scindarea Euro
pei este o urmare a politicii puterilor occi
dentale, îndreptată spre crearea unei grupări 
militare de state vest-europene și spre opu
nerea acestei grupări Uniunii Sovietice și ță
rilor de democrație populară. Bidault a afir
mat că el este pentru coexistența pașnică 
între țările celor două lagăre în care s-a îm
părțit lumea.

„La acestea, a spus Bidault în continuare, 
aș dori să mai adaug cîteva observații dic
tate de bunul simț".

Aceste observații aie lui Bidault s-au redus 
la aceea că în Europa răsăriteană s-a-r fi 
creat un așa numit „bloc răsăritean'*, deși se 
știe că relațiile intre țările de democrație 
populară din Răsăritul Europei și Uniunea 
Sovietică se bazează pe egalitate in drepturi 
și respect reciproc, că aceste țări nu fac parte 
din nici un fel de grupare, că ele năzu'esc 
să trăiască în pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii.

Ocupîndu-se de propunerile sovietice cu 
privire la asigurarea securității în Europa. 
Bidault a su-sținut că ele ar „permanent’za" 
dezmembrarea Germaniei.

Bidault a întrebat apoi cum trebuie înțeles 
articolul 7 din proiectul sovietic al „Trata
tului general european cu privire la securita
tea colectivă în Europa** conform căruia sta
tele semnatare ale tratatului se obligă să 
nu participe la nici u-n fel de coaliții sau a- 
lianțe și să nu încheie nici un fel de acorduri 
ale căror scopuri să fie în contradicție cu 
scopurile Tratatului cu privire la securitatea 
colectivă în Europa. Bidault a susținut că 
textul acestui articol nu ar fi clar și a între
bat dacă delegația sovietică consideră trata
tul nord-atlantic compatibil cu proiectul so
vietic al „Tratatului general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa'*. El 
a declarat că puterile occidentale „prețuiesc" 
alianțele care le leagă de Statele Unite. Bi
dault a afirmat că intrarea Franței în aceste 
alianțe este compatibilă cu relațiile franco- 
sovietice decurgînd din tratat și că aceste a- 
lianțe asigură securitatea europeană. Cit 
despre Germania, Bidault a repetat din nou 
că atragerea ei într-o grupare vesteuropeană 
de state ar servi drept garanție împotriva 
repetării agresiunii germane.

A luat apoi cuvîntul A. Eden, care a a- 
mintit declarația din 14 februarie a lui V. M. 
Molotov în care au fost contestate afirmațiile 
că propunerea sovietică în legătură cu „Tra
tatul general european cu privire la securita- 
tea colectivă în Europa" ar pune ca o con
diție preliminară-lichidarea blocului nord-at
lantic. Eden a declarat că îi este neclar cum 
se poate împăca această declarație cu arti
colul 7 din proiectul sus-amintitei propuneri.

Invocînd faptul că propunerea sovietică nu 
prevede participarea S.U.A. și Canadei la

Tratatul general european cu privire la secu
ritatea colectivă în Europa, Eden a afirmat 
că scopul acestei propuneri ar îi lichidarea 
sistemului „defensiv" occidental.

In același timp, a continuat Eden, Uniu
nea Sovietică vrea să mențină în Europa ră
săriteană „sistemul sovietic de securitate".

Prezentînd într-o lumină atît de denaturată 
adevăratele scopuri aie propunerii sovietice. 
Eden a repetat din nou că guvernul englez 
este gata să prelungească tratatul anglo- 
sovietic. Eden a încercat în acest fel să 
dea asigurări că ar fi cu putință, pe de o 
parte, să se contribuie la crearea unei gru
pări militare de state ve-steuropene, cu parti
ciparea Germaniei occidentale remilitarizate, 
grupare îndreptată împotriva Uniunii Sovie- 
tice și a țărilor de democrație populară și, 
pe de altă parte, să se îmbine acest lucru cu 
îndeplinirea prevederilor tratatului anglo-so- 
viețic îndreptat împotriva reînvierii agresiu
nii germane.

Eden a trecut sub tăcere felul în care și-ar 
putea îndeplini Anglia obligațiile de aliată, 
sprijinind în același timp planurile de remi- 
litar:zare a Germaniei occidentale.

Eden a recunoscut că Uniunea Sovietică 
are motive să ridice problema securității ei 
și că această problemă nu poate fi ignorată, 
dar a continuat totodată să afirme că biocul 
nord-atlantic și „comunitatea defensivă eu
ropeană” ar asigura concomitent cu tratatul 
anglo-sovietic, securitatea tuturor țărilor. El 
s-a referit de asemenea la Organizația Na
țiunilor Unite, dar n-a adăugat nimic pentru 
a explica de ce unele țări vest-europene și-au 
creat o așa-zisă grupare ..defensivă'* a lor 
atunci cînd există această organizație.

A luat apoi cuvîntul V. M. Molotov. El s-a 
ocupat de observațiile oare au fost făcute în 
cursul discuțiilor in legătură cu propunerea 
sovietică „Cu privire la asigurarea securității 
în Europa" și cu proiectul „Tratatului gene
ral european cu privire la securitatea colec
tivă în Europa”.

In proiectul „Cu privire la asigurarea secu
rității în Europa", a spus V. M. Molotov, gu
vernul sovietic propune ca guvernele celor 
patru puteri să-și asume obligația de a con
tinua eforturile îndreptate spre rezolvarea 
satisfăcătoare a problemei germane, legată de 
interesele menținerii păc'i în Europa.

V. M.-Molotov a amintit că în ședința din 
10 februarie, Dulles, refferindu-se ia punctul 
1 al acestui proiect, a remarcat faptul că en 
el se propune ca guvernele celor patru pu
teri să-și îndrepte eforturile spre rezolvarea 
satisfăcătoare a problemei germane și că de
legația S.U.A. este în totul de acord cu aces
ta. Delegația sovietică, a spus V .M Molo
tov, primește cu satisfacție această observa
ție a d-lrn Dulles.

Ocupîndu-se de discursurile rostite de Bi
dault și Eden în ședința din 15 februarie, 
V. M Molotov a subliniat că observațiile lor 
prezintă un deosebit interes pentru delegația 
sovietică, deși ar fi de dorit să se audă un 
răspuns mai amănunțit al delegației engleze 
la propunerile sovietice.

V. M. Molotov a reamintit că propunerea 
sovietică „Cu privire la asigurarea securi
tății în Europa" este alcătuită din trei punc
te. Primul punct a ''ost primit în mod pozi
tiv de delegația SU A. Dl Bidault și HI 
Eden nu au ridicat obiecțiuni împotriva aces
tui punct. Cit despre cel de al doilea punt 
al propunerii sovietice, in care se vo'beș’e de 
retragerea din Germania a trupelor de ocu
pație ale celor patru puteri, cu excepția unor 
contingente limitate, el a Int'mpfn.at o- 
țiuni mai ales din partea delegației franceze.

De aceea, a spus Molotov, vreau să mă o- 
presc asupra acestor observații ale delegației 
franceze.

Este absolut evident a continuat el. că 
în prezent noi trebuie să clarificăm asupra 
căror chestiuni referitoare la problema ger
mană pot fi apropiate și puse de acord punc
tele de vedere ale guvernelor celor patru pu
teri. Pînă acum nu am putut cădea de a- 
cord în problema tratatului de pace cu Ger
mania Înseamnă oara aceasta că în legă
tură cu toate ce'elalte probleme nu putem lua 
nici un fel de măsuri căra să dea o anunță 
satisfacție poporului german și să servească 
Interesele păcii în Europa ? Mi se pare că 
nu trebue trasă o asemenea concluzie.

Retragerea trupelor de ocupație din Ger
mania pe baza unor condiții stabilite de co
mun acord ar fi, după părerea mea, accepta
bilă pentru toate cele patru puteri, și ar adu
ce poporului german o ușurare pe care ar 
simți-o imediat. De ce să nu studiem această 
problemă mai concret și să nu clarificăm In 
ce condiții retragerea trupelor de ocupație 
din Gernîania ar putea fi acceptabilă pentru 
toate cete patru puteri ?

Refertndu-se la observațiile făcute de Bi
dault că propunerea sovietică cu privire la 
retragerea trupelor de ocupație din Germa
nia ar prevedea simultan stabilirea unul 
control cvadripartit și restabilirea Consiliu
lui aliat de control. V. Ai. Molotov a spus: 
Aceasta este pur și simplu o neînțelege-e. 
Sîntem gata să renunțăm la propunerea noa
stră cu privire la crearea unor grupuri cva- 
dripartite de inspecție în Germama răsări- 
teană și apuseană, dacă aceasta este inac
ceptabilă. Să existe în Germania occidentală 
un control propriu al ei, iar în Germania ră
săriteană — al acesteia.

Noi am presupus că se poate asigura co
ordonarea intereselor prin stabilirea unui con
trol cvadripartit pentru toate părțile Germa
niei, dar dacă acest lucru este inacceptabil, 
nu vom stărui asupra lui.

Poate că, a continuat V. M. Molotov, se 
propune să ne dispensăm de un organ de con
trol atît în Germania apuseană cît șl în Ger
mania răsăriteană? Să discutăm și aceasta.

dită de o serie de organe de presă, dar nu 
corespunde situației reale. Răspund direct ta 
întrebarea d-lui Bidault împotriva cui este 
îndreptat „Tratatul general european". El 
este o alternativă a „comunității defensive 
europene * deoarece acordul „Cu privire la 
comunitatea defensivă europeană” are dreot 
scop reînvierea militarismului german. Noi 
însă sîntem împotriva reînvierii militarismu
lui german și credem că Franța, Anglia și 
S U A. sînt de asemenea interesate să împie
dice refacerea militarismului german.

Referindu-se la întrebarea dacă „Tratatul 
general european" este îndreptat împotriva 
pactului nord-atlantic, V. M. Molotov a spus 
că trebuie să se analizeze în mod concret 
unde, cum Și ce fel de tratate vizează „Trata
tul general european" și să se studieze acea1 
stă problemă. După cum s-a mai arătat, acest 
tratat este alternativa „comunității defensi
ve europene". Ni s-a spus-că la „comunita
tea defensivă europeană" se aderă, deoarece 
nu există alternativă. Noi răspundem : acea
stă alternativă există și propunem să se dea 
atenție proiectului nostru de „Tratat general 
european cu privire la securitatea colectivă 
în Europa". Acest tratat corespunde nu nu 
mai intereselor statelor care și înainte, în 
timpul războiului au fost împreună cu noi 
El corespunde de asemenea intereselor po
porului german, deoarece nu amînă rezolva
rea problemei includerii Germaniei în s'.s'e- 
mul general european de securitate, ci per
mite chiar de pe acum celor două părți ale 
Germaniei să intre în această uniune gene
rală europeană.

Sâ luăm mai degrabă măsuri, a spus V. M 
Molotov, pentru ca tratatul de pace cu Ger
mania să fie încheiat, pentru ca Germania 
să fie unită, șî atunci Germania unită va pu
tea participa la acest acord ca membru egal 
in drepturi

A:ci. a spus V M Molotov, s-au făcut o 
serie de observații critice la punctele 9, 7 și 
10 din proiectul sovietic de Tratat general 
european Sîntem gata, dacă este necesar, să 
discutăm aceste puncte din proiect și altele, 
precum ș: amendamentele care pot fi propuse 
*n scopul îmbunătățirii acestor puncte, astfel 
Incit acestea să oglindească poziția cores
punzătoare punctului de vedere comun al ce
lor patru puteri.

V M Molotov a relevat lipsa de temei a 
observațiilor potrivit cărora „Tratatul gene
ral european” poate duce la precumpănirea 
în sistemul european a unui stat asupra ce 
krlalte state. Dacă există asemenea temeri, 

la V M Molotov, 6Întem gata să exa-
— năm propunerile îndreptate spre împiedi
carea precumpănlril unul stat european, asu
pra celorlalte. Sîntem g3ta să înlăturăm te
merile de acest fel. Vorbind despre observa
ția Iui Bidault că politica Franței a fost în- 
drepta'ă Întotdeauna spre sprijinirea Ideii se 
cn'riățli colective. V M. Molotov a spus că 
dscă lucrurile se prezintă astfel, de ce nu ar 
ap!:ca guvernul Franței acest principiu
în cazul de lată, cînd a fo6t o-ezentată o pro- 
mmere precisă, concretă, cu privire la în- 
lăptoî'ea securității colective :n Europa. Toc- 
m*: din pariea Franței se putea aștepta o în- 
jeege-e deosebită pentru această propunere 

Dl B’daztt, a spus în continuare Molotov.
— -a pjs p ’ntrebre precisa la ca*e m-am
s"? '. t să dau u.n "ăsp ins limpede Ș e i 
vreau si pin d-’„>- BîdaulL Eden și Dulie* 
întrebarea dacă penTu ei este acceptabilă »- 
3era a seen, itățîl colective tn Europa?
Guxramaele Fra- e Angîtei și Statelor L’nite 
*Ie Lt--< s’n: pentru sau contra ideei se 
caritățri colective? Dacă proiectul nostru pen
tru a'i?3*area securității colective în Europa 
este Insuficient, rugăm să se prezinte o altă 
propunere pentru Înfăptuirea acestei Idei. Ar 
fi important să se cadă de acord asupra fap- 
tulul că în momentul de față nimeni dintre 
n?_ mi nesninge ideea însăși a securității co- 
lective în Europa. Dacă noi toți sîntem pen
tru eceastă idee, a spus în încheiere V. M 
Mo!-'- »., mat departe totul Se reduce la for 
mutări concrete care ar putea fi făcute în 
conformitate cu dorințele noastre și care ne ar 
putea satisface pe toți

După V M. Molotov a luat cuvîntul Dul 
Ies, care s-a eschivat de la un răspuns lim
pede la întrebarea concretă pusă de Molotov
— S.U.A sînt pentru sau contra ideii seen 
rității colective în Europa. Dulles a vorbit 
despre securitatea colectivă în întreaga lume, 
despre Charta Atlanticului, despre Charta 
O.N.U., dar nu a răspuns la întrebarea de
legației sovietice. El a declarat că pentru a 
se pune capăt scindării Europei, trebuie să 
se pună capăt scindării Germaniei. El a sus
ținut că drumul spre rezolvarea acestei pro
bleme este indicat în planul lui Eden cu pri
vire la problema germană deși, după cum a 
arătat delegația sovietică în cursul discu
țiilor, acest plan urmărește în realitate per
manentizarea scindării Germaniei și remilita- 
rizarea Germaniei occidentale.

Bidault, care a luat cuvîntul după Dulles, 
nu a dat nici el un răspuns direct la între
barea dacă guvernul Franței sprijină ideea 
securității colective în Europa El a declarat 
că, după părerea lui, nu poate exista secu
ritate colectivă numai pe un singur conti
nent sau într-o singură parte a lumii.

La sfîrșitul ședinței, miniștrii au discutat 
ordinea de zi a lucrărilor lor ulterioare. V 
M. Molotov a întrebat dacă delegația austri
acă a fost autorizată să dea un răspuns la 
propunerile sovietice cu privire la problema 
austriacă. Eden a propus să se continue în 
următoarea ședință discutarea probleme1 au- 
striace dacă delegația austriacă a primit a- 
ceste împuterniciri, iar în caz contrar să se 
discute problema germană. Propunerea nu a 
întîmpinat obiecțiuni.

Cu aceasta ședința a luat sfîrșit.

Am dori să fie prezentate propuneri concrete 
în această problemă. In orice caz, Uniunea 
Sovietică este în mod hotărît împotriva res
tabilirii a orice s-ar putea asemăna cu Con
siliul de control

Existența acestui Consiliu este o etapă de
pășită.

In continuare, V. M. Molotov s-a ocupat 
de punctul trei din propunerea sovietică „Cu 
privire la asigurarea securității în Europa , 
care prevede ca atît timp cit cele patru puteri 
nu vor fi ajuns la o înțelegere în legătură 
cu tratatul de pace, Germania să rămînă ne
înarmată pentru a se asigura neutralizarea 
Germaniei, cel puțin în viitorul apropiat, 
pentru o perioadă determinată și pentru a se 
încheia tratatul de securitate colectivă între 
statele europene.

Noi — a spus V. M. Molotov — punem o 
întrebare simplă. De ce este cu putință o 
alianță in'eramericană și de ce nu poate exi
sta o alianță generală europeană’ Unii spun 
că alianța interamericană nu contrazice prin
cipiile Chartei O N.U., întrucît ea este o uni
une regională, în timp ce uniunea intepeuro- 
peană ar contrazice principiile Chartei 
O.N.U ffar de ce într-un caz este cu pu
tință unirea regionala a țărilor dintr-un anu
mit continent, iar in alt caz, ea este cu ne
putință ?

Referindu-se la observația lui Bidault că 
în Europa există state care nu au relații di
plomatice cu U R.S.S.. precum și state care 
au proclamat politica de neutralitate și că 
poziția lor iață de tratatul general european 
propus nu este limpede, Molotov a spus ra 
aceste chestiuni ar putea fi precizate supli
mentar pe o bază acceptabilă pentru toate 
cele patru puteri.

V. M Molotov a arătat în continuare că 
la conferință a fost criticat punctul 9 al pro
iectului sovietic de „Tratat general european", 
punct care prevede ca guvernul S.U A. să fie 
invitat să-și trimită reprezentanți în calitate 
de observatori in organele create in confor
mitate cu tratatul. Poate că, a spus V. M. 
Molotov, s-ar putea formula altfel acest punct, 
că ar putea fi definită altfel situația specială 
a S.U.A. sau că s-ar putea elimina cu totul 
acest punct. Sîntem gata să discutăm ase
menea propuneri care să satisfacă pe toți. Ar 
fi nimerit ca în acest caz lucrurile să nu se 
limiteze la o simplă critică a acestui punct, 
ci să se prezinte propuneri constructive.

V. M. Molotov a arătat că nu este pe de-a- 
ntregul clară observația lui Eden cu privire 
la Canada După cum se știe. Canada nu face 
parte din Uniunea interamericană dar. după 
cum se vede, se consideră posibil ca ea să 
facă parte din Uniunea generală europeană. 
Să discutăm și această propunere, deși pen
tru delegația sovietică ea este întrucitva ne
așteptată Referindu-se la observația lui Bi
dault că în lume există două lagăre. V AL 
Molotov a spus că acesta este un fapt căra 
tu greu ar putea fi negat Există un grup de 
țări căra au o anumită orînduire socială șt 
o economie planificată, și un alt grup de 
țări cu un sistem economic vechi și cu o a'ta 
orînduire socială. Aceasta es‘e situația la 
mijlocul secolului al X.X-lea și. după păre
rea mea. nu există forțe care ar pu**a s-o 
schimbe și să ne aducă înapoi, să 
în secolul al XlX-lea, cînd nu a existat o f 
semenea situație

Răspunz’nd la observațiile că ar ex'sta an 
„bloc răsăritean*. V H 'totetov a axe-fia* 
împotriva unei aritndn p-econcepete *" acea
stă chestlane. Dacă există reteț: ba» '"bra 
arame->ea țări ca CR.SS. Reo-jr'ca (Voa
lară Chineză. Polonia. Cetewkn acra s-: ale 
țări, a spus V AL Mototrw. !■ aceasta na 
este nimic condat!i?i2'"’iL aoes’e
lății se bazează :n primul rînd pe năzuința 
de epâraraa păcii, spre regteuentaraa pe o 
cale normală a Cttgiilor d ntre state ș: sora 
prelnt’mpinaraa pr:me;d:ei unui război 
Existenta acestor relații na asenurță pe ni- 
meni Tra'-‘-.e -te al ’•"» di- *e r.—> sta e 
sînt îndreptare fie :mootr~v« posibilități! ti
ne: agres uni ge—nane f-e împotriva po
sibilități' una nor ag-e^Iuai din partea Ja
ponie-’ Aceasta :nseam--â că relațiile bune 
cmt'e :ă~le -i*i- e-e tj □—ă*esc alte sco 
puri în afara men- neru pădi ș: dezvoltării 
de rata; ■> 'male p- * .ra, economice ș: alte
le, a‘*t aceste state, c't șl cu toate ce
lelalte state.

V M M '?‘ov a subliniat d Tn ședința din 
15 februarie Bhdault s-a pronunțat pentru 
principiu! coexistenței state or care au siste
me sociale diferite. Cred, a subliniat tn acea
stă ordine de Idei V. M Molotov, că nici o 
țară nu trebuie să se amestece în treburile 
eltor țări. Acesta este unicul principiu just 
a! coexistentei normale intre state. Inclusiv 
statele care an orinduiri sociale diferite. Toc
mai de aceea propunem ca In problema men
ținerii păcii toate țările europene, șl nu nu
mai cele europene, să fie privite nu ca două 
lagăre, ci ca un singur lagăr. Dacă în ceea 
ce privește orfnduirea socială a statelor exis
tă două lagrra în problema menținerii păcii 
noi toți trebue să susținem principiul unui 
singur lagăr. Tocmai acest principiu stă 1a 
baza „Tratatului general european cu privire 
la securitatea colectivă”. Noi propunem un 
tratat de securitate colectivă între toate sta
tele europene care vor dori să participe la 
el. Indiferent de ortnduirea lor socială. Ace
sta este punctul de plecare al propunerii noa
stre.

DL Bidault a spus tn continuare V. M. 
Molotov, a rugat să se răspundă la întreba
rea împotriva cui este îndreptat „Tratatul ge
neral european cu privire la securitatea co
lectivă”. El a spus că acest tratat este în
dreptat împotriva pactului nord-atlantic. A- 
celași lucru l-a spus dl Eden.

Trebuie sâ spun că acest fel de a pune 
problema oglindește dezinformarea răspîn-

Joî 18 februarie iau sfîrșit lucrările Con
ferinței miniștrilor afacerilor externe al celor 
patru puteri. De pe acum mulți comentatori 
politici fac bilanțul lucrărilor conferinței și 
apreciază pozițiile delegațiilor celor patru 
puteri.

Multora dintre aceștia nu le poate scăpa 
una din caracteristicile esențiale ale confe
rinței : diferența dintre poziția delegației 
Uniunii Sovietice și poziția delegațiilor pu
terilor occidentale. Și în bilanțul ce se în
cheie mîine abundă propunerile concrete, 
clare, lăcute de delegația sovietică in toate 
chestiunile discutate, începînd cu problema 
convocării unei conferințe a celor cinci mari 
puteri, cu participarea R.P. Chineză, în che
stiunea unei conferințe mondiale cu privire 
la dezarmare, și în problema germană. Dele
gația sovietică, a făcut, de asemeni, la confe
rință propunerea de o deosebită importanță 
cu privire la asigurarea securității colective 
în Europa.

iGonsecventă liniei de a găsi căile pentru 
rezolvarea, prin bună înțelegere, a proble
melor litigioase, delegația sovietică a făcut 
și în problema austriacă — ultima chestiune 
înscrisă pe ordinea de zî a conferinței — 
propuneri menite, să ducă la semnarea chiar 
în cursul acestei săptămîni — în sala de 
conferințe — a tratatului de stat cu Austria.

Se pare însă că puterile occidentale con
tinuă să adopte și în problema austriacă ve
chea lor politică de tergiversare a încheierii 
tratatului de stat cu Austria. După cum 
se știe cu toate că au trecut 8 ani de la 
eliberarea Austriei de sub jugul fascist și 
7 ani de la începutul tratativelor cu privire 
la încheierea tratatului de stat cu Austria, 
ecest tratat nu este nici pînă azi încheiat. 
Aceasta în ciuda faptului că în 1949 U.R.S.S., 
S.U.A. Anglia și Franța ajunseseră ta un 
acord asupra majorității articolelor tratatu
lui de stat cu Austria. De atunci și pînă azi 
— adică timp de 5 ani — puterile occiden
tale au refuzat să admi'.ă cîteva articole în 
forma propusă de U.R.S.S. De asemeni cele 
trei puteri occidentale au fabricat separat un 
așa numit „tratat prescurtat" care oco'ea 
principalele probleme privind restabilirea 
unei Austrii independente și democrate, ne
socotind de asemeni hotărîrile adoptate în 
1943 Ia Moscova de către U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia.

In prezent, în cursul dezbaterilor cu 
privire la problema austriacă care au evut 
loc în ședințele din 12, 13, 14 și 16 februarie, 
miniștrii de externe ai puterilor occidentale 
au respins propunerile Uniunii Sovietice 
menite să asigure dezvoltarea unei Austrii 
independente și democrate.

Delegația Uniunii Sovietice e propus ca tn 
textul tratatului de stat cu Austria să fie 
Introdus un articol care să prevadă inad- 
misîbilitatea atragerii Austriei în vreo coa.» 
liție agresivă împotriva oricărui stat care a 
participat la războiul împotriva Germaniei șl 
a eliberarea Austriei. De asemenea, arti

colul prevede obligativitatea pentru Austria 
de a nu admite crearea de baze militare.

E de mirare împotrivirea miniștrilor occi
dentali față de acest articol clar și care este 
menit să pceîntîmplne transformarea Austriei 
înîr-o bază militară ? De s gur că nu. Căci 
în zonele de ocupație americană, engleză și 
franceză din Austria au fost create nenu
mărate baze militare. Și multe personalități 
amerteane nu au arauns faptul că toate pre- 
gă’iri'e militare din zecele occidenta'e din 
Xustria sînt îndreptate împotriva țărilor de- 

, m-oc.tatice. In strategia americană. Austriei ti 
este rezervat un rol aparte de oarece se gă
sește in apropierea țărilor de democrație 
populară și se învecinează direct cu R.P. 
Ungară și R. Cehoslovacă. Acest fapt l-a 
recunoscut șî revista burgheză engleză „Eco
nomist" care scria : „Ar fi o prostie să se 
neglijeze militarizarea unor regiuni din zona 
Salzburgului șî posibilitatea construirii unor 
baze pentru avioanele de vînătoare cu reac
ție. în a căror rază de acțiune s-ar afla 
Balcanii”. Nu trebuie uitată nici activitatea 
spionilor și diversionlștilor americani care 
au în Austria unul din cele mai importante 
centre de unde își duc activitatea criminală 
împotriva țărilor democratice, printre care șl 
împotriva țării noastre.

Noile propuneri sovietice țin de asemeni 
seama de primejdia renașterii militarismului 
german care de pe acum nu-și ascunde in
tenția de a realiza un nou Anschluss. Modelul 
este oferit lui Adenauer și Inspiratorilor lui 
de Hitler care în 1938 a anexat Austria 
Germaniei, după ce a ocu.pat-o, act cunoscut 
sub numele de Anschluss (unire — în limba 
germană).

Pare curios că miniștrii occidentali vor
besc despre „lnactualitatea" garantării in
dependenței Austriei, cînd nenumărate fapte 
vorbesc despre intenția cercurilor reacționa
re de la Bonn și din Austria de a orga
niza un nou Anschluss.

Cel mai activi propagatori ai ideii unicii 
forțate a Austriei cu Germania occidentală 
sînt monopoliștii vest-germani care doresesă 
nună din nou mîna pe industria austriacă. 
De altfel despre pregătirea noului Anschluss 
vorbesc deschis unele ziare reacționare. „A- 
denauer va primi Austria în schimbul Ger
maniei răsăritene pe care republica dela

Bonn poate să o cuprindă numai mai tîrzlti 
pe calea armelor” scria influentul ziar ita
lian „Stampa". De asemeni nu poate fi tre
cută cu vederea nici agitația cercurilor gu
vernamentale din Austria șl din Germania 
occidentală. Referindu-se la călătoria mi
nistrului de externe austriac la Bonn, zia
rele conservatoare engleze o caracterizau 
drept ..primul pas spre al doilea Anschluss".

Nici în Austria dealtfel nu lipsesc fasciș
tii care agită ideia alipirii forțate a Aus
triei la Germania occidentală. La o întru
nire a organizației fasciste austrlace „U- 
niunea independenților” unul din conducăto
rii acestei organizații declara deschis „în
ceputul unei noi etape în transformarea 
Austriei într-un stat german’*. Cu fraze in- 
dentice a pregătit Hitler anschluss-ul în 
1938.

Lucrurile au mers atît de departe tncît șl 
ziarul burghez austriac „Neues Osterreich" 
a scris : „Cînd ne încumetăm să amintim 
că Austria e un stat independent și să a- 
rătă.m modest că drapelul statului austriac 
este roșu-alb-roșu și nu negru-roșu-auriu, une
le ziare și reviste din Germania occidentală 
încep imediat să ne învinuiască de trădare 
n ideii Germaniei mari... Noi nu putem as
culta fără să protestăm cum politicieni de 
seamă, conducători ai coaliției guvernamen
tale vest . germane, vorbesc despre marea 
Germanie care Include șî Austria".

Toate acestea nu pot fi contestate șl toc
mai deaceea trebuesc luate măsuri pentru 
a garanta securitatea Austriei împotriva u- 
nui nou Anschluss.

Acestei necesități îi răspunde propunerea 
sovietică care prevede retragerea trupelor 
celor patru puteri din Austria odată cu în
cheierea tratatului de pace cu Germania, 
adică atunci cînd vor exista; garanții că 
Germania se va dezvolta pe o cale pașnică. 
Necesitatea prezenței mai departe a trupe
lor celor patru puteri în Austria este deci 
una din consecințele politicii puterilor oc
cidentale care ridică piedici în calea în
cheierii tratatului de peee cu Germania.

Uniunea Sovietică țirvîad seama de aspira
țiile legitime ale popcruAwi austriac a pre
văzut ca trupele ce vor rămîne în Austria 
să nu îndeplinească funcțiuni de ocupație.

De asemeni, din capitala Austriei, Viena, 
vor fi retrase trupele celor patru puteri.

Încă o manifestare a politicii prieteneșt- 
a Uniunii Sovietice față de .Austria este ad
miterea cererii guvernului austriac de a 
plăti în mărfuri unele datorii către U.R.S.S.

Desfășurarea discuțiilor în problema aus
triacă este urmărită cu deosebită atenție și 
de poporul nostru care este în mod direct 
Interesat în crearea unei Austrii, factor de 
pace în Europa.

Aceasta, de oarece este cunoscut faptul că 
puterile occidentale transformă Austria în
tr-o „fortăreață alpină”, verigă în lanțul 
bazelor militare occidentale îndreptate îm
potriva țărilor democratice. Ier apoi există 
o legătură strîns? între planurile privind 
Anschluss-ul și planurile agresive americane 
în Balcani. Chiar acum cîteva zile ziarul 
reacționar italian „Tempo" recunoștea că 
proiectata călătorie a lu! Adenauer la Alena 
are ca scop obținerea cohsimțămîntu'ui la 
„crearea unei liniț eficace dela • Bonn la 
Ankara prin unirea regiunii strategice Rin 
și a regiunii dunăreano-balcanice prin Aus
tria".

Precum se vede, și în problema austria
că, ia conferința de la Berlin, există două 
linii. Delegația sovietică urmează linia con
secventă, principială a Uniunii Sovietice de 
a lua hotărîri menite să servească poporului 
austriac cit și securității europene. Dease- 
meni delegația sovietică s-a declarat gata 
să asculte opiniile celorlalți delegați la con
ferință pentru a rezolve în mod pozitiv 
problema austriacă. „Noi propunem — a 
spus V. M. Molotov — să se ajungă aici 
la o înțelegere asupra unor condiții accep
tabile pentru noi toți care să nu contravină 
Intereselor niciuneia dintre cele patru puteri 
șl să corespundă năzuințelor poporului 
austriac. O asemenea înțelegere ar cores
punde intereselor întăririi păcii”.

In același timp însă trupele americane or
ganizează mari manevre în Austria ceea ce 
face să se nască îndoiala asupra dorinței a- 
mericanilor de a părăsi această țâră. Iar 
despre faptul că aceste manevre au tost or
ganizate în timpul conferinței de la Berlin, 
ziarul austriac „Neue Zeii" scrie : „Zăngă- 
nitul tancurilor americane în Austria este 
acompaniamentul american la discuțiile de 
la Berlin privitoare, la Austria".

Trebuie recunoscut că o asemenea muzică 
nu poate contribui la crearea unei atmos
fere de înțelegere.

★
Felul cum se desfășoară discuțiile în pro

blema austriacă la Berlin reamintesc cele 
scrise de ziarul burghez englez „Daily He
rald” care referindu-se„jtiai de mult la o 
fază anterioară actuale'or discuții scria: „Se 
crează impresia că Uniunea Sovietică do
rește un tratat complet, 'ar puterile occi
dentale unul parțial".

Aceste cuvinte se aplică perfect, și actua
lelor tratative în problema austriacă de la 
conferința din Berlin.

SERGIU BRAND

OHo Grofewohl l-a primit pe V. S. Semenov
BERLIN 16 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 16 februarie Otto Grotewohl, pri
mul ministru al Republicii Democrate Ger
mane a primit pe V. S. Semenov, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S.

în Republica Democrată Germană și înalt 
comisar al U R.S.S. în Germania, în legă
tură cu probleme'e legate de lucrări e Cofl- 
ferinței dela Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri.

BERLIN 16 (Agerpres). — Marți după 
amiază a avut loc cea de a 23-a ședință a 
Conferinței mimștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri. S-a continuat discutarea 
punctului 3 al ordinei de zi, Tratatul de stat 
cu Austria. La ședință a participat și dele
gația austriacă condusă de L. Figl, care în
tre timp o primit o serie de noi instrucțiuni 
d:n partea guvernului său.

Expunînd punctul de vedere al guvernului 
austriac, L. Figl a declarat între altele că 
este de acord cu clauzele articolului 35 din 
propunerea sovietică. In continuare el a de
clarat că, după cum a mai precizat, „Austria 
va face tot posibilul pentru a îndepărta orice 
Influență militară a unei puteri străine. A- 
ceasta înseamnă, a spus ei, că nu vom to
lera pe teritoriul nostru nici o bază militară 
aparținînd unei puteri străine". El a afir
mat insă că nu consideră necesar amenda
mentul la articolul 33 privitor la amînarea 
retragerii din Austria a trupelor celor 4 pu
teri pînă la încheerea tratatului de pace cu 
Germania.

După o scurtă intervenție a lui J. Dulles, 
care a căutat din nou să demonstreze rolul 
„defensiv” al așa numitei „comunități eu
ropene" a urmat la cuvînt Bidault. El a de
clarat că întrucît articolul patru din proiec
tul sovietic de tratat prevede măsuri pen

Ședința din 16 februarie
tru împiedicarea unui anschluss, amendamen
tul la articolul 33 privitor la amînarea re
tragerii trupelor de ocupație ale celor patru 
puteri nu ar mai fi necesar. Mimstrul de 
externe francez a căutat să ocolească faptul 
că propunerile sovtetîce referitoare la arti
colele 33 și 4 bis sînt expresia dorinței 
guvernului U.R S.S. care urmărește asigu
rarea securității în Europa.

La reluarea luc-ărilor. după o scurtă pauză, 
a luat cuvmtul Eden.

A luat apoi cuvîntul V. M. Molo
tov, care a subliniat că delgațîa so
vietică face toate eforturile pentru a 
se ajunge la semnarea Tratatului de 
stat cu Austria încă in cursul con
ferinței dela Berlin. V. M. Molotov a propus 
să se considere că problema Tratatului de 
stat cu Austria este în cea mai mare parte 
rezolvată urmînd ca discuțiile să fie limitate 
la cele două propuneri suplimentare privind 
articolele 4 bis și 33. V M. Moiotov a re
levat declarația lui L. Figl, potrivit căreia 
Austria nu va tolera construirea de baze 
străine pe teritoriul său. EI a subliniat că 
nu toate guvernele au făcut declarații atît 
de clare în favoarea păcii. Salutînd această 
declarație a guvernului austriac V. M. Mo
lotov a declarat că aceasta îl îndreptățește 

să tragă concluzia că propunerea sovietică 
privitoare la articolul 4 bis, interzicînd sta
bilirea de baze străine pe teritoriul austriac, 
ar putea fi acceptată. In ceea ce privește a- 
mînarea retrageri; trupelor celor patru pu
teri. V. M Molotov a prezentat o nouă pro
punere potrivit căreia se aduce un amen
dament la articolul 33 din Tratatul austriac. 
In noua versiune, se arată că cele patru gu
verne vor avea dreptul după intrarea în vi
goare a Tratatului de stat cu Austria să a- 
mîne temporar retragerea trupelor din zo
nele respective ale Austriei, urmînd ca 
această situație să fie reexaminată de cele 
patru guverne, cel mai tîrziu în anul 1955

Dulles a adoptat o atitudine negativă față 
de nou! amendament.

Incercînd din nou să pună capăt discutării 
problemei austrlace, Bidault a susținut că ar 
fi momentul să se recunoască că asupra 
punctului 3 nu a intervenit nici un acord, 
deci în ședința următoare să se reia discu
tarea punctului 2 privitor la problema ger
mană. V. M Mo'otov a insistat însă asu
pra aprofundării problemei austriace cerînd 
să se continue discutarea ei într-o ședință 
viitoare. La sfîrșitul ședinței de’ marți s-a 
stabilit ca discutarea problemei austriace să 
lie continuată în ședința de joi.

Recepția oferită de W. Pieck 
în cinstea lui V. M. Molotoî

BERLIN 16 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 15 februarie, Wilhelm Pieck, preșe
dintele Republicii Democrate Germ-ane. a o- 
ferit o recepție în cinstea ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., V. M. Molotov și 
a delegației sovietice la conferința miniștri
lor afacerilor externe ai celor patru puteri.

La recepție au luat parte A. A. Gromîko, 
I. A. Malik, G. N. Zarubin, S. A. Vinogra
dov, G. M. Pușkin, L. F. llicev, I. I. Illcev, 
N. T. Fedorenko, T. A. Fedenko, D. A. Jukov 
și alți consilieri și experți ai delegației so
vietice.

La recepție au participat de asemenea 
V, S. Semenov, ambasadorul U R.S.S. în 
R.D. Germană, precum și șefi a', ambasade
lor și misiunilor, acreditați pe lingă guver
nul Republicii Democrate Germane.

Din partea germană au participat ta re
cepție .1. Dieckmano, președintele Camere! 
Populare a R.D. Germane, O. Grotewohl, pri
mul ministru al R. D. Germane, W. Ulbricht. 
L. Bolz, H. Rau, C) Nuschke, H Loch, P. 
Scholz, vlce-președinți ai Consiliului de Mi
niștri.

La recepție, președintele W. Pieek șl V. M. 
Molotov au rostit cuvinte calde de salut.

Arestarea lui
O aefiune samavolnică a autorităților franceze

Jacques Denis
prejudiciază securitatea de stat a Franței. A 
fost emis de asemenea un mandat de ares
tare împotriva lui Jacques Denis. Valul pro
testului popular a făcut însă ca arestații să 
fie scoși din cauză șl puși în libertate.

Secretariatul F.M T.D. protestează energic 
împotriva arestării secretarului, său general 
șl cere punerea lui imediată în libertate. Se
cretariatul F.M.T D. își exprimă simpatia-și 
solidaritatea cu Jacques Denis și propune 
tuturor organizațiilor sale să protesteze pe 
lîr.gă guvernul francez și Camera de puneră 
sub acuzare a Curții de apel, cerînd punerea 
imediată în libertate a Iui Jacques Denis,

★

rile pașnice, întreprind acțiuni îndreptate 
împotriva luptătorilor pentru pace.

Tineretul romin își exprimă simpatia și 
solidaritatea sa cu Jacques Denis, condu
cător iubit al luptei tineretului democrat pen
tru pace.

Alături de milioanele de membri ai 
F.M.T.D., alături de toți tinerii care iubesc 
pacea, tineretul țării noastre cere imediata 
punere in libertate a lui Jacques Denis.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — M. T. I. 
transmite :

Jacques Denis, secretarul general al 
F.M T.D. a fost arestat de autoritățile fran
ceze.

In legătură cu această acțiune arbitrară 
Secretariatul F.M.T.D. a dat publicității un 
comunicat în care amintește că, cu un an și 
jumătate în urmă, guvernul francez a arestat 
fruntași ai mișcării muncitorești din Franța 
și fruntași ai Uniunii Tineretului Republican 
din Franța sub învinuirea că activitatea lor 
îndreptată împotriva politicii coloniale a gu
vernului și împotriva războiului din Vietnam

★ ★

Tineretul muncitor din țara noastră află 
cu deosebită indignare despre arestarea sa
mavolnică in Franța a lui Jacques Denis, 
secretar general al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

Această acțiune a autorităților franceze nu 
are nici un temei legal și dovedește că anu
mite cercuri agresive din occident, în timp 
ce pălăvrăgesc despre intențiile lor, chipu-
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