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CHEMAREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 

de Ziua internațională a
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn felicită 

călduros femeile muncitoare din patria noastră cu ocazia Zilei 
internaționale a femeii — 8 martie

Anul acesta poporul nostru muncitor tntîmpină Ziua inter
națională a femeii — 8 martie, în condițiile luptei pentru 
înfăptuirea în viață a hotărîrilor Plenarei lărgite a Comitetului 
Central al P.M.R. din 19—20 august 1953, în vederea dezvol
tării economiei naționale și ridicării continuie a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor muncii, în condițiile lup
tei pentru slăbirea încordării internaționale, pentru menținerea 
și consolidarea păcii.

In lupta pentru întărirea statului nostru democrat-popular, 
pentru construirea socialismului, o contribuție însemnată o 
aduc femeile muncitoare din orașe și sate-

Indeplinind cu avînt sarcinile trasate de P3LR., female 
muncitoare d:n uzine și fabric- dau minunate pilde de atitu
dine soti-alistă față de muncă. Ele luptă pentru o înaltă pro
ductivitate a muncii, pentru descoperirea și folosirea rezer
velor interne ale întreprinderilor, pentru reducerea prețului 
de cost, pentru îmbunătățirea calității produselor. Numai în 
anul ce a trecut, 39.784 femei din industrie au devenit frun
tașe în producție. Peste 280.000 de femei au participat la în
trecerea socialistă, peste 36.000 femei s-au calificat în diferite 
ramuri ale economiei naționale.

Tărăncile muncitoare își încordează eforturile pentru o mal 
bună lucrare a pămintului, pentru creșterea producției de ce
reale, cartofi, legume, zarzavaturi, păsări și animale, pentru 
mărirea cantității de produse agricole. Numeroase țărănci 
muncitoare fac față cu cinste în munci de răspundere ca : pre
ședinți de cooperativă, președinți de gospodării agricole colec
tive, brlgadtore și șefe de echipe în gospodării agricole de stat, 
S.M.T.-uri și gospodării agricole colective. Tot mai multe femei 
se califică în diferite școli de agricultură, zootehnice, horti
cole etc. /

Crescuto și educate de partid, de regimul nostru democrat- 
popular. femeile participă activ la conducerea statului și a 
organizațiilor obștești. 66 femei sînt deputate în Atarea Adu
nare Națională, peste 33.000 de femei sînt deputate în sfa
turile populare, aproape 4.000 îndeplinesc funcții de răspun
dere în conducerea sfaturilor populare. Peste 370.000 de de
legate alese de masele de femei din țara noastră constituie un 
activ prețios a! sfaturilor populare în antrenarea femeilor pen
tru realizarea planurilor gospodărești locale, în gospodărirea 
orașelor și satelor. Un mare număr de femei sînt membre ale 
comitetelor sindicale din întreprinderi și instituții.

Femeile ca-re lucrează în domeniul științei și culturii, parti
cipă cu însuflețire la dezvoltarea culturii noastre noi, pusă în 
slujba păcii și construirii socialismului. Peste 58.000 de femei 
lucrează în învățămîntul de stat; din numărul total al celor 
ce lucrează pe tărîmul ocrotirii sănătății poporului peste 60 
la sută sînt femei. A crescut numărul femeilor care lucrează în 
inst'tutele de cercetări științifice. Din numărul total al studen
ților din institutele î-nvățămîntului superior, peste 30 la sută 
sînt femei.

Apreciind forța pe care o reprezintă femeile muncitoare și 
contribuția lor în lupta pentru construirea socialismului, sta
tul nostru a acordat înalte distincții femeilor care s-au evi
dențiat în diferite domenii de activitate- Peste 3.500 femei au 
fost decorate cu ocd-ine și medalii; 21 femei sînt laureate ale 
Premiului de Stat.

In țara noastră femeia-mamă se bucură de dragoste și res
pect, ea este înconjurată de grija partidului și guvernului. Fon
duri mari sint alocate de stat pentru dezvoltarea rețelei de 
creșe și cămine, maternități și case de naștere, construirea de 
școli și organizarea vacanței copiilor. In anul 1953 statul 
nostru a acordat mamelor cu mulți copii 78.465.000 lei ajutor 
familial, peste 25.000 de mame au fost decorate cu „Gloria 
Aîaternă" și „Medalia Maternității". Unui mare număr de 
femei ii s-a decernat înaltul titlu de „Mamă eroină".

In munca și lupta pentru construirea socialismului, femeile 
muncitoare din patria noastră sînt însuflețite de mărețul exem
plu al femeilor sovietice, care luptă alături de întregul popor 
sovietic, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. pentru construirea societății comuniste. Pildă și în
demn to sînt femeile sovietice, care se află în primele rînduri 
ale luptei pentru pace, pentru destinderea încordării inter
naționale.

Zi de zi întăresc femeile din R.P.R. legăturile frățești cu 
femeile din China și țările de democrație populară, cari par
ticipă cu elan ia construirea socialismului.

In condiții cu totul deosebite întîmpină Ziua internațională 
a femeii — 8 martie — femeile din țările capitaliste, luptînd 
din greu împotriva scumpetei, șomajului, a impozitelor grele, 
mizerie’, care apasă asupra oamenilor muncii ca o conse
cință a cursei înarmărilor.

Femevle muncitoare din patria noastră luptă pentru apăra
rea păcii, pentru viața și fericirea copiilor. Ele sînt conștiente 
că succesele obținute de Uniunea Sovietică și de țările de de
mocrație populară provoacă ura dușmanilor păcii și fericirii 
popoarelor. Alături de întregul popor muncitor, ele își dez
voltă necontenit vigilența împotriva acelora care vor să lo
vească în statul democrat-popular, în cuceririle poporului, în 
munca pentru făurirea unei vieți fericite.

Femeile muncitoare din patrra noastră iau parte tot mai 
activă la lupta pe care o duc femeile din lumea întreagă pen
tru pace și o viață mai bună, în cadrul Federației Democrate

Consfătuirea pe țară

femeii 8 martie 1954
Internaționale a Femeilor care numiri In rindurile ei 140 de 
milioane de femei din 66 de țări-

Cu ocazia zii» de 8 martie, C.C. al P3LR. cheamă femeile 
din Republica Populari Romină să participe cu avînt la lupta 
poporulx pentru ridicarea nivelului de viață material și cui-; 
turaL

Sarcina centrală care stă in fața tuturor oamenilor muncii | 
este întărirea alianței dintre clasa muncitoare Și țărănimea 
muncitoare — baza politică a statului democrat-popuiar — 
sporirea producției agr co<e vegetale și animale, sporirea pro-1 
duselor de larg consum.

Femeile muncitoare. îngmeri și tehnicieni, sînt chemate să 
ia parte cit mai activă Ia întrecerea socialistă, să lupte pentru 
descoperirea și folosirea rezervelor interne. împotriva risipei, 
pentru un regim sever de economii, pentru creșterea continuă a 
producție* și productivității muncii și scăderea prețului de cost 
Femeile muncitoare din industria ușoară, alimentară, locală, 
din cooperația meșteșugărească trebuie să-și intensifice lupta 
pentru sporirea produselor de larg consum, pentru calitatea 
superioară a mărfurilor, pentru sorrmente bogate.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă 
tărăncile muncitoare să-și pună toată priceperea și hărnicia 
lor pentru realizarea unei recolte bogate, pentru ridicarea ni
velului propriu de trai, as:gurarea materiilor prime pentru in
dustrie și crearea unui belșug de produse agricole alimentare, 
necesare aprovizionări* populației.

Tărăncile muncitoare sînt chemate să lupte pentru pregă
tirea și îndepli.Trea la timp și in bune condițiuni a muncilor 
agricole de primăvară, pentru sporirea recoltei la hectar, pentru 
creșterea producției tțe legume și zarzavaturi, pentru mărirea 
numărului și imbunătâț:rea soiurilor de animale și păsări, să 
ap'.ice metodele de muncă folosite de fruntaș» recoltelor bogate, 
să contracteze cu unitățile comerțului de stat și cooperatist 
produse agro-alimentare, să-și îndeplinească la timp obliga
țiile către stat.

Feme:le din întovărășiri și gospodăriile agricole colective 
sînt chemate să lupte pentru sporirea numărului de zile- 
muncă, pentru mărirea avutului obștesc al gospodăriei colec
tive, pentru creșterea be'șugului și bunăstării în casele țăra
nilor muncitori

Comitetul Central a! Partidului Muncitoresc Romin cheamă 
feme le din comerțul de stat și cooperatist să lupte pentru re
ducerea cheltuielilor dg circulație a mărfurilor, pentru îmbună
tățirea aprovizionării satului cu produse industriale și spo
rirea contractărilor și achizițiilor de produse agricole, pentru 
continua îmbunătățire a deservirii oamenilor muncii.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin cheamă 
delegatele de femei, gospodinele să participe cu toată hărnicia 
și priceperea lor la mai buna gospodărire a orașelor și comu
nelor, la îndeplinirea planului local, la controlul obștesc, la 
buna funcționare a instituțiilor de educație, ocrotire și sănă
tate; să contribu:e la cultivarea de cartofi, legume și zarza
vaturi în zonele din jurul orașelor și centrelor muncitorești Ș' 
în grădinile de pe lingă casă, să contribuie la aprovizionarea 
populației cu carr.e și ouă, prin creșterea a cit nuti multe 
păsări.

Femeile trebuie să lupte pentru înrădăcinarea unui regim se
ver de economii, împotriva risipei, să folosească chibzuiala lor 
gospodărească în înlăturarea oricăror cheltuieli de prisos.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin cheamă 
femeile care muncesc pe tărîmul științei, culturii și ocrotirii 
sănătății poporului să pună toate cunoștințele și aptitudinile 
lor in slujba oamenilor muncii. Femeile care muncesc în apa
ratul de stat să dea o contribuție serioasă la lupta pentru stîr- 
pirea birocratismului, pentru grijă și atenție față de nevoile 
și sezisările oamenilor muncii.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă 
femeile-mame să-și educe copiii în spiritul patriotismului în
flăcărat și al devotamentului nețărmurit față de patria noastră. 
Republica Populară Romină, să crească luptători neinfricați 
împotriva dușmanilor păcii și fericirii poporului, să cultive 
în conștiința tineretului prietenia și dragostea pentru eroicul 
popor sovtotic, pentru gloriosul și invincibilul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, în spiritul internaționalismului proletar.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn reco
mandă organizaților de partid să promoveze cu mai mult curaj 
femeile în •industria ușoară, alimentară. în comerțul de stat 
și cooperatist, să manifeste cît mai mare grijă pentru califi
carea lor, să le ridice în munci de răspundere in gospodării 
agricole colective și întovărășirile agricole, în organele de 
stat și economice, precum și în organizațiile de tineret, sindi
cate, partid și să ie acorde ajutor în activitatea lor pract'câ. 
Femei tot mai multe trebuie atrase în activitatea sfaturilor 
popu'are. Organele de partid, obștești, de stat și economice să 
se preocupe permanent de îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ale femeilor muncitoare, de buna funcționare a oreșelor, că- 
mine'or, maternităților-

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn își ex
primă convingerea că femeile muncitoare vor lupta cu și mai 
multă hotărîre pentru pace, p^tru construirea vieții noi, feri
cite în scumpa noastră patrie, pentru viitorul luminos al fa
miliilor și copiilor lor și ie urează noi succese în muncă.

Trăiască 8 martie — Ziua internațională a femeii!
Trăiască femeile din R.P.R., luptătoare active pentru con

struirea socialismului și apărarea păcii!
Trăiască scumpa noastră patrie. Republica Populară Rcmînă'.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

cartofului și sfeclei de zahăr
Vneri dimineața s-a deschis la Consiliul 

de Miniștri al R P R. consfătuirea oe țară cu 
fneitașii In cultura porumbului, cartofului «: 
sfeclei de zahăr, convocată de CC. al PAI R.

Consiliul de Miniștri al R.P.R.
La lucrările consfătuirii participă 212

fruntași din agricultură, printre care 75 mem
bri ai Koapourillor agricote oo’ectrve ți ai 
toto'.ărășs-ltor agricole, 115 țăran: muncitori 
cu gospodării individuale, muncitori și teh
nicieni din gospodăriile agricole de stat, me
canizatori din S3tT.-cri. precum și primii 
secretari ai comitetelor regtonele de partid, 
președinții comitetelor executive ale sfaturi
lor populare regionale, cadre conducătoare 
din Ministerul Agrien 
cercetători d'.n institutele șl

E ora 9,15. Participa: 
de consfătuiri I: 
îndelungi pe conducătorii 
vernuIuL

In prezidiul consfătuiri! 
rășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
I. Chișinevschi, AL Moghioroș. Gh. Apostol, 
Miron Constantinescu, Chivti Stoica, gene
ral de armată Emil Bodnăraș, Petre Borilă. 
Alături de conducătorii partidului și guver
nului .iau toc in Dfezidiu fruntași in lupta pen
tru recolte bogate de porumb, cartofi și sfe
clă de zahăr; Nicolae Ion, membru al gospo
dăriei agricole colective din satul Livedea, 
regiunea București. Pe'.eș Alexandru, țăran 
muncitor cu gospodărie Individuală din co
muna Parhida, regiunea Oradea. Burgher 
Ana, muncitoare în gospodăria agricolă de 
stat „Scînteia" regiunea Arad, iovescu Aurel, 
membru al gospodăriei agricole colective 
Chelmac, regiunea Arad, Ciupercescu Valen
tin, de la stațiunea experimentală I.C.A.R. 
Cîmpia Turzii, Curcă Marin, țăran muncitor 
întovărășit din comuna Cioroiu Nou, regiu
nea Craiova, Dumitru Vasile, membru al gos
podăriei agricole colective din Bodtntinul de 
Deal, regiunea București, Szabo Mihai, țăran 
muncitor cu gospodărie Individuală din co
muna Hidrifaia, regiunea Stalin, Vasile Stă- 
nescu, muncitor la S.M.T. Peciul Nou, raionul 
Deta, regiunea Timișoara șl Farcas Lucaci, 
țăran muncitor cu ^gospodărie individuală 
din comuna Ghtodari. raionul Sîngiorgiu de 
Pădure, Regiunea Autonomă Maghiară.

Consfătuirea a fost deschisă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, vicepreședinte al Consiliu-

ii și Silviculturii, 
■ti:n;lfice.

ții întruniți în Mia 
tnttmpfni cu ovații ți aplauze 

partidului ți gu-

au luat loc tova- 
dr. Petru Groza,

Aspect din timpul consfătuirii 
lui de Miniștri, ministru al Agriculturii și 
Silviculturii, care, în numele C.C. al P.M.R. 
șl al Consiliului de Miniștri, a urat parti- 
cipanților spor ia muncă în desfășurarea lu
crărilor. Consfătuirea — a spus vorbitorul!
— a fost organizată pentru a cunoaște pe cei 
care, îmbinînd priceperea cu hărnicia, știin
ța înaintată cu practica îndelungată a munci
lor agricole, au obținut recolte bogate. Ex
periența acestor fruntași trebuie să slujească 
tuturor celor ce muncesc în agricultură, pen
tru obținerea unui puternic avînt în produc
ția agricolă.

Tovarășul Gheorghe Apostol, dă apoi cu- 
vîntul tovarășului Nicolae Giosan, locțiitor 
al ministrului Agriculturii șl Silviculturii, 
care expune referatul cu privire la măsurile 
agrotehnice ce trebuie luate pentru sporirea 
producției la hectar la culturile de porumb.

Dintre toate plantele de cultură dim țara 
noastră — a arătat vorbitorul — porumbul, 
alături de griul de toamnă, este cea mai im
portantă plantă de cultură; aceasta pe de o 
parte pentru suprafața mare cultivată cu po
rumb și pe de altă parte pentru numeroasele 
sale întrebuințări: în hrănirea omului, in nu
triția animalelor, în industrie.

Folosind sprijinul acordat de statul nos
tru, aplicînd metode agrotehnice avansate, 
multi țărani muncitori cu gospodării indivi
duale, multe gospodării colective și înto
vărășiri, multe gospodării agricole de stat și 
stafiuni experimentale agricole au obținut re- 
co'te bogate

Ei sînt mîndria țărănimii noastre munci
toare și deschizători de drumuri pentru ob
ținerea unor recolte bogate de porumb.

Obținerea recoltelor mari dovedește că a- 
vem mari posibilități de a spori în mod sim
țitor producția medie de porumb la hectar pe 
țară.

Referentul arată cum se face pregătirea te
renului pentru cultivarea porumbului, pregă
tirea seminței, metode de Insămînțare — între 
care, în mod special, metoda însămînțărli în 
cuiburi dispuse în patrat — lucrările de în
treținere, .precum și o serie întreagă de me
tode noi, înaintate, a căror aplicare a avut 
drept rezultate recolte mari la hectar.

In încheiere, vorbitorul a arătat că tre
buie să îndemnăm și să ajutăm țărănimea 
muncitoare să folosească experiența frunta
șilor în propriul ei interes cîf și în interesul 
dezvoltării economiei naționale șl ridicării 
nivelului de trai al poiporului nostru munci
tor.

(Continuare în pag. 2-a)

Creșterea producției agricole

cauza întregului popor
Primele contracte de lucrări 

ale unui S. M. T.

Tinâra ingineră de mine
De pe coasta pleșuvă a mun

telui ce înconjoară Petroșanii, 
Institutul de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" domină prin măreția 
sa întregul oraș. Aici, fii și fiice 
de mineri, precum și muncitori 
scoși din producție se pregătesc 
pentru a deveni ingineri de sub
teran sau pentru producerea uti
lajelor miniere.

In cadrul Institutului, studen. 
’' țilex, le sînt create condiții dintre 

cele mai bune de învățătură și 
trai.

Mtiiți dintre Inginerii din 
promoția 1952—1953 n-au visat 
nici cînd că vor trece pragul 
unui Institut de învățămînt su
perior. Visurile pe care ani de-a- 
rîndul și le-au făcut în trecut,

- au devenit acum, în anii puterii 
populare, realitate.

Tînăra Auroră Augustin este 
una dintre fiice’? de. miner care 
au devenit in anul trecut Ingi-

l--------------------~~

nere. Minerii din Lonea, unde ea 
locuiește, o cunosc bine; copi
lăria și-a petrecut-o aici, luînd 
parte la toate suferințele lor din 
anii regimului burghezo moșie
resc. Tatăl ei, Francisc Augustin 
era respectat de mineri pentru 
atitudinea sa. cinstită și hotărî- 
tă; 42 de ani a lucrat bătrînul 
în mina de la Jieț și fiecare mi
ner a putut adesea simți ajuto
rul său.

Bucuria cea mai mare a mi
nerului Augustin a fost atunci 
cînd Carol și Aurora, cei doi co
pii al săi, au trecut porțile Ins
titutului de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Petroșani, pentru 
a deveni ingineri de mine. A- 
ceasta s-a întîmplat prin anul 
1948, cînd Carol Augustin a de
venit student și apoi, în 1949, 
cînd Aurora a intrat la Institut.

Bătrîmtl miner din Lonea so
cotea că prin aceasta a primit

o parte din răsiplata atitor su
ferințe pe care le-a îndurat el 
și familia sa în timpul cînd stă- 
pînil minei și ai întregii țări au 
fost capitaliștii.

Aurora Augustin a fost nevoi
tă din cauza lipsurilor din casa 
părintească să-și întrerupă timp 
de 6 ani cursurile de liceu. A- 
cum ea este fericită. A devenit 
inginer de mină. Cînd și-a dat 
Examenul de Stat, pe care l-a 
luat cu mențiunea „bine“. tî.năra 
ingineră s-a angajat să depună 
toate eforturile pentru ca în 
noua sa muncă să contribuie la 
ușurarea muncii minerilor, să 
vină tot mai mult în sprijinul 
ior. De atunci, zi cu zi, în ca
drul sarcinilor ce-i revin la 
mina Lonea I-II unde muncește, 
ea traduce în viață angajamen
tul pe care și l-a luat.

In biroul său din cadrul mi
nei poate fi văzută adesea in

fața planurilor și a hărților ce
lor două mine. Aplecată asupra 
planurilor sau străbătînd gale
riile minei ea studiază posibi
litățile îmbunătățirii securității 
muncii. Gîndul el se întoarce 
uneori la ziua cînd a coborît 
pentru întîia oară în subteran. 
Minerii bătrîni se uitau mirați 
la ea, cu toate că o cunoșteau 
bine. In mina Lonea cobora 
pentru prima oară o femeie. De 
atunci au trecut luni întregi ’iar 
vechea mentalitate că „dacă o fe
meie intră-in subtera.n se intim, 
plă o nenorocire" s-a spuiberat. 
Minerii s-au obișnuit să o vada 
mereu în mijlocul lor, prin aba
taje, inferesîridu-se de probleme
le de aeraj, de securitatea mun
cii. Pentru munca el plină de 
dragoste față de tovarășii ei de 
muncă, minerii tineri și bătrîni 
o stimează ș> o iubesc.

L. LIVADARIU

j

Stațiunea de mașini și tractoare „1 Mai" 
din raionul Brăila, a încheiat până acum 
contracte cu 5 gospodării agricole colective 
șl cu 8 întovărășiri agricole pentru lucra
rea unei suprafețe de 2.000 ha. De aseme
nea, au fost încheiate contracte cu staturile 
populare comunale pentru luoarea loturilor 
zootehnice în suprafață de 560 ha.

Contractele încheiate vor duce la buna or
ganizare a producției în gospodăriile deser
vite și la utilizarea completă a capacității 
de lucru a mașinilor și tractoarelor stațiunii.

Para'.el cu terminarea lucrărilor de revi
zuire și reparare a tractoarelor și mașinilor 
Și cu încheierea contractelor cu gospodăriile 
deservite, mecanizatorii de la această sta
țiune dau o mare atenție pregătirii pentru 
lucru a brigăzilor de tractoare. Brigăzilor 
li s-au stabilit sarcinile de producție ce le 
revin și li s-a repartizat inventarul necesar.

Pregătirile țăranilor muncitori 
din Someșeni

De felul cum pregătim uneltele și le re
parăm la timp sau alegem și tratăm semin
țele, depinde în cea mai mare măsură suc
cesul muncilor agricole de primăvară și 
chiar întreaga recoltă a anului.

Ținînd cont de acestea, în satul Someșeni, 
raionul Cluj, sfatul popular a organizat două 
centre de reparații a uneltelor care sînt 
aprovizionate cu cărbuni și fier.

Organizația de partid a organizat echipe 
de agitatori formate din comuniști șl ute- 
miști care merg din casă în casă și mobili
zează oamenii pentru a-și duce uneltele stri
cate la reparat sau să-și ascută fiarele de 
plug și altele. Numai la un centru. în curs 
de o săptămină, au fost reparate peste 37 
pluguri și 7 grape.

Printre țăranii muncitori care și-au repa- 
ra't primii uneltele și și-au pus la punct în
tregul utilaj agricol, se numără : Ursu Mihai, 
Căpșoru Simion, Moraru Vasile, în frunte 
cu comunistul Mihoc Alexandru.

Tot pentru pregătirea campaniei de primă
vară, funcționează în sat trei centre de se
lectare și tratare a semințelor, De asemenea 
a fost terminat în întregime căratul bălega
rului în cîmp iar acum fiecare țăran mun
citor încearcă puterea de încolțire a serrin- 
țe'.er de porumb și orz. In scopul terminării 
la timp a însămînțărilor, cooperativa să
tească e înzestrată cu 5 semănători pe care 
le va împrumuta țăranilor în timpul lucrări. 
Ior agricole de primăvară.

TRIFU ION 
agent agricol

_ a! satului Someșeni

Succese în contractarea de legume 
și zarzavaturi

★
In raionul

Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R cu privire la îmbunătățirea siste
mului de contractare a legumelor, semințelor 
de legume,~ fructelor și strugurilor de masă, 
cste _ jnenl-tă să contribuie la traducerea în 
viață a programului de măsuri economice 
elaborat de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953. Aflînd <le avantajele ce le 
oferă această hotărîre celor care contractează 
legume și zarzavaturi cu statul, țăranii mun
citori din raionul Botoșani au contractat pină 
la 25 februarie cu cooperativele de aprovizio
nare și desfacere o suprafață de peste 66 de 
hectare.

Fiind sprijinite și îndrumate în acțiunea de 
contractare de legume șl zarzavaturi de că
tre organizațiile de partid, cooperativele de 
aprovizionare și desfacere din acest raion 
obțin realizări tot mai mari.

In raionul
®arcinile importante care trebuiesc 

Îndeplinite de cooperativele de aprovizionare 
șl desfacere se numără și problema contrac
tărilor de legume și zarzavaturi. Invătînd 
din experiența anului trecut cînd nu a reușit 
să îndeplinească planul contractărilor de le
gume șl zarzavaturi, Agevacoop Tîrnăveni a 
luat în acest an măsuri care asigură înde
plinirea planului de contractări. Una din a- 
ccste măsuri este și aceea că s-a format pe 
lingă Agevacocp un colectiv care se ocupă 
de coordonarea acestei activități. ‘ ‘
cooperativei- ’ ’ '

★
Botoșani

Iată cîteva exemple : Cooperativa din co
muna Corni a contractat cu țăranii muncitori 
pînă la data de 25 februarie o cantitate de 
peste 87.000 kg de legume și zarzavaturi. 
De asemeni cooperativele din comunele Leor- 
da, Vădeni și Cristești au reușit să con
tracteze o cantitate de peste 95.000 kg. de 
legume și zarzavaturi. Printre țăranii munci
tori care au contractat cu cooperativa se nu
mără șl tovarășii Valentin Moise șl Paveb'uc 
Ilie din comuna Leorda, care au contractat 
peste 6.490 kg. de diferite legume șl țăranii 
muncitori Babei Dumitru, loan Grădlnaru și 
Leonte Dumitru din 
și Cristești care au 
kg. de legume.

comunele Vădeni, Corni 
contractat peste 19.000

Corespondent
A. ABRAMOVICI

Tîrnăveni
Pentru a respecta prevederile Hotărîril 

Consiliului de Miniștri cu privire la îmbună
tățirea sistemului <ie contractare a legume
lor, semințelor de legume, fructelor și stru
gurilor de masă, Agevacoop Tîrnăveni a luat 
încă de pe acum măsuri pentru asigurarea 
ambalajelor și mijloacelor de transport de h 
producători pînă la centrele de distribuire. 
De asemeni s-au luat măsuri pentru respec
tarea drepturilor oferite prin hotărîre contrac-

coordonarea acestei activități, în cadrul tan-țllor de legume și zarzavaturi La obti 
operativelor de aprovizionare și desfacere, nerea acestor realizări s-au evidențiat in 
rCa “"reZU1-tat b,un. obtir|ut de tovarășii mod deosebit tovarășii Șerban Achim Kes- re muncesc in cadril .aroetni ««««!„ ... V ‘ V ’nvillju, l\t.scare muncesc în cadrul acestui colectiv este 

faptul că pină la data de 22 februarie s-a 
contractat o suprafață de peste 104 hectare de 

zarzavaturi din cele 129 hectarelegume și 
planificate.

seg Iosif și alții, care dovedesc multă stră
duință în munca lor.

Corespondent 
ALEXANDRU DUMITRESCU

Colectiviștii vor cultiva mai mult orez
recoltelor bogate obținute de pe 
însămînțate cu orez, colectiviștii
.... , au hotărît ca

In urma 
suprafețele 
din Ceacu, raionul Călărași, 
anul acesta să mărească cu mult suprafața 
orezăriei.

Prin folosirea celor mai productive so
luri și buna îngrijire a culturilor de orez, ei 
au obținut anul trecut o producție de 6.000 
și chiar 8.000 kg. de orez la hectar. (

Anul acesta ei au mărit suprafața culti
vată cu orez de la 36 ha. la 50 ha. Pentru 
Irigarea orezăriei, colectiviștii au cumpărat 
la începutul acestui an un motor, cu ajuto
rul căruia vor iriga și cele 35 hectare de gră
dină și vor electrifica gospodăria lor colec
tivă. :J



Consfătuirea pe țară cu fruntașii în cultura porumbului, 
cartofului si sfeclei de zahăr«

prafață de 0,72 ha. pe care a cultivat cu un 
an înainte trifoi, a cărat toamna 14 tone gu
noi. Toamna a arat pămîntul cu caii, iar 
primăvara l-a grăpat. Apoi a însămînțat 
porumbuLcu mașina de semănat sfeclă la un 
interval de 60 cm. Pentru sămînță a ales 
știuleții cei mai buni. Boabele au avut o pil
iere de încolțire mare, căci din 100 de 
boabe,97 au încolțit. Datorită prașilelor fă
cute la timp în ciuda timpului secetos a ob
ținut 2800 kg. porumb știuleți la ha.

Tov. Bolder Cornel, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Decea, 
regiunea Cluj, spune că a obținut pe întin
derea de 0,72 ha. o recoltă de 3750 kg. po
rumb boabe. După ce am stecerat gr’ul — 
arată 
urmă l-am grăpat și după ce am văzut că 
au crescut buruienile cam la 5 cm am că
rat gunoi și am dat din nou o arătură bună 
la o aidîncime de 20 cm. Am lăsat pămîntul 
așa pînă in primăvară.

Atunci, îndată ce s-a topit zăpada, am gră- 
pat pămîntul iar între 20 aprilie și 1 mai 
l-am însămînțat cu porumb cu mașina efe se
mănat După ce s-au văzut bine firele de 
porumb, l-am prășit cu sapa, iar mai apoi 
i-am făcut încă două prașile cu prășitoarea 
și una ou sapa. N-am făcut mușuroi.

Vorb torul a criticat pe tehnicienii din 
secțiile agricole locale care nu vin în mijlo
cul țăranilor muncitori să le arate cum se 
lucrează mai bine pămîntul.

Tov. Iordache Spirea, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Jegălia,

(Urmare din pag. l-a)

După referat, participant!! la consfătuire 
eu pus numeroase întrebări in legătură cu 
mijloacele de aplicare a metodelor înaintate 
în cultura porumbului, la care a dat răspuns 
tovarășul Nicolae Giosan.

Primul la discuții a luat cuvîntul tov. Lo- 
vas luliu, șer de echipă în gospodăria agri
colă colectivă din satul Vaida, regiunea Ora
dea, care a împărtășit celor prezenți meto
dele pe care le-a folosit brigada pe care o 
conduce pentru a obține o recoltă de 
4.800 kg. porumb boabe la hectar. El a ară
tat că după recoltarea griului, pămîntul a 
fost dezmiriștit cu tractoarele S.M.T. iar 
toamna a fost arat la o adîncime de 30 cm. 
In primăvară, imediat ce pămîntul s-a zvîn- 
tat a fost boronit, iar în martie a fost^ncrat 
cu cultivatorul tras de caii. După aceea a fost 
din nou grăpat. Sămînță de porumb pe care 
am pregătit-o încă din februarie — arată în 
continuare vorbitorul — am însămînțat-o în 
cuiburi dispuse in patrat așezate la o dis
tanță de 85 cm. Porumbul l-am prășit de 
trei ori cu mîna și de două ori cu prășitoa
rea trasă de cal în lung și în latul locului. 
Iată cum am obținut 4.800 kg. porumb boabe 
la hectar, pe o suprafață de 70 ha.

Tov. Lovas a arătat că anul acesta vor pune 
porumbul în cuiburi dispuse în pătrat la o 
distanță de 75 cm., deoarece inginerii și teh
nicienii agronomi l-au convins că distanța de 
85 cm. e prea mare.

Tov. Nicolae Ion, membru al gospodăriei 
agricole colective Livedea, din regiunea Bucu- . regiunea Constanța a arătat că arătura de 

toamnă a fost lăsată negrăpată pentru a o- 
pri zăpada mai bine pe cîmp. Primăvara, a 
grăpat bine pămîntul, astfel ca vîntul să nu-1 
poată usca- insămînțatul l-a făcut cu mașina 
de semănat floarea soarelui cu 2 țevi la o 
distanță de 80 cm. Prima prașilă a făcut-o 
în timp ce alți țărani abia însămîmțau po
rumbul. Peste două săptămîni, la a doua pra
șilă, a văzut că porumbul mal avea cîte 2 
fire pe alături.

Pe acestea nu le-a «muls, d le-a «uctt. 
După ce a făcut încă o prașilă, porumbul a 
crescut ca în povești. La cules a — spus el 
niciodată nm m-am aplecat, că știuleți) erau 
sus. Așa am putut să realizez 3.200 kg. 
porumb boabe la hectar.

Tov. Ghișoiu Vasile, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Cîlnlc, 
regiunea Hunedoara a arătat cum a obținut 
o recoltă de 3.050 kg. porumb boabe la hec
tar.

Printre metodele înaintate a folosit șl po
lenizarea suplimentară artificială. Anul vii
tor, a spus el, voi aplica polenizarea pe în
treaga suprafață și îi îndemn pe toți țăra
nii care vor să albă o recoltă bogată d« po
rumb să aplice această metodă de mărire a 
recoltei.

Rezultatele obținute se datoresc în foarte 
mare măsură cunoștințelor noi pe care le-am 
căpătat despre metodele de muncă folosite de 
fruntașii d n agricultură din Uniunea Sovie
tică-

Tov. Cioară Petre, membru al gospodăriei 
agricole colective din comuna Rast, regiunea 
Craiova, « arătat cum au obținut colectiviștii 
4020 kg. porumb la hectar. Aceasta se dato
rește folosirii metodelor agrotehnice ca: 
dezmiriștitul și arătura adîncă, îngrășarea 
pămîntului cu bălegar, trei prașile etc.

Tov. Tomescu Nicolae, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comune Voicești. 
regiunea Pitești, a arătat printre altele cum 
pregătește sămînță de porumb: „Eu procedez 
în felul următor — a spus el —: toamna 
aleg din grămadă. In timpul culesului. La 
desfacerea foilor, știuleții cu rînduri drepte 
și boabe rotunde, cei mei copți, frumoși, 
sănătoși 
Acești știuleți 
agăț în podul 
zile înainte de 
tului și vîrful, 
tru sămînță".

Prin buna alegere a sămînțel și prin apli
carea regulilor agrotehnice el a r^uș't să 
obțină o producție medie de porumb de 2360 
kg. boabe la hectar.

Tov. Spiridon Ilie, membru el întovărășirii 
agricole din comuna Matca, regiunea Bîrlad, 
a arătat felul cum a muncit în întovărășire 
pentru a obține 3000 kg. boabe porumbele 
hectar. Intre altele, el a subliniat importanța 
deosebită ne care o are prășitul. Prima pra
șilă a făcut-o la 27 mai cu prășitoarea, 
după care a dat cu sapa, tăind toate buruie
nile. din jurul porumbului și lăsînd o dis
tanță de 50—60 cm. între fire pe rînd. A

rești, a arătat că pe terenurile destinate, cul
turii porumbului în gospodărie, s-au făcut 
primăvara arături cu tractoarele S.M.T.-ului 
la 18-20 cm. adâncime, tagrășînd totodată pă
mîntul cu bălegar. După arat, s-a grăpat și 
la timpul potrivit s-a însămînțat porumbul. 
După aceea am dat cu boroana ca să păs
trăm umezeala în pămînt. Cînd porumbul a 
a avut 4 foi am făcut prima prașilă. Cu totul 
am făcut 8 prașile : 3 cu sapa și 5 cu prăsi
toarele trase de cai- Muncind în felul acesta 
noi am cules cîte 7.000 kg. porumb știuleți 
la hectar.

Tov. Ungureanu Andrei, președintele înto
vărășirii agricole din Lugoj —' regiunea. Ti
mișoara, a arătat cum au obținut întovărășiți! 
o recoltă de 7.800 kg. porumb știuleți la ha. 
Cele 8,5 ha. cultivate cu porumb de întovără
șire au fost arate cu tractorul la 18—23 cm. 
In martie, cînd brazda s-a svîntat, ogorul a 
fost grăpat în curmeziș. Apoi s-au făcut lu
crări de cultivate cu cultivatorul de la S.M.T, 
șl s-a trecut din nou cu grapa cu cai. La 10 
aprilie s-a făcut o nouă grăpare, Iar la 15 
aprilie s-a făcut semănatul cu sămînță aleasă 
căreia 1 s-a încercat puterea de încolțire. Lu
crările de întreținere s-au făcut de asemenea 
la timp. Păstrarea umezelii fn pămînt pun 
grăpat și lucrarea pămîntului cu cultivatorul, 
alegerea seminței, îngrășarea terenului, iată 
lucrările care au contribuit la obținerea unei 
recolte bogate de 7.800 kg. porumb știuleți 
la ha.

Tov Szabados Pavel, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna 
raionul. Reghin, 
ghiară, a spus :

,,.Ca să cultivi 
iubești, pentru că 
un copil pe care

i Breaza,
Regiunea Autonomă Ma-

bine pămîntul, trebuie eă-l 
dacă nu-1 Iubești tînjește ca 
nu-1 iubește mama sa“. El 

a arătat că prin respectarea regulilor agro
tehnice a obținut 3.000 kg. boabe-porumb la 
hectar, iar la sfecla de zahăr, 35.000 kg. 
la ha.

Tov. Horga Gheorghe, președinte'e gos
podăriei agricole colective Nerău — S'nni- 
colaul Mare, regiunea Acad, a spus: Vreau 
să arăt cum am muncit noi ca să scoatem 
5000 kg. de porumb boabe la hectar. In pri
mul rînd, am făcut dezmlriștitul încă din 
vară. După dezmiriștlt, în toamnă tractoa
rele de la S.M.T. ne-au făcut o arătură 
adîncă de 25—27 cm. Primăvara, c‘nd pă
mîntul s-a svîntat, am dat cu o grapă care 
se numește tîrșîtoere ca să nivelăm terenul. 
După aceea, înainte de însămînțat am dat 
cu cultivatorul. La 17 aprilie am început în- 
sămînțatul. După ce porumbul a ieșit șl a 
făcut trei foi, am dat cu grapa peste locul 
însămînțat. La 8 zile, după ce am dat cu 
grapa am făcut prima prașilâ. Prima oară 
am dat cu prășitoarea cu cai apoi am pră
șit cu sapa, ținînd seama ca la nici un cuib 
să nu rămînă mai mult de două fire. Am 
prășit cu sapa de două ori, iar cu prășitoa
rea cu cal de trei ori. Pentru însămînțat 
am împrumutat sămînță de la gospodăria 
de stat unde i s-a încercat puterea de în
colți re.

Tov. Groza Gheorghe, 
gospodărie Individuală tffn comuna 
cești, regiunea Bacău, a

țăran muncitor cu
Rău-

arătat că pe o su-

vorbitoru] — am arat pămîntul, pe

și cu vîrful acoperit de 
legați de fol doi cite 
casei. Primăvara, cu 
semănat, curăț cotorul
iar mijlocul îl folosesc pen-

Lucrări ăe sezon pentru legume
doua prașilă a făcut-o după patru săptămîni; 
tot atunci a făcut și copilitul. Porumbul a 
crescut bine, n legat bine, s-a copt în bune 
condițiuni deși a avut lipsă de. ploaie. Con
sătenii care au făcut prașilele cu întîrziere 
au obținut recolte mai scăzute, unele chiar 
sub 1500 kg. la hectar.

Urmează la cuvânt, tov. Baloș Vasile, bri
gadier la gospodăria colectivă din comuna 
Leniauheim, regiunea Arad.

Pe lingă buna pregătire a terenului, co
lectiviștii s-au îngrijit să aibă sămînță de 
soi bine aleasă. Sămînță, au pregătit-o încă 
din toamnă iar încercarea puterii de încolțire 
a boabelor au făcut-o din februarie. Folo
sind și alte metode agrotehnice ca grăpatul 
de primăvară, semănatul la timpul potrivit, 
trei prașile etc., colectiviștii din Lenauheim 
au obținut 4200 kg. porumb la hectar.

Tov. Dumitru Dinu, țăran muncitor cu gos
podărie individuală din comuna Bistreț, re
giunea Craiova, a arătat că urmînd sfaturile 
agrotehnice ascultate la conferințele de la 
căminul cultural a pregătit terenul pentru 
porumb încă din vară, imediat după recol
tarea griului, desmiriștindu-1. Pe loc a cărat 
circa 25.000 kg. gunoi. In septembrie a făcut 
o arătură adîncă de 20—25 cm. lăsînd-o 
în brazdă crudă pentru a se înmagazina apa 
din ploi. Primăvara a scos cormanul de la 
plug și a tras cu plugul numai cu fierul. Să- 
mînța aleasă din vreme a semănat-o apoi cu 
semănătoarea, scoțînd două țevi, astfel ca să 
aibă o distanță de 60 cm. între rînduri. La 
prima prașilă a lăsat în cuib numai 1—2 fire 
de porumb. In total a efectuat 3 prașile. A 
obținut 
boabe.

Tov. 
gricole 
giunea 
ființată

de pe un hectar 4200 kg. porumb

Badiu Gh., membru al gospodăriei a- 
colectlve din comuna Turcoaia, re- 
Galați, a arătat cum gospodăria, în- 

in toamna anului 1952, a obținut 
din primul an 3120 kg. de porumb știuleți 
la hectar și 4—5000 kg. dovleci.

Luînd cuvîntul, tov. Vladimir Dalas, In
giner agronom de la stațiunea experimentală 
Tg. Frumos a arătat că pentru mărirea pro
ducției la hectar, la porumb stațiunea raio- 
nează soiuri de porumb portocaliu de Țg. 
Frumos, care este răspîndit la toate unitățile 
socialiste din agricultură.

A urcat apoi la tribună tov. Crîșmac Ma
rin, brigadier în gospodăria colectivă din co
muna Fetești, regiunea Constanța, a cărui 
brigadă a obținut o producție de 2600 kg. 
porumb la hectar. El a arătat că această re
coltă se datorește printre altele și faptului 
că au ales un soi potrivit și anume: soiul 
I.C.A.R. 54, potrivit raionului Fetești.

Vorbitorul a arătat printre altele că briga
da sa ar fi obținut o recoltă mai mere de 
2600 kg. porumb la ha. însă n-au îngrășat pă
mîntul cu gunoi de grajd șl n-eu făcut pole
nizarea suplimentară artificială. „La stațiu
nea experimentală I.C.A.R.-Mărculești, re
colta de porumb a ajuns pe unele locuri pînâ 
la 4000 kg., pentru că acolo s-a făcut printre 
altele șl polenizarea suplimentară artificială. 
Ne angajăm să muncim mai bine, 
vorbitorul, să obținem anul acesta < 
și mai mare."

Tov. Burgher Ana, brigadieră în 
ria agricolă de stat „S<țînteia“, 
Arad, a vorbit despre metodele agroteh.Ke 
care i-au ajutat 
4330 kg. porumb 
a fost însămînțat 
un an fusese cui

, încheie 
o recoltă

boabe, 
doi îi 
cîteva 
știule-

numirea -de repicat. Pentru repicat se scot 
cfte 300-400 fire care se duo în cutii, apoi 
se sădesc în noile răsadnițe la distanțe mai 
mari, ingropîndu-se pînă sub primele irunze, 
avînd grijă să se îndese pămîntul în jurul 
lor.

Distanța La care se face repicatul variază 
de la 5-12 cm. inty-e fire, după felul legumei 
și numărul replcărilcr. Repicatul se face în 
rînduri, pe urmele lăsate de marcator sau .pe, 
șănțulețele trase cu ajutorul unui băț.

Repicatul răsadurilor trebuie făcut pe vre
me liniștită, călduroasă și înnorată, pentru 
ca plămuiețele să nu fie sttajenite în vege
tație; pămîntul de pe rădăcini nu trebuie să 
fie îndepărtate in momentul repicatului.

După repicat plantele se udă potrivit, apoi 
se acoperă cu rame și se umbresc 2-3 zile, 
în care timp răsadurile își formează rădă
cini și se prind.

Se recomanda ca semănatul sau repicatul 
roș.iloi timpurii, al verzei, conopide', al 
dovleceilor, pepenilor și castraveților să se 
facă in cuburi (ghivece) nutritive, după me
toda sovietică de lucru explicată în consfătu. 
irea pe țară și în consfătuirile regionale ale 
legumicultorilor.

Avantajele cuburilor nutritive sânt mari: 
cuburile mențin in întregime rădăcinile I 
plantei și dau plăntuței posibilități bune de 
creștere deoarece conțin însemnate cantități 
de materii hrănitoare.

Se recomandă a se folosi pe scară largă 
ramele tioar de confecționare a cuburilor in 
dimensiuni de la Sxă'X'o cm. pînă la 
13'X'lO'X'iO cm. după răsadul care va fi 
repicat S3u sămînță ce va fi semănată \ ‘o-

Un dușman de temut al planteicr în răsad
nițe este coroplșnița. Împotriva coropișnițe- 
I'?r se pun în răsadnițe momeli otrăvite, iar 
contra bolilor, răsadurile de roșii, vinete și 
ardei se stropesc cu soluții de piatră vînăta 
în proporție de 500 gr. la 100 litri apă, la 

•’are se adaugă 500 gr. var nestins.
Cu o săptămână sau două înainte de a ră- 

săd răsadurile în grădină, le descoperim 
complet in timpul zilei, iar peste noapte le 
acoperim numai cu rogoj ni, aiară de ulti
mele nopți, cînd râmîn complet descoperite.

larovizarea cartofilor
larovizarea cartofilor timpurii începută în 

luna februarie se face după metoda acad. 
T. D. Lîsenco. Soiurile de cartofi care se vor 
folosi sânt: Fruhbote, Viola, Galben timpu
riu, Gulbaba, Săpuneri.

larovizarea se face ta camere pe 
șezate perpendicular pe direcția de unde vine 
lumina sau in lădițe ce se așează în stivă. 
Cartofii se tratează mai tatii cu o soluție 
de 1 litru formalînă la 80 litri apă. Cartofii 
se țin 8-10 zi e la întuneric la o temperatură 
de 15 grade și, după ce au dat colții, se scot 
la lumină, iar camera se aerisește Se dau 
la o parte cartofii care nu au încolțit sau au 
dat colți in iormâ de fire Odaia pe săpta- 
mină cartofii rămași se întorc. larovizarea 
durează 49-50 de zile. După 1 martie cartofii 
seml-timpurii se pot la’roviza in șanțuri cu 
gunoi, bine încălzite, acoperite cu rogojini

In răsadnițe calde se pot obține reco te de 
cartofi timpurii la sfârșitul lunii martie și 
începutul lunii aprilie. Plantarea cartofilor 
în răsadnițe calde trebuie făcută imediat. 
Pentru buna reușită, se va menține o tempe
ratură constantă și potrivită, în'care scop 
patul cald se va face din 13 gunoi de cal și 
2.3 gunoi 'de bovine. Peste bălegar se pune 
un strat compus din 50 la sută pămînt de 
țelină și 20-30 la sută mraniță, 15-20 ia suta 
turbă și 10-20 la sută nisin de rîu. Cartofii 
se plantează la 5-7 cm adîncime, cîte 4 cui- 

• : 'a geam. Odată cu cartofii se seamănă
pentru răsad: roși le. varza, salata, ridi
cule etc. Dqpă 20—30 de zile de la repicat. 
se îngrașă tufele cu 59—100 gr. cenușă și 
20-30 gr. superfosfat la geam. La sfirșitu!

■-■ml mărite se pot obține 10 kg de cartofi 
timpurii la m. p.

O deosebită atenție trebuie dată construirii 
de noi răsadnițe spre a avea loc suficient 
pentru repicat Și așezat cuburile nutritive.

Ing. D BRAILEANU 
colaborator al Societății de Științe 

Agricole „I. V Miciurin"

Zăpada abundentă care a căzut, a stînjenit 
în parte lucrările ce trebuiesc făcute în 
sere și răsadnițe pentru asigurarea unei pro
ducții bogate la legume timpurii.

Pentru a înlătura urmările viscolului tre
buie. în primul rînd, să curățăm terenul de 
zăpadă, să împrejmulm locul destinat ră
sadnițelor și să trecem de urgență la așezarea 
acestora.

E bine ca locul ales pentru răsadnițe sâ 
fie la adăpostul unei plantații sau al unui 
gard viu. să permită orientarea răsadnițe
lor cu geamurile spre sud. să aibă apă în 
apropiere și, pentru a evita atacul șoarecilor, 
să nu fie în apropierea șirelor de paie,-sau 
a magaziilor. Pentru înlocuirea tocurilor se 
vor folosi cît mai mult cu putință materiale 
locale ca : nuiele, chirpici, cărămizi, insă 
cu condiția ca să se închidă perfect spațiul 
răsadniței.

Pregătirea și folosirea bălegarului
Se folosește bălegarul de cal nedospit sau 

un amestec de frunze, bălegar de cal și 
bălegar de vite cornute. Pe locul ales, băle
garul pregătit se așează furcă cu furcă, cît 
se poate de uniform : grosimea bălegarului 
trebuie să fie, după călcare, pînă la 60—80 
cm. în lunile ianuarie și februarie. 40—50 
cm. în luna martie și 30—40 cm. în luna 
aprilie.

Tocul de răsadnițe se așează cu geamuri!" 
spre sud pentru ca plăn-tuțele să primească 
lumina soarelui cit mai uniform. Se așeaza 
ramele peste care se pun rogojini; răsadni
țele râmîn acoperite timp de 3—5 zile, după 
care, dacă se toastată că bălegarul a 
ceput să se încingă se pune pămînt în 
sadniță.

Se recomandă ca, înainte de « pune 
mîntul. să se presare peste bălegarul 
răsadniță un strat subțire de praf de 
sau cenușă, spre a împiedica apariția ciuper
cilor și mucegaiului.
Așezarea pămîntului și semănatul în răsadniță

In pămîntul ce se pune In răsedniță pre
domină mranița. In mod obișnuit 1» două 
părți mraniță se adaugă o parte pămînt de 
țelină și dacă acesta este mai argilos, se 
amestecă cu nisip.

Grosimea stratului de pămînt din răsad, 
niță este de 8-12 cm. pentru semănăturile 
destinate repicării, și de 15-18 cm. pentru 
cele tare nu se repică sau pentru răsadnițele 
în care urmează a se repică.

Pământul se așează in răsadniță, se aco
peră cu rame și rogojini pînă se tacă'zește 
și semințele de buruieni încep să încolțească 
In acest moment se greblează, se netezește 
și aud se face semănatul. Cu ajutorul unui 
marcator se fac șănțulețe depărtate la 3—4 
cm. ș: adânci de 0,5—1 cm., in rare se sea
mănă semânțeie de varză timpurie, gulii, 
conopidă, salată, pătlăgele roș'T etc. Se 
iolosesc 10—15 gr. semințe Ia ramă pentru 
semănăturile care se repică și 4.6 gr pentru 
c»'« care nu se ma' reok-ă Semințele so 
accperă cu un strat de 0.5—1 cm. mraniță 
amestwfttă cu rislo. sau chiar numai cu 
nisip pentru semințele foarte mici, cum shnt 
cele de Jeliră, apoi se presează cu ajutorul 
unei scindări.

îngrijirea răsadurilor de legume 
îndată după semănat se udă. se așează 

geamurile, se pun rogojinile și se controlea
ză răsadnița spre a urmări temperatura 
și re. :a de apă Răsadnița se tine acoperita 
pînă cînd colțul semințelor începe să iasă. 
D ■ ace-t moment se îndepărtează rogoj ni’e 
- timpul zilei, sure a da lumină plăntuțelnr. 
Răsadnițele se aerisesc în timpul zilei când 
se Iri'.ă'.ură rogoj ni'.e Pe măsură ce plântu- 
ț«*e se măresc și t;mpui se incă'zețte. se dă 
dm ce In ce mai m«'t aer șt iumi ii. s?*e a 
se otrșnu plantele cu te«roe-atpra de afară

In timpul vegstatiei. pîante e se udă șt se 
ulivese de banrte-i ori de cite cri este ne
voie Spre a se obține răsaduri de bună ca. 
litate. îndată ce piântuțele au 2-3 frunze, se 
răresc, transplantîndu-le ip alte răsadnițe 
pregătite în același fel cu răsadnițele pentru 
prima semănătură, numai cu stratul de bă
legar mai subțire iar cel de pămînt mal 
gros (15-18 cm.). Această lucrare poartă de-

ir. 
ră-

stelaje a-

gospodi- 
regiunee

kg

pe colectiviști să obțină 
boabe la hectar. Pooimbjl 
pe un loc care înainte cu 

tivat cu bumbac. Locul e
fost îngrășat cu bălegar de grajd încă dm 
toamna anului 1952 Am obținut 129 000 Kg 
porumb de pe 30 de hectare, față de 48 40 
kg. cît prevedea planul, adică cu 81.000 
porumb în plus față de plan.

A mai luat cuvîntul^țăranul muncitor cu 
gospodărie individuală Ion Singur, din 
muna Moșnița Nouă, regiunea Timișora, 
care a arătat cum a folosit ajutorul tehnici
enilor pentru a obține o recoltă de 3500 kg. 
porumb boabe le hectar. La fel, țăranul mun
citor cu gospodărie individuală lancu Pal, 
din comuna Bălțați, regiunea Iași, a arătat 
că a obținut o recoltă de 2100 kg. porumb 
boabe la hectar prin însămînțarea porum
bului de soi raionat. Țăranul muncitor cu 
gospodărie individuală Alexandru Peleș, din 
comuna Parhida, regiunea Oradea, a subli
niat importanța muncilor de îngrijire a cul
turilor care, făcute la timp, l-au ajutat să 
obțină o recoltă de 5800 kg. știuleți la hec
tar.

Consfătuirea tșl continuă lucrările.
(Agerpres)

co

Oamenii muncii
Oamenii muncii din patria noastră au 

comemorat un an de la încetarea din v'<a|â 
a lui I. V. Stalin, marele discipol și conti
nuator a’ operei lui Lenta.

In întreprinderi, instituții, școli, la sate, 
S.M T.-uri, gospodării agricole colective, gos
podării agricole de stat au avut loc expuneri 
consacrate vîețli și operei lui I.

In Capitală, la întreprinderile 
Roșie", 
gust", . 
științe economice 
Lenin“,

loc exuunert 
. V. Stalin.

„Steaua 
„23 Au- 
' 1 de

I.

„Industria bumbacului'1,
„21 D-acembrie", la Institutul 

și planificare „V. 
____  , la Ministerul Industr ei metalur
gice și construcțiilor de mașini s-au ținut 
expuneri despre „I. V. Stalin, marele con
tinuator al operei lui Lenin1.

6 martie 1945
La 6 martie, poporul nostru sărbătorește 

împlinirea a nouă an) de cînd masele popu
lare, organizate și conduse de către partidul 
clasei muncitoare, au Impus venirea la pu
tere a primului gmern democratic, guvern 
in care reprezentanții celor ce muncesc de
țineau poziții precumpănitoare.

Instaurarea acestui guvern reprezintă un 
moment de seamă in Istoria patriei noastre. 
Decenii de-a rindul s-au perindat la cîrma 
țării noastre guverne burghezo-moșlereștl a 
căror activitate era străină de interesele po
porului muncitor, guverne care slujeau inte
resele capitalului autohton și străin. Flecare 
nou guvern el exploatatorilor promitea să 
guverneze a'tfel decit toate celelalte guverne 
insă promisiunile sale nu se împlineau 
niciodată

rințe. Poporul 
piedice revenirea la

In lupta pentru stabilirea unei ctt mal 
bune circulații, alături de personalul con
ducător al tramvaielor șl autobuzelor 
I.T. B. se evidențiază și muncitorii din 
ateliere. Stahanovistul utemlst Staicovicl 
Marius de la secția strungărle a Ateliere
lor Centrale organizîndu-șl bine
locul de muncă obține însemnate succese. 
Pe luna ce a trecut el șl-a depășit norma 
cu 71 la sută.

In fotografie : utemlstul Staicovicl Ma
rius la locul de muncă.

_________________________________________________________

A apărut ta limbile: rusă, romtal, fran
ceză, germană, engleză și spantolă 

„Pentru pace trainică,
pentru democrație popularăi”

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești 
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Articol de fond : Marele continuator al 
operei lui Lenin ,

Antonin Zapotocky: Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice — forța conducătoare 
și îndrumătoare a societății sovietice.

Gh. Gheorghiu-Dej : Dezvoltarea de către 
1. V. Stalin a indicațiilor programatice 
leniniste în problema națională.

Raymond Guyot: I. V. Stalin — marele 
luptător pentru pace și securitatea po
poarelor.

Vîlko Cervenkov: Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Bulgaria, prezentat la Con
gresul al 6-lea al partidului.

Marie-Claude Vaillant-Couturier : Ziua de 
luptă a solidarității internaționale a fe
meilor.

Cian Iun : Femeile din China — construc
tori activi ai vieții noi, socialiste.

Aino Aaltonen : Finlanda în preajma ale
gerilor parlamentare.

* * * : Congresul al 6-lea al
Partidului Comunist din Bulgaria și-e 
încheiat lucrările.

* * * : hi preajma Congresu
lui al 2-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Jan Marek: Note politice : Sub escortă 
americană.
De vînzere la toate librăriile, chioșcu

rile și debitele O.C.L. Prețul 40 ban!

au cinstit memoria lui I. V. Stalin
In întreprinderile, Instituțiile și unitățile 

socialiste din regiunile Ploiești
Iași,
acti-
agi- 

despre

agrioole
Stalin, Craiova, Oradea. Galați-,■
Regiunea Autonomă Maghiară etc. 
viști de partid, propagandiști și
taior! au vorbit oamenilor muncii 
viața și opera lui 1. V. Stalin, despre ma
rile victorii obținute de poporul sovietic 
sub conducerea partidului comunist, sub 
steagul lui Lenin și Stalin.

In numeroase întreprinderi, instituții și 
cămine culturale s-au organizat standuri în 
care au fost expuse lucrările teoretice ale 
lui I. V. Stalin.

In ziua de 5 martie, la orele TT.30, a 
avut loc depunerea de coroane de flori la 
monumentul lui I. V. Stalkn din Bucu
rești. Au fost depuse cormane de flori 
din partea Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Consiliului de 
Miniștri și din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

Au mai fost depuse coroane de flori din 
partea Ambasadei U.R.S.S. și din partea 
ambasadelor și misiunilor diplomatice ale 
țărilor de democrație populară. .

Cei prezenți au păstrat un moment de 
reculegere în memoria lui 1. V. Stalin.

Guvernarea instaurată la 6 martie 1945 se 
deosebește lundamental de toate cele care 
au precedat-o prin aceea că pentru prima 
oară in istoria patriei noastre clasa munci
toare condusă de partidul ei comunist a că
pătat rolul conducător in stat Puterea in
staurată la 6 martie 1945 exprima noul ra
port de forțe existent in țara noastră, creș
terea continuă a avintului luptei clasei mun
citoare care a dus la zdrobirea complotului 
menit să relnstaureze stăpînirea turgheziei 
și rn..țierirtiii și la zădărnicirea planurilor de 
intervenție in treburile noastre Interne ale 
irnperia iș'.iior americani și englezi.

Biruința obținută de către poporul nostru 
muncitor la 6 martie 1945 a fost posibilă ca 
o urmare a victoriilor de importanță isto- 
rlco-mondială ale Armatei Sovietice în răz
boiul împotriva) fascismului. Eliberarea Ro- 
miniei de către Armata Sovietică a însem
nat împiedicarea realizării calculelor reac- 
țlunii internaționale care nădăjduia că țara 
noastră va redeveni o semicolonie a trustu-

„Scînteia tarelui”
Pag. 2-a 6 martie 1954

rilor occidentale. In condițiile crelate de eli
berarea țării de către Uniunea Sovietică, 
poporul nostru a putut să-și ia soarta în 
propriile sale mîrni și să pornească pe calea 
luminoasă a făuririi unul regim care să co
respundă intereselor sale vitale.

Perioada de după 23 August 1944 a fost 
o perioadă de intensă activitate politică a 
maselor populare. Partidul Comunist Romîn 
a chemat la luptă poporul pentru democra
tizarea țării, pentru sprijinirea frontului 
antihitlerist, pentru demascarea șl zdrobirea 
uneltirilor partidelor reacționare care vroiau 
să oprească mersul nostru înainte șl să re
aducă trecutul întunecat de mizerie și sufe- 

muncitor era hotărît să îm- 
vremurile „curbelor de

sacrificiu" și ale grevelor înăbușite în sînge 
ca în 1933 ia Grivița Roșie. Poporul munci
tor urma cu fidelitate îndemnul comuniști
lor de a înlătura guvernele cu majoritate 
reacționară, de a lua cu asalt primăriile, 
prefecturile, de a înfăptui pe cale revoluțio
nară reforma agrară, In toiul acestei aprige 
lupte s-a consolidat alianța clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare, alianță de 
nezdruncinat, de care aveau să se fărîme 
toate manevrele burgheziei și moșlerimli. 
Peste capul regelui, al partidelor burgheze 
și a! călăului fascist Rădescu, înîrîngînd îm
potrivirea turbată a acestora, comuniștii au 
mobilizat țărănimea muncitoare la expro
prierea moșiilor și la împărțirea lor țărani
lor lipsiți de pămînt sau cu pămînt puțin. 
Reforma agrară s-a efectuat pe cale revolu
ționară, cu sprijinul și sub conducerea cla
se) muncitoare.

Masele populare nu s-au lăsat intimidate 
nici de provocări, nici de crimele puse la 
cale împotriva lor de moșieri și capitaliști. 
Gloanțele trase din palatul regal la 24 fe
bruarie 1945 împotriva mulțimii care mani
festa au făcut, să curgă sînge muncitoresc 
dar n-au putut stăvili lupta revoluționară a 
poporului muncitor. Agenturile Imperialiste 
s-au dedat la tot soiul de uneltiri eu scopul 
de a fereca din nou țara în lanțurile impe
rialismului. Poporul romîn condus de partid,

a smuls însă pentru totdeauna Romînia din 
lagărul imperialist. Oamenii muncii din țara 
noastră, stăpîni pe soarta lor, au spulberat 
încercările imperialiste de a instaura o dic
tatură fascistă în Romînia. Zădărnicirea a- 
cestor încercări șl instaurarea guvernului 
democrat la 6 martie 1945 au constituit o 
nouă confirmare a rolului poporului de crea
tor al Istoriei.

Victoria de la 6 martie 1945 constltue un 
moment de seamă în lupta poporului nostru 
muncitor pentru făurirea regimului de de
mocrație populară. Victoria de la 6 martie 
1945 a deschis drum larg pentru realizarea 
unor mari transformări în țara noastră, 
transformări care au făcut ca Romînia să 
devină o țară cu un regim politic șl social 
înaintat. Cucerirea puterii de stat de către 
clasa muncitoare tn alianță cu țărănimea, 
muncitoare, reprezintă cea mal de seamă 
dintre biruințele poporului muncitor. Regi
mul demociat-popular este cea mai demo
cratică orînduire de stat din Întreug3 istorie 
a poporului nostru, orînduirea care a pus 
capăt pentru totdeauna stăpînirii burgheoo- 
moșiorești.

Regimul de democrație populară a descă
tușat uriașa forță creatoare a poporului 
muncitor. Anii care au trecut de la 6 mar
tie 1945 au fost ani de strălucite victorii pe 
frontul muncii constructive, ani de dezvol
tare neîncetată a economiei naționale și de 
îmbunătățire continuă a nivelului de viață 
al maselor muncitoare. In acești ani, desfă
șurarea evenimentelor a confirmat m Între
gime justețea politicii partidului Izvorîtă din 
aplicarea creatoare a învățăturii mai'Xist- 
leniniste, din folosirea experienței gloi insu
lui Partid Comunist al Uniunii Sovietice.

In 1947 au fost alungați din guvern ul
timii reprezentanți ai burgheziei, iar la 30 
decembrie 1917 a fost înlăturat principalul 
stîLp al exploatatorilor — regele. Procla
marea Republicii Populare Romine a deschis 
căi largi de activitate creatoare poporului 
nostru muncitor.

In economia țării a fost creiat un puternic

sector socialist prin naționalizarea princi
palelor mijloace de producție, de transport, 
bancare etc., prin apariția primelor unități 
socialiste în egriculturâ. prin crearea și dez
voltarea comerțului de stat șl cooperatist 
etc.

Crearea sectorului socialist din economia 
națională s-a desfășurat în condițiile sabo
tajului și uneltirilor din partea claselor ex
ploatatoare și agenturilor serviciilor de spio
naj imperialiste. Dar nici sabotajul și nici 
blocada economică instituită de imperialiști 
împotriva țărilor de democrația populară 
n-au putut împiedica avîntuL- economiei 
noastre.

Intre țările lagărului democrat au luat 
naștere șl s-au consolidat relații de colabo
rare și ajutor reciproc, relații care au făcut 
posibilă in ciuda blocadei capitaliste dez
voltarea continuă a economiei acestor țări. 
La baza acestor relații stă ajutorul multi
lateral, frățesc dat de Uniunea Sovietică.

In anii regimului de democrație populară, 
grație muncii pline de abnegație a clasei 
muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare 
și datorită sprijinului U.R.S.S., a devenit cu 
putință ca volumul producției industriale să 
fie în 1953 de cca. 2,5 ori mai mare decit 
în 1938 și de 3,5 ori mai mare decît în anul 
1948. Industria noastră socialistă produce in 
prezent utilaj petrolifer, minier Și de con
strucții, mașini-unelte, tractoare, mașini a- 
gricole, electromotoare, turbine, rulmenți, 
instalații industriale, utilaje pentru industria 
textilă și alimentară. In 1953 producția glo
bală industrială a crescut cu 14,4 la sută 
față de 1952.

Paralel cu dezvoltarea industriei grele se 
urmărește dezvoltarea industriei producă
toare de bunuri de larg consum. Programul 
de măsuri adoptat de plenara C. C. 
al P.M.R. din august 1953 prevede că pînă 
în 1955 proporția investițiilor pentru Indus
tria bunurilor de larg consum se va dubla 
față de 1953 Producția de țesături de bum
bac trebuie să crească la cca. 210 milioane 
m.p. în 1954 și la 250 milioane m.p. în 1955; 
cea de țesături de lînă trebuie să atingă 
cca 30 milioane m.p. în 1954 și 32,5 mi
lioane m.p. în 1955; producția de încălță
minte de piele trebuie să depășească 10 mi
lioane perechi în 1955. Se va asigura lăr
girea și îmbunătățirea sortimentelor de 
mărfuri alimentare cerute de populație.

Plenara C.C. al P.M.R. din august 1953 
a acordat o atenție deosebită problemei 
dezvoltării agriculturii. Ridicarea producției 
agricole stă în centrul preocupărilor partidu
lui și guvernului. Mijloacele mecanizate 
puse la dispoziția agriculturii cresc cu fie
care an. Aceasta a făcut posibil ca în 1953, 
S.M.T.-urile să efectuieze un volum de lucrări 
cu 60 la sută mai mare ca în anul prece
dent. Totodată se urmărește sporirea pro
ducției animale.

Consolidarea economlco-organlzatorică a 
gospodăriilor agricole colective existente ca 
șl crearea de noi gospodării agricole colec
tive șl întovărășiri pentru lucrarea In co
mun a pămîntului constituie un obiectiv 
principal al muncii partidului la sate. Par
tidul și guvernul dau un puternic sprijin 
gospodăriilor agricole colective șl into'vără- 
șirilor pentru ridicarea producției ior, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale mem
brilor lor. In același timp stat sprijinite șl 
gospodăriile individuale ale țăranilor mun
citori în vederea continuei sporiri a produc
ției lor, prin acordarea de credite, ajutor 
agrotehnic șl zootehnic, unelte agricole etc. 
Prin aceasta se asigură sporirea veniturilor 
țăranilor muncitori, ridicarea nivelului lor 
de trai.

Mari succese a obținut statul nostru șl în 
ceea ce privește culturalizarea maseior. Re
voluția culturală se află in plin avînt in 
țara noastră.

Poporul nostru este un popor liber, un 
popor care își exercită din plin toate drep
turile democratice. Constituția R.P.R. con
sfințește realizările noastre de pînă acum. 
Alegerile din decembrie 1953 pentru Sfatu
rile Populare au fost o nouă verificare a 
profundului democratism al regimului 
nostru.

in anii regimului democrat-popular s-a 
transformat mult chipul patriei noastre. 
Viața oamenilor a devenit mai frumoasă, 
mai plină de conținut. Nevoile materiale șl 
culturale mereu crescînde ale celor ce mun
cesc sînt satisfăcute într-o măsură tot' mai 
mare. In țara noastră nu mal există șomaj 
Economia noastră nu cunoaște crize și a- 
narhia în producție. Niciun sacrificiu nu 
este prea mare pentru regimul nostru atunci 
cînd este vorba de emul cu nevoile sale. 
In fața tineretului stau larg deschise toate

căile de dezvoltare. Tineri! pot să-șl fău
rească cele mal îndrăznețe visuri cu sigu
ranța că ele vor fi îndeplinite. Tînăra gene
rație crește educată într-un spirit nou, o ge
nerație cultă, însuflețită de un înalt spirit 
patriotic.

Politica partidului și statului nostru por
nește de la Interesele fundamentale ale po
porului și se bizue pe sprijinul poporului. 
Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a subliniat că 
„Practica arată că aplicarea principiului co
munist al îmbinării experienței conducători
lor cu experiența maselor face ca politica 
partidului să reprezinte nu numai înțelep
ciunea și voința partidului, ci și înțelepciu
nea și voința întregului popor muncitor".

Poporul nostru luptă pentru consolidarea 
cuceririlor sale revoluționare, pentru întă
rirea neîncetată a statului democrat-popular. 
In lupta pentru socialism se întărește uni
tatea moral-politică a poporului nostru mun
citor. întărirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, alianță în 
care rolul conducător II are clasa munci- 
toare, constitue baza regimului democrat- 
popular asigurînd mersul înainte pe drumul 
socialismului. S-a consolidat de asemeni 
frăția dintre pop' rtil romîn' și minoritățile 
naționale. Uriașa forță creatoare a poporului 
nostru șe manifestă din plin. Conștiința câ 
muncesc pentru fericirea lor, pentru înflo
rirea patriei, dă oamenilor muncii un avint 
nemalîntî'.nit în muncă. In același timp, ei 
își întăresc vigilența împotriva tuturor unel
tirilor dușmanului de clasă care a fost in- 
frînt dar care nu a pierit încă.

Țara noastră duce o consecventa politică 
de pace. Dorința noastră de colaborare cu 
toate popoarele lumii își găsește expresia în 
politica externă de pace a R.P.R Țara noas
tră și-a consolidat prestigiul Internațional. 
Milioane de oameni simpli de pretutindeni 
văd în realizările noastre un imbold in lupta 
lor pentru o viață mai bună

De la 6 martie 1945, șj-pînă astăzi poporul 
nostru a străbătut un drum de mari victorii. 
Organizatorul și inspiratorul tuturor acestor 
victorii, forța conducătoare în Republica 
Populară Romînă este Partidul Muncitoresc 
Romîn. Sub Invincibilul steag de luptă al 
partidului, poporul nostru este h.tărit să 
meargă înainte pe drumul socialismului.

EDGARD OBERST



ti privire la rezultatele Conferinței de la Berlin
Declarația lui V. M, Molotov, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Intre 25 ianuarie șl 18 februarie a avut 
lcc la Berlin o conferință a miniștrilor afa
cerilor externe ai Franței, Angliei, Statelor 
Unite ale Americii și Uniunii Sovietice. A- 
Ceastă conferință a fost consacrată examină
rii unei serii de probleme internaționale im
portante.

. Conferința precedentă a miniștrilor aface
rilor externe ai celor patru puteri a avut loc 
fn primăvara anului 1949. In ultimii cinci 
ani nu au mai fost astfel de conferințe. La 
rindul ei, conferința de la Berlin « ajuns in 
unanimitate la concluzia necesității ținerii 
unei noi conferințe, cu participarea miniș
trilor afacerilor externe ai Franței, Angliei, 
S.U.A., U.R.S.S. șl Republicii Populare Chi
neze,’ fapt care are o importanță internațio
nală bine determinată.

In ultimii cinci ani s-iau definit cu multă 
claritate tendințele evoluției postbelice în la
gărul țărilor capitalismului. Acum este lim
pede pentru toți că cercurile guvernante din 
S.U.A. pretind rolul conducător in cadrul a- 
cestui lagăr. Ele pretind și mai mult. Ele de
clară fără jenă că și-au asumat „povara ro
lului conducător în lume‘‘, că Statele Unite 
ar fi, chipurile, ,,conducătorul lumii", de. 
șl aceste pretenții, firește, nu au nici un te
mei.

Aceste tendințe și-am găsit expresia prac
tică în formarea blocului Atlanticului de Nord 
creat în 1949 din inițiativa guvernului S.U.A. 
cu sprijinul activ al cercurilor guvernante 
din Anglia. Pactul Atlanticului de Nord a 
fost semnat de următoarele țări: Statele U- 
nite ale Americii, Canada, Anglia, Franța, 
Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Nor
vegia, Islanda, Portugalia, Italia, Grecia și 
Turcia. Unele din aceste țări au semnat pac
tul sub presiune directă din afară. De fapt, 
acest pact este un instrument al blocului an- 
glo-american. Statele Unite ale Americii fiind 
acelea care ciaută să folosească acest tratat 
în interesul instaurării dominației lor mon
diale. Pactul nord-atlantic seamănă cu cu
noscutul „pact anticomintann" care a fost în
cheiat in 1937 de Germania hitleristă, Japo
nia militaristă și Italia fascistă, și îndreptat 
la început împotriva U.R.S.S. Nu există mo
tive de îndoială că nic soarta pactului nord- 
atlantic nu va fi mai bună decît soarta „pac
tului antieomintern".

Paralel cu pretențiile fățișe la dominația 
mondială, cercurile guvernante din S.U.A. și 
din Anglia au început să sublinieze din ca 
în ce mai mult că intenționează să-și ducă 
politica externă „de De poziții de forță". Nu 
este nimic surprinzător in aceasta. De la 
tendința spre dominația mondială pînă la po- 
lit'ca „de pe poziții de forță" sau la politica 
„price pe teza forțe:", este un singur pas.

Astăzi știm prea bine cu toții la ce a dus 
preamărirea aceste} politici, nj numai in 
S.U.A. și Anglia, ci și în celelalte țări ale 
blocului nord-atlantic.

O expresie directă a acestei politici este 
goana înarmărilor desfășurată în ultima vre
me. Goana înarmărifo- a atms proporții fără 
precedent în Statele Unite. Anglia, Franța, 
Belgia, Norvegia șî în celrtalte țări ale aces
tui b'oc. De pe urma acestei goane 
monopolurile capitaliste din America și Eu
ropa s-au îmbogățit deja foarte mult. Qar 
ea a pus pe umerii popoarelor, pe umerii 
oamenilor muncii povara grea a impozitelor 
zdrobitoare și a preț urilor exorbitante ale 
mărfurilor O importanță deosebită s-a acor
dat intimidărilor de tot felul cu bombele a- 
tomice. Dar nici acest lucru nu a mers prea 
mult timp. Acum toți văd că socotelile înte
meiate pe speranțele deșarte în ce privește 
menținerea situației de monopol a S.U.A. în 
domeniul atomic s-au dovedit a fi cu totul 
neîntemeiate.

Paralel cu goana înarmărilor. Statele Unite 
ale Americii și Anglia au început să constru
iască o,rețea de baze militare în Europa și 
pe teritoriile învecinate. Faptul că aceste ba
ze militare sînt construite fățiș în scopuri în
dreptate împotriva Unlurid Sovietice și a 
țărilor de democrație populară nu face decît 
să releve că crearea de baze twlitare ameri
cane nu are nimic comun cu interesele apă
rări.

Atașamentul fată de politica „de pe poziții 
de forță" a dus cu do} ani in urmă la sem- 
mreia tratatului de la Paris privitor la cons
tituirea eșa-numitei „comunități defensive 
europene", prin care se prevede refacerea 
forțelor.armate ale Germaniei occidentale. In 
prezent se elaborează planurile de refacere a 
militarismului german împotriva cărora s-au 
pronunțat nu de mult nu numai Franța și 
alte țări din Europa, ci chiar și Statele U- 
nite ale Americii șl Anglia. In legătură ou 
aceasta au apărut no} dificultăți exceptional 
de serioase pentru reglementarea problemei 
germane.

Politica „de pe poziții de forță" își găseș
te expresia și în multe alte acțiuni ale Sta
telor Unite ale Americii in domeniul relații
lor Internationale.

Nu pot fi trecute cu vederea, de pildă, toa
te măsurile discriminatorii aplicate în ulti
mii ani în domeniul comerțului internațional 
de Statele Unite ale Americii, împreună cu 
Anglia și alte țări ale acestui lagăr fată de 
U.R.S.S., de Republica Populară Chineză și 
de țările de democra'ie populară. Deși a- 
ceastă politică a și adus prejudicii imense 
chiar Statelor Unite ale Americii și Angliei, 
sub diferite pretexte se aplică totuși diferite 
măsuri de presiune, pentru a împiedica în 
continuare un comerț internațional normal, 
pentru a limita și îngreuna legăturile eco
nomice cu țările lagărului democratic. Re
zultatul contrar al acestei politici, constă în 
faptul că în acești ani legăturile economice 
dintre U.R.S.S., China și țările de democra
ție populară s.au întărit considerabil, iar 
avtntul economic al acestor țări a crescut 
din au în an. •

Acum toti văd că politica ..de pe poziții 
de forță" dusă de cercurile guvprnante din 
S.U.A. și Anglia, nu a dat rezultate poziti 
ve nici în domeniul politic, nici in cel eco
nomic. Ea dă greș și in domeniul militar.

Această politică nu a rezistat încercării, 
in primul rind în Coreea. Ea nu a dus State
le Unite la o victorie militară. Incurcindu.se 
în intervenția militară din Coreea, State'e 
Unite au început să-și compromită prestigiul 
militar și autoritatea morală. Această poli
tică nu a putu! să se termine decît printr-un 
eșec acolo unde poporul a dus o luptă dîrză 
pentru drepturile sole naționale, pentru inde
pendența și libertatea sa.

Cu tot ajutorul acordat Franței de către 
Statele Unite în Indochina, nic} aici politica 
„de pe poziții de forță" nu a dus La nimic 
bun. Politica colontală a Franței și politica 
de sprijinire a „colonialismului" dusă de 
Statele Unite ale Amerteii suferă aici o în- 
frîngere după alta. Războiul prelungit împo
triva poporului din Indochina care luptă pen
tru libertatea sa, n > numai că nu a servit 
la glorificarea po'iticii „de pe poziții de 
forță", dar. dimpotrivă, a dus la discredita
rea ei totală.

La tot ce s-a spus trebuie adăugat fap
tul că tocmai în ultimii cinci ani nu numai 

că a luat ființă, dar s-a șl întărit Republica 
Populară Chineză care a eliberat poporul 
chinez de sub dominația imperialiștilor stră
ini. Acest fapt schimbă radical situația în 
întreaga Asie. Acest fapt este de cea mai 
mare însemnătate pentru întreaga dezvoltare 
internațională.

Tocmai fată de China politica „de pe poziții 
de forță" a (ost și este aplicată cu o deose
bită tacăpăținare și in numeroase cazuri cu 
o absurditate dusă la extrem. Dar tocmai e- 
ici, eșecul acestei politici se vădește deoser 
bit d.e convingător.

In ultimii cîțiva ani, întregul lagăr al ță
rilor socialismului și democrației populare 
s-a întărit șl consolidat mult. In acești ani 
s-ia format cea de a doua piață mondi dă, 
care cuprinde atît țările înalt dezvoltate din 
punct de vedere industrial cit și țările in- 
dustrial-agrare făcind parte din lagărul de
mocratic. Relațiile politice dintre aceste țări 
s-au dezvoltat în direcția unei colaborări 
tot mai strânse și a unei prietenii crescînde.

Ce înseamnă politica, „de pe poziții de 
forță", dusă de cercurile guvernante din 
S.U.A. și de țările blocului ang'.o-american? 
In ultimă analiză, ea se reduce la o politică 
externă și internă dusă ta interesul pregă
tirii unuj nou război. Ea nu poate însem
na nimic altceva. O asemenea politică nu se 
poate bizui pe un sprijin trainic din partea 
popoarelor.

Spre deosebire de această politică a Sta
telor Unite, politica externă a Uniunii Sovie
tice este îndreptată spre întărirea păcii și 
colaborării internaționale. Politica Guvernului 
Sovietic pornește de la principiul de bază că 
în relațiile internaționale nu există probleme 
litigioase care să nu poată fi rezolvate pe 
căi pașnice. Aceasta este o politică de conso
lidare a păcii. Ea corespunde intereselor co
laborării prietenești intre popoare și slujește 
cauzei unirii forțelor iubitoare de pace ale 
popoarelor din întreaga lume.

Pînă nu de mult, orientarea sus-amlntită 
a politicii externe a Statelor Unite ale Ame
ricii și Angliei a dat un anumit ton majo
rității (arilor din lagărul capitalist. Aplica
rea politicii „de pe poziții de forță" dus 
în mod inevitabil la agravarea încordării în 
relațiile internaționale. Acest lucru s-a fă
cut simțit în Europa și în Asia. Acest lucru 
s-a făcut simțit și se face simțit in toate 
părțile lumii.

Inițiativa Republicii Populare Chineze și 
a Republicii Populare Democrate Coreene, 
care a dus anul trecut la terminarea războiu
lui in Coreea, ,a produs o schimbare Impor
tanță în situația internațională.

încheierea armistițiului în Coreea a con
tribuit la micșorarea încordării în relațiile 
internaționale. Aceasta a permis Uniunii So- 
vletice să pună problema de a se merge mai 
departe pe linia micșorării încordării în rela
țiile internaționale. Însuși faptul convocării 
conferinței de la Berlin a dovedit că in ac
tualele condiții există asemenea posibilități. 
Convocarea conferinței de la Berlin a fost 
precedată de o îndelungată corespondentă di
plomatică între Guvernul Sovietic și guver
nele S.U.A., Angliei și Franței. Schimbul de 
n te și-a avut inseimăiatea sa. Acest lucru 
a îmbunătățit condițiile in vederea convocării 
conferinței de la Berlin.

Propunerile prezentate de guvernele celor 
irei state occidentale ș-au mărginit la aceea 
ca proiectata conferință să se limiteze la dis
cutarea cîtorva chestiuni referitoare la pro
blema germană șl la problema tratatului cu 
Austria. Ele au căutat să evite discutarea 
altor probleme și a problemei generale a 
micșorării încordării internaționale.

In ceea ce îl privește, Guvernul Sovietic 
a socotit că după ce s-a terminat războiul 
din Coreea și a fost încheiat armistițiul, 
s-au creat condiții prielnice pentru a se 
discuta problema măsurilor menite să con
tribuie la m:cșorarea generală a încordării 
în relatii’e intern0ționale, inclusiv problema 
reducerii armamentelor și a neadmiterii de 
baze militare străine pe teritoriile altor 
state.

Guvernul Sovietic a propus ținerea 
unei conferințe a miniștrilor afacerilor ex
terne a: celor c ncl mari puteri — Franța, 
Anglia, S.U.A., U.R.S.S. și Republica Popu
lară Chineză — în cadrul căreia să se dis
cute problema măsurilor în vederea micșo
rării încordării in relațiile internaționale, 
precum și a unei conferințe a mi
niștrilor celor patru puteri pentru problema 
germană, inclus'v problema restabilirii uni
tății Germaniei și încheierii tratatului de 
pace.

In corespondența diplomatică oare a durat 
pînă la sfîrșitul anului trecut nu s-a izbutit 
să se realizeze un acord deplin. întrucât 
S.U.A., Anglia și Franța au obiectat împo
triva susmenționatei conferințe a celor cinci 
mari puteri, cu partteiparea Republicii Popu
lare Chineze. Atunci, Guvernul Sovietic a 
declarat că va supune spre examinare aceas
tă chestiune conferinței de la Berlin a re
prezentanților Franței, Angliei, S.U.A. șl 
U.R.S.S. în legătură cu care se realizase 
deja un acord.

La conferința de la Berlin partea noastră 
a propus următoarea ordine de zi:

1) Despre măsurile pentru micșorarea în
cordării în relațiile internaționale și despre 
convocarea' unei conferințe a miniștrilor afa
cerilor externe al Franței, Angliei, S.U.A., 
Un unii Sovietice și Republicii Populare Chi
neze.

2) Problema germană și sarcinile asigu
rării securității europene.

3) Despre tratatul de stat cu Austria.
Aceasta ordine de zl a fost adoptată de 

conferință, deși cu unele rezerve.
Nu se poate uita în ce fel a fost pregătită 

op.nia publică din țările occidentale înainte 
de conferința de la Berlin. $j în această 
pregătire s-a manifestat principala orientare 
a politic i externe anglo-americane, relevată 
de mine nw sus.

in ultima vreme, cercurile dominante din 
S.U.A., precum și cete din Anglia au luat 
tot felul de măsuri pentru a intensifica 
presiunea asupra U.R.S.S. Nu numai presa 
acestor cercuri, ci și oameni de stat au 
făcut fel de fel de declarații despre inutili
tatea tratativelor cu Uniunea Sovietică și 
despre inevitabilitatea eșecului conferinței 
de la Berlin. Deși a recurs ta tot felul de 
mijloace de presiune, inclusiv amenințări de 
torpilare directă a conferințe:, presa reacțio
nară n-a putut ascunde totuși interesul S.U.A., 
Angliei și Franței pentru conferința de la 
Berlin. Guvernele acestor țări nu puteau să 
nu țină seama de presiunea crescîndă a 
oercuritor op:n:e: publice democrate, care 
cereau ca conferința reprezentanților celor 
patru puteri să țină seama de năzuințele po
poarelor spre destinderea încordării în rela
țiile internaționale. In aceeași direcție in
fluențează și creșterea mișcării de eliberare 
națională a popoarelor, mai a'es în Asia. 
Desfășurarea evenimentelor a confirmat că 
Franța, Anglia și Statele Unite au fost deo
sebi de interesate in convocarea conferinței 
de la Berlin.

înainte de a vorbi despre acordurile rea

lizate la conferința de la Berlin trebuie să 
ne oprim asupra divergențelor oare s-au ma
nifestat între pozițiile U.R.S.S. șl celor trei 
state occidentale.

II.
Conferința a acordat cea mal mare atenție 

problemei germane. După cum știe toată 
lumea, aceasta este principala prootemă din
tre cele care au rămas nerezolvate după 
sfirșitul războiului. Or, cete patru state ai 
căror reprezentanți au participat la conferin
ța de la Berlin poartă o răspundere deose
bită pentru rezolvarea justa a acestei pro- 
bteme. Aceasta inseamnă că problema ger
mana trebuie rezolvata ținîndu-se seama de 
interesele asigurării pac i și securității în 
Europa, precum și în conformitate cu intere
sele naționale ale Germaniei dernccrate.

Discuția a aratat pe deplin în ce constă 
fondul divergențelor intre Uniunea Sovietică, 
pe de o parte, și S.U.A., Anglia și Franța, 
pe de altă parte.

Aceasta nu inseamnă însă că atitudinea 
manifestată în Franța față de problema ger
mană coincide intru totul cu atitudinea ma
nifestată față de aceasta problemă in cercu
rile dominante din S.U.A. și Angl a. Uniu
nea Sovietică a stat și sta pe po
ziția că sarcinile asigurării păcii și secu
rității în Europa impun în primul rind să 
nu se admită reînvierea m litarismului ger
man.

Din aceasta rezultă că măsurile a căror a- 
plicare este necesară pentru restabilirea uni
tății Germaniei pe baze pașnici și democra
tice nu trebuie aminate. Aceasta poziție este 
în deplină concordanță cu acordurile în
cheiate a.ît în perioada razboiulu:. ct și 
imediat după sfirșitul lui intre țările coali
ției antihitleriste — S.U.A., Angl a și 
U.R.S.S. — cu adeziunea u terioară a Fran
ței.

Guvernele S.U.A., Angliei șl Franței au 
abandonat însă această poziție, calcă în pi
cioare acorduri interna ționa'e de cea mai 
mare importanță semnate la timpul lor și 
au pășit pe calea sprijinirii reînvierii mili
tarismului german. Intiucit în prezent aceas
ta nu se poate face pentru întreaga Germa
nie, ele pregătesc stăruitor remi-.itarizarea 
părții occidentale a Germaniei. In această 
acțiune ele se sprijină și pe guvernul Ade
nauer de 'a Bonn.

Dacă guvernele Franței, Angliei și S.U.A. 
ar fi fost dc acord, așa cum este și guvernul 
Uniunii Sovietice, ca reînvierea militarismu
lui german este inadmisibilă, rezolvarea ce
lorlalte probleme litigioase ar fj fost ușurată 
în mare măsură. In același timp, aceasta ar fi 
însemnat că guvernele color patru puteri tre
buie să se sprijine in această acțiune nu pe 
militariștil și revanșarzii germani, ci pe for
țele germane democrate și iubitoare de pace, 
care exprimă adevărate voință a poporului 
german. Conferința de la Berlin a confirmat 
că orientarea politicii externe a blocu'ui an- 
glo-amer can care se exprimă în polit ca „de 
pe poziții de forță" sau „pace bazată pe 
forță" se manifestă și in problema germană.

Acest lucru este dovedit de fapte ca trata
tele de la Pans și Bonn semnate in mai 
1952. Aceste tratate au fâcut ca primejdia 
re.’nverii militarismului german să devină 
deosebit de actuală. In virtutea tratatu1» de 
la Paris se creează pe termen de 50 ani așă- 
numita „comunitate defensivă europeană", 
sub al cărei steag se organizează „armata 
europeana" compusă din torțe armate ale 
Franței, Italiei, Belgiei, Olandei, Luxembur
gului, precum și ale Germaniei occidentale. 
De aici rezultă că djn numărul total de apro
ximativ 30 de state europene, șase state euro
pene, printre care și Germania occidentală, 
și-au propus să creeze o grupare militaristă 
restrânsă și închisă căreia i s-a atribuit pe 
nedrept emblema de „europeană", deși patru 
cincimi din statele europene nu fac parte din 
ea. Acest tratat legalizează refacerea arma
tei vest-germane (Wehrmachtul) și integrarea 
sa în sus-menționata grupare militaristă. 
Pentru început se proiectează constituirea a 
12 divizii vest-germane, dar există deja pla
nuri de sporire ulterioară a acestor trupe. Nu 
întîmplătoir se și vorbește de crearea a 25 
sau chiar 60 de divizii vest-germane. In a- 
ceastă ordine de idei nu se poate trece peste 
faptul că zilele trecute parlamentul vest-ger- 
man (Bundestagul), în disprețul constituției 
în vigoare, a adoptat hotărîri cate permit 
introducerea în Germania occidentală a ser
viciului militar obligatoriu pentru bărbații 
care au împlinit vîrsta de 18 ani. Prin aceas
ta se urmărește a se da mină liberă guver
nului Adenauer pentru crearea unei armate. 
Afară de tratatul de la Paris, semnat de cele 
șase state, tot atunci a fost încheiat tratatul 
de la Bonn, care a fost semnat de Statele 
Unite ale Americii, Anglia și Franța, precum 
și de Germania occidental. Tratatele de la 
Paris și Bonn se completează reciproc.

Potrivit tratatului de la Bonn, pe teri
toriul Germaniei occidentale se vor afl i timp 
de zeci de ani trupe ate S.U.A., Angliei șl 
Franței, ceea ce va transforma Germania oc
cidentală intr-un stat semiocupat. Aceste tra
tate poartă și semnătura guvernului Ade
nauer care reprezintă actualmente principa
lul reazim al revanșarzilor vest-germani. care 
vor să netezească drumul refacerii militaris
mului german. Reyanșarzil vest-germani au 
acceptat astăzi să semneze tratatul de la 
Bonn, umilitor pentru poporul german. D0r 
este mai presus de orice îndoială că atunci 
cînd, potrivit tratatului de la Paris, în Ger
mania occidentală va fi creată o armată co
mandată de generali hitleriști, ei nu vor mai 
ține seama de această’semnătură. Atunci se 
vor dezvălui adevăratele lor scopuri, soco
telile lor agresive revanșarde, și primele care 
vor simți acest lucru vor fi țările vecine. 
Simultan cu tratatele de la Paris șl Bonn a 
fost dată publicității o declarație tripartită 
a S.U.A., Angliei și Franței, avînd drept 
scop să sprijine și să grăbească prin toate 
mijloacele crearea „comunității defensive eu- 
ropene", șl, prin urmare, a „armatei euro
pene".

Toate acestea dezvăluie planurile de mare 
anvergură aJe cercurilor guvernante din 
S.U.A., Anglia și Franța, care au șl deter
minat semnarea tratatelor de la Paris și 
Bonn. Deși S.U.A. șl Anglia nu-și Integrează 
trupele în „armata europeană", ele vor să 
fie totuși adevărații stăpîni în această trea
bă. Calculele privitoare ia crearea unei 
„armate europene" cuprinzînd armata mili- 
taciștilor vest-germani pot fi explicate nu
mai prin planurile de pregătire a unui nou 
război în Europa. Devine totodată evident că 
cercurile guvernante din S.U.A. vor ca acest 
război să fie dus cu mîinile „europenilor".

După crearea „armatei europene", dintre 
toate cete cinci mari puteri numai Franța va 
fi lipsită de posibilitatea de a avea o arma
tă națională proprie, întrucit forțele ei ar
mate vor face parte din „armata europeană". 
Este mai presus de orice îndoială că în a- 
ceastă „armată europeană" sțviațiia domi
nantă va reveni forțelor armate ale Germa
niei occidentale. In același timp, Franța 
calcă în picioare în mod flagrant înseși ba
zele tratatului franco-sovietic din 1944 care 
au drept scop naadmiterea unei noi agresiuni 
din partea militarismului german. Există mi
niștri francezi care se pretează la toate a

cestea, deșt este de neînțeles cum se poate 
împăca această poziție cu demnitatea șl cu 
interesele naționale ale Franței. După cum 
se știe, tratatul de la Paris nu a fost încă 
ratificat de parlamentele Franței, Belgiei și 
Italiei și de aceea nu a intrat încă in vi
goare. In ultimul timp însă, S.U.A. și Anglia 
exercită o presiune tot mal puternică — în 
special asupra Franței — pentru ca acest 
tratat să fie ratificat și să înceapă a fi apli
cat.

La conferința de la Berlin nu numai Dulie; 
și Șden, ci și Bidarilt, ministrul afacerilor 
externe al Franței, o adus fel de fel de 
argumente îi^favoarea tratatului de la Paris 
și a Creării „comunității defensive europene". 
S-a ajuns chiar să se spună că tratatele în
cheiate cu Germania occidentală nu vor fi, 
din punct de vedere forma-', obligatorii pen
tru viitoarea Germanie unificată. De aceste 
declarații ale miniștrilor francez, englez și 
american îș. vor aminti utilitariștii și re
vanșarzii germani, cînd Ie va veni timpul, 
dacă vor izbuti sa folosească în mod prac
tic posibilitatea de refacere a mTitar.smulu; 
in Germania occidentala oferita de trata
tul de la Paris..

Este insă clar de pe acum că, de fapt, gu
vernele S.U A., AngLei și Franței, precum 
ș guvernul Adenauer, exclud însăși posibil - 
tatea unificării Germaniei occidentale și a 
celei răsăritene intr’un stat german unic. In 
conformitate cu tratatul de la Paris, ele de
clară d rect că nu vor admite unif-carea 
celor două părți ale Germaniei și că, prin 
urmare, nu vor admite crearea unui stat 
german unic și independent dacă acest 
tratat nu va fi extins asupra întregi; Ger
manii unificate. Toate acestea a-ată ki- 
tr'o lumină vie cit de mică însemnătate •- 
cordă ci tuturor celorlalte propuneri ale lor 
in problema germană- Se poate înțelege că 
pe miniștrii S.U.A., Angliei și Franței nu l-a 
interesat la conferința de la Berlin rezolx-area 
efectivă a problemei germane, sau măcar re
zolvarea xTeunei probleme practice avînd o 
mare însemnătate pentru poporul german 
Atenția lor a fast absorbită de o singură 
năzuință: de a netezi drumul pentru ere a-ea 
„armatei europene", potrivit tratatului de 
la Paris, oare deschide porțile pentru reîn
vierea militarismului in Germania occiden
tală.

La conferința de la Berlin nu a fost accep
tată n:ci măcar propune-ea Guvernului So
vietic de a-i asculta pe germani și de a afla 
ce gîndește poporul german însuși despre sar
cinile urgente ale unificării Germaniei și 
despre participarea poporului german Ia asi
gurarea păcii ș. securității în Europa. Acest 
lucru nu a fost dorit nic! de guvernul Ger
maniei occidentale care, după cum se vede, 
nu intenționează să se întîlnească în jurul 
aceleiași mese cu guvernul Germaniei răsă
ritene — guvernul Republicii Democrate 
Germane — care se împotriv'ește planurilor 
de reînviere a militarismului german. Și to
tuși, în actualele condiții. Republica Demo
crată Germană este aceea care exprimă 
adevărata voință a tuturor germanilor iubi
tori de pace, asp rațiile reale ale poporului 
german către pace șl relații prietenești cu 
celelalte -popoare. Refuzul dc a asculta pe 
reprezentanții germani dovedește cit de de
parte au fost reprezentanții S U.A-, Angliei 
și Franței de a se ocupa în mod serios de 
problema germană-

Miniștrii S-U.A., Angliei și Franței nu au 
vrut să examineze proiectul sovietic de tra
tat de pace cu Germania. Ei nu au prezentat 
un proiect propriu de tratat de pace. El au 
refuzat chi-ar să examineze problema grăbirii 
pregătirii tratatului de pace cu Germania, 
deși în u-rmă cu cîțiva ani conferința miniștri
lor celor patru puteri abordase deja examina, 
rea amănunțită a acestei probleme.

Miniștrii celor trei puteri occidentale au 
refuzat să examineze problema const tuiril 
unui guvern provizoriu al întregii Germanii 
format din reprezentanți ai parlamentelor 
Germaniei răsăritene și occidentale, deși 
aceasta ar .fl constituit un pas real spre re
stabilirea unității Germaniei pe baze demo
cratice și pașnice. Ei au refuzat de asemenea 
să accepte propunerea părții sovietice cu 
privire la crearea a două comitete pe întrea
ga Germanie: unul — pentru îmbunătățirea 
legăturilor economice șl administrative în
tre Germania răsăriteană și cea occidentală, 
și al doilea — pentru problemele ușurării 
condițiilor de‘dezvoltare a culturii naționale 
germarte. Ei s-au eschivat de la orice mă
suri practice în vederea unei apropieri între 
Germania răsăriteană și cea occidentală, 
deși aceasta este calea cea mat sigură spre 
restabilirea unității Germaniei.

Miniștrii S-U-A., Angliei și Franței n-au 
înțeles să examineze propunerile Uniunii 
Soviet ce privitoare le ușurarea obligațiilor 
flnanciar-economice ale Germaniei răsăritene 
și occidentale legate d^consecințele războiu
lui. Ei știu b ne că în Germania răsăriteană 
aceste măsuri au și fost aplicate și că aici 
cheltuielile de ocupație, de pildă, au și fost 
reduse la 4,5 la sută din veniturile bugetului 
de stat al Germaniei răsăritene. In același 
timp, în Ge-mania occidentală impozitele 
cresc, iar cheltuielile de ocupație sporesc 
tot mai mult. In acest an, cheltuiel te de 
ocupație se cifrează la aproape 35 La sută 
din totalul venitur lor bugetului de stat a! 
Germaniei occidentale.

Propunerea miniștrilor S-U.A-, Angliei și 
Franței în problema germană s-a redus la 
un singur 'ucru — ținerea unor așa numite 
„alegeri libere" în Germania răsăriteană șl 
în cea occidentală. Dar nici această propu
nere nu avea nimic comun cu rezolvarea 
problemei germane în conformitate cu intere
sele asigurării păcii și securității în Europa 
și cu ținerea unor alegeri cu adevărat libere 
Mat mult, această propunere era pătrunsă 
de la un capăt la altul de neîncredere în po
porul german și în forțele sale democratice.

Chiar și această chestiune pur internă a 
Germaniei s’a propus Să fie luată din mina 
germanilor și transAiisă autorităților de o- 
cupație. Propunerea Uniunii Sovietice ca 
cele patru puteri șă-i ajute pe germani să 
creeze un guvern provizoriu al întregii Ger
man i format din reprezentanți ai parlamen
telor și organizațiilor democratice din Ger
mania răsăriteană și din cea occidentală și 
ca acest guvern să țină singur alegeri libere 
î,n toată Germania, nil a fost acceptată.

Nu a fost acceptată nici altă propunere a 
noastră, și anume ca pînă la alegerile pe 
întreaga Germanie să se procedeze la retra
gerea tutliror trupelor de ocupație de pe te
ritoriul Germaniei atît a celei ră
săritene cît și a celei occidentale cu 
excepția unor contingente strict limi
tate. Această' propunere sovietică a avut 
ca scop să facă cu neputință o presiune a 
autori'ăți-lor de ocupație asupra alegerilor. 
Totuși, partizanii așa numitelor „alegeri li
bere" a-u refuzat să accepte și această pro
punere care corespunde cel mai bine intere
selor adevăratei libertăți a alegerilor. Dulles 
rostește și astăzi discursuri de,spre conferința 
de la Berlin im care se erijează în partizan 
zitos al ,,'ibertățli" popoarelor, în partizan 
al „alegerilor libere". Noi știm însă că nu 
orice vorbe despre „libertate" reprezintă o 
apărare a adevăratei libertăți a poporulu1, a 

oamenilor muncii. Anumitor „apărători" 'al 
libertății le place „libertatea" în care exploa
tatori șl milltariștii au mînă liberă Șl duc 
o viață ușoară In timp ce poporul muncitor 
rămine sub amenințarea permanentă a răz
boiului și a unei noi exterminări. Noi, se 
înțelege, nu sîntem pentru o asemenea 
„libertate”. Noi sîntem pentru altă libertate, 
pentru adevărata libertate, în oare milita- 
riștii sînt lipsiți de posibilitatea de a atrage 
popoarele în noi războaie sîngeroa.se.

Se știe că in momentul respectiv în pe
rioada 1932-1933, Hitler și clica lui au venit 
la putere tot pe baza unor așa numite „ale
geri libere". Hitler n-a devenit deodată can
celar al Reichuluj german. La început, dru
mul i-a fost netezit de adenauerii de atunci, 
de teapa faimosului Von Pappen. care era 
membru al aceluiași partid ca șj actualul 
pr m-ministru de la Bonn, Adenauer. Se știa 
prea bine că atunci, In spatele lui Hitler și al 
acoi Iților să: de teapa lui Von Pappen. stă
teau magnații monopoEști germani care și-au 
adunat capitalurile mai a.es prin dezvolta
rea excesivă a Industriei de războ. Și in 
prezent in spatele clicii lut Adenauer care 
visează la grabi'ea militar zării Germaniei 
occidentale stau aceiași magnați m no pol iști 
ge-mani care își întemeiază socotelile privi
toare la noi profituri și supra profiluri gra.se 
pe o nouă cursă a îna:mărilor și care își 
teagâ interesele :n primul r nd de planurile 
de refacere a militarismului german.

Guvernele S U.A-, Angliei și Franței se 
pronunță în v>rbe pentru alegeri libere. Insă 
in rea! tete refuză să aibă de-a face c-j for
țele democrat ce șt iubi .oare de pace ale 
poporului german. Ele iși fac socoteala că 
^libertatea" pe care a- dori s-o acorde Ger
manici o vor putea asigura cel mal bine cu 
ajutorul autor:'ățxoj- de ocupație, sprîj'lnîn- 
du-se pe trapele de ocupație. O asemenea 
neîncredere in forțele democratice șt iubi
toare de pace dm Germania nu numai că nu 
poate ușura dezvoltarea ulterioară a Germa
nie: pe baze democratice și pașnice, dar con
stituie un sprijin d rect pentru milltariștii și 
revanșarzii germani .care se și bucură de 
acest sprijin in Germania occidentală, in 
vederea realizării țelur lor lor.

In actuala politică a guvernelor S.UA., 
Ang.iei și Franței cu privire la Germania 
totul este subordona; planurilor de creare a 
„comuni'.ă;:; detersive europene", adică a 
„armatei europene", ceea ce duce Ia reface
rea militarismului în Germania occiden
tală. Această orientare nu poate sluji cauzei 
consolidării păcii In Europa. Prin aceasiă 
orientare se barează în același timp calea 
spre restabilirea unității Germaniei, întru
cit Germania ocldentală încetează de a fi un 
stat iubitor de pace, iar restabilirea Ger
maniei pe baze democratice și pașnice de
vine cu neputință.

Uniunea Sovietică este penteu o altă po
litică, pentru o altă orientare in problema 
germană.

Aceasta și-a găsit expresie în pro
punerile sale cu privire îa grăbirea în- 
che:erii tratatului de pace, precum și la uni
ficarea Germaniei, la crearea unui guvern 
provizoriu al întregii Germanii și la ținerea 
unor alegeri libere pe întreaga Germanie. 
Ateste propuneri au drept scqp să grăbeas
că pe toate căile uniîicarea națională a 
Germaniei șl să asigure în același timjp dez
voltarea ulterioară a Germaniei pe baze de
mocratice și pașnice. Este cu totul evident 
că propunerile U.R.S.S. exclud posibilitatea 
creării tine} situații în care Germania sa 
poată deveni din nou un focar primejdios 
de agresiune în Europa. Aceste propuneri 
pornesc de la inadmisibilitatea refacerii mi
litarismului german.

Așadar, rezolvarea problemei germane se 
rezumă în prezent la o singură problemă 
esențială : a reface sau e nu reface milita
rismul german.

Trebuie spus că orientarea spre crearea 
„armatei europene", însoțită de refacerea 
miilitarisrnului în Germania occidentală, în- 
tîmpină în afara cercurilor guvernamentale, 
o împotrivire activă in țări ca Franța, An
glia și chiar Germania occidentală.

Astfel, în Franța, împotrivirea față de a- 
ceastă orientare crește nu numai în rîndu- 
rile muncitorilor și ale altor pături ale oa
menilor muncii, ci și în cercurile burgheze. 
In parlamentul francez aceas-tă împotrivire 
crește din ce în ce mai mult. In rîndurile 
poporului englez nemulțumirea față de aceas^ 
tă orientare este larg răspinditâ. Nu este 
întimplător că aproape jumătate din depu
tății laburiști din parlament s-au pronunțat 
împotriva acestei orientări, susținută de li
derii de dreapta ai partidului laburist. De 
altfel, chiar și în Germania occidentală, so- 
clel-demccrații, ținind seama de starea de 
spirit a maselor, continuă să se pronunțe 
împotriva politicii lui Adenauer, care tinde 
să forțeze reînvierea militarismului german 
chiar și cu prețul renunțării la unificarea 
Germaniei.

Aceasta este lesne de înțeles. Politica care 
duce la renașterea militarismului german 
provoacă o neliniște legitimă în toate ță
rile Europei. In legătură cu această orien
tare se pune cu toată acuitatea întrebarea : 
încotro merg lucrurile — spre consolidarea 
păcii sau spre un nou război ?

încotro duce actuala orientare a S.UA„ 
Angliei șl Franței în problema germană ?

Această orientare dure la crearea unei 
grupări militare a unor state europene în
dreptată împotriva altor state europene. A 
urma această cale înseamnă a renunța la 
sarcinile consolidării păcii și securității în 
Europa. A urma această cale înseamnă a 
porni pe calea pregătirii unui nou război în 
Europa, ceea ce duce la un al treilea război 
mondial.

Este oare adevărat că Franța, Italia, Bel
gia și țările europene legate de ele sînt ne
voite să urmeze această cale în interesul 
securității? Este oare necesară cu adevărat 
crearea^ „comunității defensive europene" 
șl odată cu aceasta : remilitarizarea Germa
niei occidentale, pentru a garanta securitatea 
și pacea în Europa ?

In ultimul timp, mai ales în Franța, s-a 
pus nu o singură dată întrebarea dacă exis
tă o alternativă pentru „comunitatea defen
sivă europeană", cu alte cuvinte prin ce s-ar 
putea înlocui această faimoasă „comunita
te" și data se poate garanta pacea șl secu
ritatea în Europa fără a recurge la crearea 
„armatei europene", care se sprijină pe re
nașterea militarismului în Germania occi
dentală. Deși aceste întrebări au fost puse 
nu o singură dată, aceasta s-a făcut deobicei 
pentru a justifica în mod indirect planurile 
prevăzute în tratatele de la Bonn și Paris.

La conferința de la Berli-n, Uniunea So
vietică a opus planurilor de creare a unor 
grupări militare ale statelor europene un 
plan concret potrivit căruia asigurarea păcii 
și securității pentru toate țările Europei ar 
fi pusă pe o bază solidă. Acest plan și-a 
găsit expresia în proieztul sovietic de tra
tat general european cu privire la asigu
rarea securității colective în Europa. „Tra
tatul general european" prevede garanții co
respunzătoare împotriva agresiunii și încăl
cării păcii în Europa. La acest tratat pot 

participa toate statele europene, Indiferent 
de ortndutrea tor so dală.’Pînă la restabili
rea unității Germaniei, la acest tratat arpu- 
tea participa atît Republica Democrată Ger
mană cît și Republica Federală Germană, 
iar după restabilirea unității statului ger
man — Germania unificată. In cazul unei 
agresiuni armate împotriva vreunuia dintre 
participant, tratatul prevede acordarea de 
ajutor din partea celorlalți participant la 
tratat prin toate mijloacele aflate la dispo
ziția tor, inclusiv folosirea de forțe armate 
în vederea restabilirii și menținerii păcii 
internaționale Și a securității în Europa.

In același timp, propunerile sovietice pre
văd o ușurare considerabilă a situației Ger
maniei încă de pe acum, incluzind retragerea 
trupei r de ocupație ale celor patru puteri de 
pe teritoriul întregi Germanii in afară de 
contingente strict limitate.

Propunerile sovietice tind la crearea unui 
sistem eficace de securitate colectivă în Eu
ropa în locul unor grupări militare de state 
europene opuse una alteia.

Din 1947 există un tratat regional inter- 
american de asistență mutuală, la care par
ticipă Statele Uhite ale Americii și toate 
republicile sud-americane. Asemenea acor
duri regionale, :u condiția asigurării carac. 
tecului lor strict defensiv, pot avea o impor
tanță pozitivă, deși bineînțeles, nu pot fi 
cons derate legitime încercările cercurilor 
guvernante din S.U.A. de a folosi tratatul 
a nirtit :n interesele lor strâmte, sub pretex
tul luptei împotriva comunismului. Respin- 
„• obiecțiuniie împotriva „tratatului ge
neral european cu privire la asigurarea se:u- 
ritâ;:i colective in Europa", delegația sovie
tica a arătat cît de lipsite de' temei sînt a- 
ceste ob ecțiunl, atunci cînd ele sint îndrep
tate împotriva unul tratat regional pentru 
Eur- pa. Un asemenea tratat, avînd un ca
racter cu adevărat defensiv, este întru to
tul compatibil și cu principiile Cartel Or
ganizației Națiunilor Unite.

La conferința de la Berlin g-a spus nu 
numai odată că lumea actuală este scindată, 
că în preze :t există țări cu orânduiri socia
le diferite. Este de la sine înțeles că nu pu
tem să nu ținem 6eama de acest fapt. Nu 
putem să nu ținem seama de faptul că nu 
numai Uniunea Sovietita, ci și o serie în
treagă de alte state .au pornit pe drumul 
socialismului și al democrației populare și 
înaintează cu succes pe acest drum.

In aceasta, noi vedem cea mai importan
tă realizare a se toiului al XX-lea. Nu in
tenționăm să negăm faptul că lagărul păcii, 
democrației și socialismului grupează în 
prezent state care au o populație de 800 mili. 
oane de oameni. Creșterea forțelor acestui 
lagăr democratic este evidentă și într-ade- 
văr, edificatoare în multe privințe.

Totuși, noi sîntem în mod tonsecvent pen
tru pr:ncipiul leninist al coexistenței statelor 
cu orânduiri sociale diferite.

Noi considerăm că in ciuda deosebirii din. 
tre orînduiri’le sociale ale țărilor Europei de 
exemplu .toate popoarele europene sînt inte
resate în menținerea și întărirea păcii. Noi 
dorim ca în problema apărării păcii să nu e- 
xiste două lagăre nici in Europa, nici în în
treaga lume. Noi chemăm toate statele eu
ropene să renunțe la crearea de grupări mi
litare, îndreptate una împotriva alteia, deoa
rece crearea unor asemenea grupări nu poate 
6ă nu ducă la război. In loc de aceasta, noi 
propunem constituirea unui lagăr unic al 
tuturor statelor europene care tind spre a- 
sigurarea securității lor și spre întărirea pă
cii în Europa. In cadrul acestui sistem de se
curitate europeană nici un stat, oricît de pu
ternic ar fi, nu trebuie să albe o poziție do
minantă. Suveranitatea tuturor particîpa.nți- 
lor la acest sistem de securitate colectivă 
precum și suveranitatea fiecăruia dintre ei 
trebuie să fie garantată și pusă Ia adăpost 
de orice atentat din afară .Acestea sînt prin
cipiile care stau la baza proiectului de „tra
tat general european privitor la securitatea 
cotecti^ în Europa".

Acest proiect nu a fost sprijinit-de miniș
trii afacerilor externe ei Franței, Angliei și 
S.U.A. Dar nici un ministru nu poate respin
ge ideea securității colective a popoarelor 
Europei. Această idee este pe înțelesul po
poarelor. Ea trezește simpatia tuturor oame
nilor iubitori de pace.

Ideea tratatului general european privitor 
la securitatea colectivă în Europa își va 
croi mereu noi căi spre inimile milioanelor 
de oameni și aceasta va sluji în modul cel 
mai sigur cauza păcii și securității îm Euro
pa și îm întreaga lume. Totodată, Uniunea 
Sovietică preconizează neadmiterea creării 
de forțe armate germa,ne pîna ia încheierea 
tratatului de pace, ceea ce ar însemna neu
tralizarea Germaniei pentru această perioadă.

Unii miniștri sau alții pot, firește, elabora 
și în viitor tot felul de planuri de creare a 
„comunității defensive europene" șl de re- 
militarizare a Germaniei occidentale. Dar 
din toate acestea nu va rezulta decît o nouă 
grupare militară, nesigură și lipsită de spri
jinul popoarelor. Altceva este ideea securită
ții colective a popoarelor Europei, care este 
exprimată în tratatul general european sau 
care poate îmbrăca altă formă. Această idee 
se bucură de tot mai multe simpatii*în rân
durile popoarelor Europei, deoarece ea expri. 
mă cele mai profunde aspirații spre întărirea 
păzii, spre instaurarea securității gene
rale.

Guvernul Sovietic nu și-a ascuns niciodată 
atitudinea negativă față de pactul Atlanticu
lui de nord care exprimă tendința blocului 
anglo-american spre dominația mondială. In. 
cercările de creare a „comunității defensive 
europene", inclusiv complicitatea directă la 
reînvierea militarismului german, sporesc în 
mod considerabil divergențele existente. Gu
vernul Sovietic este împotriva sporirii aces
tor divergențe. Noi tindem spre reglementa
rea problemelor litigioase în interesul tată, 
ririi păcii. In cazul de față devine deosebit 
de limpede că Uniunea Sovietică exprimă 
sentimentele și gîndurile tuturor popoarelor 
iubitoare de pace din Europa și nu numai 
ale acelor din Europa.

Discutarea problemei germane ta cadrul 
conferinței de la Berlin a arătat că în această 
problemă divergențele dintre Uniunea Sovie
tică și cele trei state occidentale se rezumă 
înainte de toate la chestiune^ militarismului 
german, întrucît există planuri de refacere 
a acestuia. Uniunea Sovietică, care a supor
tat principala povară a luptei împotriva agre
siuni} hitleriste ,nu poate subaprecia primej
dia unei noi agresiuni în cazul cînd s-ar ad
mite renașterea militarismului german.

Primejdia crescîndă ipe care o reprezintă 
remilitarizarea Ger mamei occidentale nu pu
tea să nu se răsfrângă și asupra problemei 
austriace.

^La conferința de la Berlin s-a putut vedea 
că S.U.A., Anglia și Franța sînt gata să-și 
retragă obiecțiumile privitoare la acele arti. 
cole din proiectul de tratat cu Austria în lei
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rezultatele conferinței de la Berlin
Mo’otov, ministrul afacerilor externe al U. R. S. 5.

ceigătură cu care formulaseră obîecțiuni în 
cinci ani iprecedenți. Această împrejurare a 
arătat îndeajuns cit de neîntemeiate erau 
obiecțiuni'.e lor anterioare.

La conferința de la Berlin, partea sovietică 
a declarat că este gata să semneze de îndată 
tratatul cu Austria, dacă vor fi acreptate 
două propuneri a căror necesitate este impu
să desemnarea tratatului de la Paris cu pri
vire la „comunitatea defensivă europeană".

Iată aceste două propuneri : In primul rînd. 
nof am propus ca Austria să-și asume anga
jamentul de a nu participa la nici un fel de 
grupare militară îndreptată împotriva altor 
state care au participat la războiul împotriva 
hitlerișmului și ia eliberarea Austriei, șl ca 
teritoriul Austriei să nu fie pus la dispoziție 
pentru crearea de baze miilitare străine.

Ln al doilea rînd, noi am insistat ca în 
tratatul cu Austria să se specifice că în le
gătură cu intîrzierea încheierii tratatului de 
pace cu Germania există posibilitatea men
ținerii unor unități militare străine ale celor 
patru state aflate actualmente pe teritoriul 
Austriei și că problema datei retragerii uni
tăților militare ale celor patru puteri de pe 
teritoriul Austriei va fi examinată din nou 
cel mai tîrziu în 1955. Dacă n-ar exista pla
nul de creare a ,,armatei europene", această 
ultimă rezervă nu ar fi fost necesară. Ea a 
devenit necesară deoarece S.U.A. și Anglia 
aplică în prezent tot felul de măsuri de pre
siune pentru ca Franța și celelalte state să 
accepte refacerea militarismului in Germa
nia occidentală, ceea ce, bine înțeles, măre
ște primejdia unui nou 'Anschluss (anexare) 
al Austriei.

Guvernele Statelor Unite, Angliei și Fran
ței n-au acceptat propunerea Uniunii Sovie
tice privitoare la introducerea acestor două 
completări ia tratatul cu Austria. Prin a- 
ceasta, și guvernul austriac a fost împiedi
cat să manifesto înțelegerea cuvenită față 
de aceste propuneri. Drept urmare, tratatul 
cu Austria nu a fost semnat.

Faptele menționate mai sus dovedesc că 
răspunderea pentru împiedicarea semnări’ 
tratatului cu Austria revine guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței, care ou vor să re
nunțe la planurile de reînviere a militaris 
mului german, ceea ce mărește primejdia u- 
nui nou Anschluss al Austriei.

încercările pe care le fac în prezent per
soane oficiale din S.U.A., Anglia și Franța, 
precum și din Austria, de a arunca asupra 
Uniunii Sovietice vina pentru nesemnairea 
tratatului cu. Austria, sînt lipsite de orice te
mei. In cbndițiile actuale, Guvernul Sovie
tic nu poate să nu tină seama de primejdia 
reînvierii militarismului german și de o nouă 
amenințare de Anschluss al Austriei, a cărui 
neadmitere este prevăzută în mod special 
în tratatul cu Austria. Uniunea Sovietică 
declară că este gata să semneze tratatul cu 
.Austria de îndată ce vor fi acceptate propu
nerile mai sus arătate, care corespund inte
reselor poporului austriac însuși, prețuiri și 
intereselor păcii și securității tuturor popoa
relor Europei.

Cultură fizică șl sport

Turneul internațional de șah 
al k. A.

Erl s-a desfășurat în sala Teatrului C C S. 
runda a 6-a a Turneului internațional dc 
șah Partidele jucate in această rundă au 
fost deosebit de combative unele din e.e rl- 
dicindu-se la un înalt nivel. Astle' partida 
jucată între primii doi jucători din clasa
ment Nejmetdinov șl Pachman a dat loc 
la q dispută aprigă. Maestrul sovreric a sa
crificat în jocul de mijloc o figură pentru 

" ‘ apărat și a
saccifi- 
un atac 

in.evi- 
cedeze. 
de va-

Convocarea Congresului scriitorilor sovietici
președintele conducerii Uniunii 
Sovietici.

Scriitori de seamă vor prezenta 
privire la dezvoltarea diferitelor 
literaturii sovietice. Cunoscutul : 
activist pe tărîm social. Ilya Ehrenburg va 
prezenta un referat cu privire la literatura 
progresistă contemporană din străinătate.

Congresul va examina de asemenea ches
tiunea modificărilor în Statutul Uniunii 
Scriitorilor Sovietici.

>

ScriitorilorMOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite : Ia 4 martie, la Moscova și-a încheiat 
lucrările plenara conducerii Uniunii Scrii
torilor Sovietici, care a examinat chestiu
nea convocării celui de al Il-lea Congres 
unional al scriitorilor sovietici.

Plenara a hotărît să convoace Congresul 
al Il-lea al scriitorilor sovietici la 15 noiem
brie 1951 la Moscova. Raportul principal cu 
privite la situația și sarcinile literaturii so
vietice va fj prezentat de Alexandr Fadeev,

i referate cu 
genuri ale 

scriitor șiIn fața conferinței de la Geneva va sta 
o sarcină complexă — asigurarea restabilirii 
păcii și drepturilor naționale ale .popoarelor 
din Indochina. In această privință, multe de
pind de poziția guvernului Franței dar și de 
poziția Statelor Unite ale Americii, care 
se amestecă tot mai mult în treburile In- 
dochinei. Principalul- va depinde însă de re
cunoașterea de către toți participanții la 
conferință a necesității de a rezolva pro
blema restabilirii păcii. în Indochina nu prin 
continuarea unui război fără sorți de izbîn- 
dă, ci iprintr-un acord care să corespundă 
principiilor libertății și independenței națio
nale a popoarelor.

★
In prezent, rezultatele conferinței de la 

Berlin sînt discutate pe . larg. In/numeroase 
țări, în această problemă se pronunță repre
zentanți oficiali și presa de diferite orien
tări.

Ministrul de extern^ al Franței a vorbit 
zilele acestea despre importanța conferinței 
de la Berlin, îndeosebi despre însemnătatea 
acordului privitor la convocarea unei noi 
conferințe la Geneva unde va fi discutată 
aroblema restabilirii păcii ta Indochina.

Desfășurarea evenimentelor arată cit de 
actuală a devenit rezolvarea acestei pro
bleme.

In discursul rostit săptămîna trecută în 
Camera Comunelor, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei a făcut cîteva observații 
critice la adresa conferinței de la Berlin, dar 
a recunoscut totodată că această conferință 
a fost „pe deplin oportună". El a adăugat 
că, iără îndoială, „conferința nu a intensifi
cat încordarea internațională". Din aceste 
declarații reiese nemulțumirea pentru faptul 
că unele socoteli legate de încercările de 
presiune asupra U.R.S.S. nu au dat rezulta
tele așteptate.

Se știe de asemenea că, în Statele Unite, 
Dulles a fost atacat de anumlți senatori, ta 
special pentru spiritul excesiv de concesiv 
de care ar fi dat', chipurile, dovadă față de 
China. Acești senatori sînt atrași în 

vi la rezolvarea a două probleme importante „Irezistibil spre trecut și ar dori ca 
din Asia, ceea ce va contribui la continua 
micșorare a încordării internaționale.

Adunarea Generală a O.N.U., care și în 
acest caz a acționat sub presiunea Sta
telor Unite ale Americii, s-a dovedit nepu
tincioasă în rezolvarea problemei coreene. 
Această presiune din partea Ș.U.A. a dus 
Adunarea Generală la hotărîri nejuste care 
au torpilat convocarea conferinței politice în 
p robi ema ■ coreea n ă. 
nat reprezentanții 
de la Panmunjon.

Conferința de la 
garea acestui' nod. 
Uniunii Sovietice, 
neze. Statelor Unite ale Americii, Angliei și 
Franței, împreună cu reprezentanții celor 
două părți a-'.e Coreei, vor pute.a examina 
problema reglementării definitive a proble 
mei coreene. Sarcina constă în a contribui la 
unificarea națională a Coreei pe baze demo
cratice și la trecerea Coreei de la armistițiu 
la o pace trainică.

La conferința de la Berlin, reprezentantul 
Franței a manifestat un interes deosebii 
pentru problema indochineză. In această re
giune, politica colonială a Franței a intrat 
intr-un impas, lovindu-se de lupta eroică a 
poporului vietnamez care-și apără drepturile 
l.i pace și libertate națională. Această poli
tică a pus totodată o povară insupor
tabilă pe umerii poporului francez cerîndu-i 
noi șl noi sacrificii peste puterile sale.

total 27 de ședințe. In acest număr se includ 
și cele șase ședințe restrînse cu participare 
redusă, în cadrul cărora s-au examinat mai 
cu seamă probleme referitoare la primul 
punct al ordinei de zi.

In urma acestor discuții, miniștrii au că
zut de

După 
potrivit 
Franței 
rea cu 
cel puțin la o reducere însemnată a înarmă
rilor. Acest acord n-a satisfăcut intrutolui 
delegația sovietică. El nu oglindește propu
nerea noastră de a .se convoca in cursul anu
lui acesta o conferință mondială pentru re
ducerea generală a înarmărilor.

Totuși, acest acord impune anumite obli
gații guvernelor celor patru state. El este 
îndreptat Împotriva goanei înarmărilor, el o- 
bligă să se contribue cel puțin la o reduce'e 
•însemnată a înarmărilor, lucru asupra căruia 
Uniunea Sovietică a insistat fără înretare.

A fost de asemenea realizat un acord pri
vitor la convocarea unei conferințe la Gene
va. la 26 aprilie 1954. Aceasta va fi o con
ferință a reprezentanților U.R.S.S . S.U. A , 
Franței, Angliei și Republicii Populare Chi
neze pentru reglementarea pașnică a pro
blemei coreene cu participarea Republicii 
Coreea, a Republicii Populare Democrate 
Coreene și a celorlalte țări ale căror forțe 
armate au participat la operațiunile militare 
din Coreea Și care vor dori să ia parte, pre
cum și pentru problema restabilirii păcii în 
Indochina — de asemenea cu participarea 
statelor interesate în această chestiune.

Astfel, la 26 aprilie va avea loc la Gene
va., cu participarea celor cinci mari puteri, 
o conferirii pentru două din cele mal-arză
toare probleme ale situației din Asia: proble. 
ma coreeană și problema situației din Indo
china. Prin aceasta, Republica Populară Chi
neză va ocupa locul ce-i revine de drept la 
conferința cu celelalte mari puteri.

Astăzi nu se poate aprecia încă pe deplin 
importanța acestui acord realizat la confe
rința de la Berlin. Dar acest acord poate ser-

acord asupra a două hotăriri.
cum se știe, s-a realizat un acord 
căruia guvernele U.R.S.S., S.U.A., 
și Angliei vor contribui la rezolva- 
succes a problemei dezarmării sau

In același sens au acțio-
S.U.A. și la tratativele

I

Berlin a ajutat la dezle- 
in prezent, reprezentanții 
Republicii Populare Cbi-

Dimensiuni în rîndul partide or burgheze din Franța 
în legătură cu „comunitatea defensivă europeană"

In același timp, numeroși membri de— Politica guvernu- 
„armatei europene"

Pachman s-a 
momentul oportun.

i mod 
marele 

situație 
neruși- 
timpuri 
sperăm

PARIS 5 (Agerpres). 
lui francez în problema „a.u.c.v. 
și a războiului din Indochina a dat naștere 
la grave divergențe în sinul partidelor radi
cal și socialist (S.F.l.O.)

Ziarul ,,Liberation" relatează că hotărîrea 
adoptată recent de Consiliul național al par
tidului socialist cu privire la stabilirea „dis
ciplinei de vot" in vederea votului privind 
ratificyea tratatului de la Paris a provocat 
o vie îngrijorare în rindul organizațiilor 
locate aie acestui partid.

Referindu-se la „disciplina votului" pe 
care liderii de dreapta ai partidului vor s-o 
impună tuturor deputaților socialiști, zlaru’ 
„L’Humani'.e" amintește că după eliberarea 
Franței, socialiștii care în ciuda „discipli
nei de vot" au votat împotriva lui Petain în 
1940 — au fost felicitați de conducerea par
tidului socialist. Deputății socialiști Titeux 
(departamentul Ardennes) și Pauzier (depar
tamentul 
hotărîrea 
lor ei au 
defensive 
la Congresul partidului socialist, astfel in
cit hotărîrea Consiliului național nu poate fi 
recunoscută ca valabilă.

Herault) au criticat cu asprime 
consiliului socialist. In critici'.e 
subliniat că problema comunității 
europene nu a fost tacă d’soutată

In același timp, numeroși membri de rînd 
ai partidului socialist își afirmă cu hotărîre 
opoziția fața de planurile privitoare la crea
rea armatei europene. Astfel, consiliile mu
nicipale din Veigny-Foncenex (Savoia Supe
rioară) și Issoudun (Indre), formate din so
cialiști, comuniști și independenți au adop
tat ta unanimitate rezoluții condamntad acor 
durile de la Bonn și Paris.

In sinul partidului radical situația este 
tot atît de încordată. Numeroase federații 
departamentale ale partidului cer miniștrilor 
radicali să demisioneze din 
niel și să respingă proiectul 
defensive europene.

Presa franceză subliniază 
Martinaud-Deplat, ministru al 
terne și unul din liderii partidului radical, 
a recunoscut că în partidul său „se resimte 
o criză extrem de serioasă".

Declarații asemănătoare au făcut deputa
tul Tardleu și senatorul Marcel Plaisant, 
președintele comisiei senatoriale a afaceriloi 
externe care a declarat că „prin crearea co
munității defensive europene, vom da frîu 
liber pornirilor agresive ale unei puteri mi
litare, stăpînită de un spirit de revanșă și 
de dominație bine cunoscut francezilor".

guvernul La- 
comunității

că pînă și 
afacerilor in

In afară de problemele germană și aus
triacă, la conferința de la Berlin a fost exa 
minată și problema măsurilor privitoare la 
micșorarea încordării în relațiile internațio
nale, care a format obiectul primului punct 
al ordinei de zi Discutarea acestei proble
me a avut fără doar și poate importanța ei.

La conferința de la Berlin s-au ținut în

popor chinez să rămînă la vechea 
destat semicolonial, exploatat cu 
nare de capitalul străin. Dar aceste 
au dispărut pentru totdeauna. Să 
că acest lucru va fi înțeles și de senatorii 
amintiți.

Pe baza tuturor celor spuse se poate ajun
ge la anumite concluzii.

Firește, rezultatele conferinței de la 
lin n»u trebuie supraapreciate. Cu atit 
mu’.t cu cit ele vor putea fi apreciate 
se cuvin» abia după 
de la 
acord

Dar 
faptul 
rilor puteri, care s-a prelungit timp de cinci 
;Kii, s-a încheiat. A avut loc conferința du le 
Berlin, care a contribuit la lămurirea unei 
serii de probleme internaționale și care a 
deschis calea spre o conferință a reprezen
tanților S.U.A., Angliei, Franței, Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Chineze, cu 
participarea reprezentanților altor state.

Măsurile luate de Uniunea Sovietică au 
ca scop micșorarea încordării in relațiile 
internaționale și, prin urmare, întărirea pă
cii. Faptele dovedesc că aceste măsuri no 
ram in fără rezultat Totul arată ca po’itira 
dusă de Guvernul Sovietic contribuie 1>.în
tărirea pozițiilor internaționale ale Uniunii 
Sovietice și ele întregului lagăr democratic.

Geneva, asupra 
la Berlin.
nu se poate să 
că lunga pauză

Ber- 
mai 
cum 

rezultatele conferinței 
căreia s-a căzut de

nu se tină seama de 
între conferințele ma-

Declarațiile lui
PARIS 5 (Agerpres). — Georges Bidault, 

ministrul afacerilor externe al Franței, a fă
cut o declarație î.n fața comisiei afacenlo- 
externe a Consiliului Republici: în legătură 
cu rezultatele conferinței de Ia Berlin.

„Conferința de la Berlin, a declarat Bi- 
d.'ult, a demonstrat .tuturor părțiior posibili
tatea coexistenței pașnice. Chiar dacă situa
ția va rămine nesch'mbată motivele de în
grijorare par să se fi atenuat".

Ministrul francez a! afacerile#- exte'ne a 
continuat să apere politica de integrare a 
Franței în comunitatea defensivă europeană, 
invocînd ^necesitatea găsirii unui mijloc 
pentru asigurarea securități;".

Georges Bidault
Răspunzând întrebărilor puse de senatorii 

francezi, Bidault a adăugat că „In ce pri
vește comunitatea defensivă europeană, in
tențiile guvernului au rămas neschimbate. 
Parlamentul rămîne liber în aprecierea și 
hotărîrea definitivă pe care va trebui să o 
ia în legătură cu acest instrument diplo
matic".

In ceea ce privește proiectata conferință de 
Ia Geneva, ministrul afacerilor externe ș’-a 
exprimat oarecari rezerve, subliniind totuși 
că la Berlin „s-a putut constata voința ge
nerală de a reglementa conflicte'e asia
tice".

a obține atac, 
contraatacat la ---- ...
cînd o figură și un turn. El a tint 
foarte puternic și în fața matului 
Labil Nejmetdinov a trebuit să 
Maestrul ceh a realizat o partidă 
loara.

In partida Wade-Stah'.berg, albul 
foarte activ in jocul de mijloc sacri, icind o 
figură pentru atac. Stahlberg a respins a- 
tacul și rămlnind cu material in plus și-a 
obligat adversarul să cedeze la mutarea 32.

In apărarea celor doi cai Sliwa a sacri
ficat un pion în partida sa cu Korcinoi, 
obțlnind o dezvoltare mai bună a figurilor 
In jreul de mijloc Korcinoi a sacrificat ca
litatea rămînînd cu doi pioni liberi in cen
tru. In urma avansării'pionilor săi, el a a- 
menințat transformarea unuia în damă, ln 
fața pierderii inevitabile de materLA Sliwa 
a cedat.

ln deschiderea llrom.adka des întllnită în 
acest turneu, Furman și Holmov au dus o 
luptă ascuțită Holmov a obținut un pion 
liber pe aripa damei. Avînd avantajul pe
rechii de nebuni, Furman a atacat in centru 
dînd loc la frumoase combinații, ln poziția 
de întrerupere, Furman după sacrificiul unui 
cal are cel puțin șah etern.

In partida Bălănel-Troianescu ajungind'J-sc 
într-o pi.ziție egală-adversarii au căzut de 
acord asupra remizei.

In partida, Filip-Kitiger în jocul de mijloc 
lupta s-a dat în jurul unui pion slab al ne
grului. Schimbîn,du-se aproape toate figurile 
s-a intrat intr-u'. final egal și partida s-a 
dat remiză.

Voiculescu a jucat original 
împotriva lui Ciociltea. Ciociltea 
aciiv și în jocul de mijloc 
și posibilități de atac.

El și-a inlârit neincetat 
întrerupere are avantaj.

Paoli cu albul a atacat 
negrului in partida sa cu Szahu. Reprezen
tantul nostru si-a apărat cu dirzenie sclrim- 
bînd figurile de atac ale adversarului său 
Partida s-a întrerupt într-o poziție Compli
cată

Siandor și O’Kelly au dus o lungă luptă 
pozițională. Intr-un final de turnuri O'Kelly 
și-a valorificat un pion liber pe aripa da
mei cîștlgind 1a mutarea 37.

înaintea jucării partidelor întrerupte care 
se vor disputa astăzi, în clasament 
Pachman 
jumătate.

a jucat

deschiderea 
a jucat 

a obținut spațiu

presiunea și la

continuu poziția

conduc
și Nejmetdinov cj 4 puncte si

E. REICHER 
maestru al sportului

"V

Procesul unei bande de asasini legionari
Știri sportive
acesta, la campionatul unions’ de

Tratative comerciale 
chmo-finlendeze

PEKIN 5 (Agerpres). — China Nouă trans
mise :

ln cadrul tratativelor pentru încheierea 
unui acord comercial chino-finlandez pe a- 
nul 1954 reprezentanții guvernelor R P. Căi
neze și Finlandei au și obținut o serie de 
rezultate pozitive.

Se scontează că valoarea totală a schim
burilor comerciale între China și Finlanda :n 
acest an va fi cu 19% mai mare decit cea 
de anul trecut. Mărfurile care vor fi schim
bata in cadrul acordului chino-finlandez co
respund întru totul intereselor economice ale 
ambelor țări.

Guvernul chinez a acceptat să plătească în 
valută străină o parte din valoarea mărfu
rilor importate din Finlanda.

In momentul de față reprezentanții celor 
două guverne continuă discuțiile in '.egătj'â 
cu chestiunile de ordin tehnic legate de acest 
acord.

Scurte știri
• Ziarul „Național Zeitung" a a-j- -:i zi 

biroul de recrutare al legiuni, străine ;r- treze 
trimite zilnic dm Gerntania occidentală in 
Franța aproximativ 3U de tineri, care sînt 
duși apoi» hi Africa de nord ș: înrola;: în re
gimentele acestei legiuni. Aceasta : ’.sea r. a. 
se spune în șu're, că arest birou de recru
tare furnizează armatei coloniale . franceze 
anual aproximativ ll.OuO de tineri din Ger
mania occidentală.

O Ziarele aparute la 5 martie in caplrale 
Danemarcei publică știri In legatară cj re- 
zultaiele alegerilor pentru or„., ie.e comu
nale. După cum relatează ziaru. „Beri. _--.e 
Tidortde* la vot au participat 1.78l.64_’ de a- 
legăton (ia alegerile pentru Folketing, care 
au avut loc la 22 decembrie 1953, au partici
pat 2.172 U36 alegători). Social democrații au 
obținut în întreaga țară 736.222 de 
(41,32%); radicalii — 139.792 de
(7,85%) ; conservatorii — 343.U04 de voturi 
(19,25%); partidul Venstre — 417.410 de vo 
turi (23,43%Jl, comuniștii — 59.642 de voturi 
(3,35% ) ; Uniunea de dreapta — 38.947 de
voturi (2,19%) . așa numitele liste aie celor 
Iără de partid — 38.908 de voturi (2.18%) ; 
minoritatea germană — 7.711 voturi (0,43^).

Apreciind rezultatele alegerilor, ziarul „Land 
og Folk" scrie că aceste date nu dau o ima
gine clară a sprijinului pe oare populația, II 
acordă comuniștilor. Acest lucru s-a manifes
tat în prunul rînd în faptul că mulți alegă
tori, care votează pentru candidați! Partidu
lui’ Comunist au avut de suferit de pe urma 
îngrădirii dreptului electoral, precum ș: în 
făptui că comuniștii nu și-au pus candida;: 
în toate comunele. Dacă se examinează date.e 
pe anumite comune, rezultă că în mu :‘e 
locuri pentru comuniști au votat mai mul;: 
alegător', decît în septembrie 1953 cînd au 
avut loc alegerile pentru Folketing. De pildă, 
la Copenhaga, pentru oandidații Partiduiu. 
Comunist au votat 10,8% din alegători, pe 
cînd în 1953, la alegerile pentru Folaeting au 
votat 10,3% ; la Odense au votat 8,1% față 
de 7,9% în 1953; l»a Olborg - 7,2% față dc 
6,2%; la Fredericia ‘ ‘ '
la Silkeborg — 5,1% 
s!ngoer — 9, 8% față 
5,5% față de 3,9 % ; 
de 9,5%.

9 Poiitioa urmată __ „
Egipt și Sudan este criticată chiar de către 
unii ni'mbri ai majorității conservatoare din 
parlanientu. britanic- Agenția France Presse 
anunță că un grup de 40 de parlamentari 
conservatori au hotărît să supună criticii po
litica guvernului britanic în Egipt și Sudan 
in cadrul viitoarelor dezbateri parlamentare.

voturi 
voturi

- 6,2% față de 4,1% ; 
față de 4,2% ; la Hei
de 9% ; la Holbeke — 
la Kege — 11,7% față

de guvernul englez în

Ziare din Asia despre participarea R. P, Chineze 
dela Genevaia conferința

PEKIN 5 (Agerpres). — Numeroase ziare 
din Cevton și Indonezia îș: exprima satis
facția fața de convocarea conferinței de la 
Geneva care urmează să discute reglementa
rea pașnică a problemelor coreoanâ și indo- 
chinezâ.

Săptămînalif „Time News Magazine-" care 
anare la GVombo scrie că apropiata con
ferință de la Geneva dă noi snera.ițe in ve
derea destinderi tacnrdării Jntematfonale. 
Revista a*a‘ă că forțele pă-ro au obținut o 
mare victorie pr>n făptui că China va fi re
prezentată așa după cam merită, la o con
ferință a măritor puteri.

De asemenea, numeroase z are lndo-rezrere 
salută hotărîrea de a se convoca conferința

de la Geneva. Z:-aru! „Harian Rakjat" de
clară că realizările conferințe- de 'a Berlin 
stat o victorie a cauzei păcii. Anul 1954, 
scrie zarul. va li un an de. tratative ș 
pace, precum și de zădărnicire a ptanurior 
de -âzboi ale Statelo Unite

Hotărîrea conferinței de ta Berlta. scrie 
ziarul „Merdeka". provoacă satisfacție și în 
Indonezta. Pacea în Asta este de o impor
tanță vitală pentru Indonezia. Zalarnics-ar 
ncerca rezolvarea problemelor asiatice iără 
participarea Repub cj; Populare Chineze.

Ziarul ..Warta Indonezia' subliniază 
destinderea încordării în Asta va 
calea spre micșorarea încordam in

că 
desch'de 
Europa.

asasinat mișelește pe '.uptâtoa- 
cauza clasei muncitoare Ocskd

a asistat un mare număr de oa-

Cercurile agresive americane 
speriate de perspectiva păcii în Indochina

PEKIN 5 (Agerpres).— China Nouă L'ans- 
mite:

Mașina propagandistică amer’cană încear
că să prezinte in culori 
conferință de ta Geneva. Perspecri.a păcii 
sperie cercurile conducătoare americane, in 
timp ce oamenii iub tori de pace din în
treaga tame speră că ta conferința de ’a Ge
neva se va găsi ca'ea spre rezolvarea pe 
cale pașnică a probÂmeiUr cw/oanâ și, în- 

«ktchineză. Agenția Associated Press citează 
un articol apărut ta ztarul ..New York Times' 
în care se arată că la Geneva „comuniști* 
vor t prezenta probabil un pian a lor de 
reglementare și de pace în Indochina. In 
acest caz acele cercuri din Franța care 
Joresc pacea In Indochina s-ar îndepărta 
și mai mult de S.U.A.".

„New York Times" denumește reglemen
tarea pașnteă a prob'etnei Indochinei la 
confermța de la Geneva 
a cerut francezilor „să 
cană".

Desigur, nu mai este 
nimeni că cercurile influente 
ton se tem că Ia conferința

sumbre V/itosrea

drept „o cursă" și 
nu cadă în cap-

un. secret pen*ru 
de ta Washing- 

de la Geneva

păcii în
a-

s-ar putea aj'unge la restabilirea 
Indochina. Dacă este vorba de o cursă 
urei Washingtonul e»te aceia care o pre

gătește.
As.fel, agențta International News Service 

a anuntat ta 27 Tebruarfe că cercurile ofi
ciate dlrt Washington ar fi amenințat Fra.n- 
:a că in cazul ta care „ar aaepta o pace 
negociată", consecințele .ar putea fi dezas- 
truoase pentru Uniunea franceză și pentru 
pczlt a Franței ca mare putere" și ar „pu-ne 

rnejd e dominația franceză în Africa dc 
nord". Este ctar că acest ton const* tu ie o 
amenințare la adresa Franței. Cu alte eu- 
vtate. americanii lasă să se înțeleagă că in 
cazul in care Franța ar accepta reglemen
tarea problemei indochineze prin IrataiUe, 
S.U.A voj- exercita p'esiuni de ordta fin.in- 
ciar asupra coloniilor franceze din Africa de 
nord.

Poziția slăbită a Franței se datorește în 
?'im-jî rînd pierderilor în oameni, material 
de război ș: de ordta financtar suferite în 
războiul din Indochina. Și totuși, războiul 
din Indochina continuă, pentru că așa vor 
americanii.

Comunist Romîn. încredinț:ndu-i 
munci de răspundere. In anii cind 
și moșierimea pregăteau dictatura 
apoi pe cea legionară-antonescia- 
Tereza este in primele rinduri ale

Contradicțiile anglo-americane 
în chestiunea petrolului iranian

Londra ..se prelungesc peste măsură" ziarul 
„Daily Telegraph and Morning Post** scrie : 
„P'incipala cauză a acestei stări de lucruri 
este faptul că nu s-a ajuns !a un acord <u 
privire la repartizarea acțiunilor". Subliniind 
că ..guvernul englez controlează 53% din ac- 
țtani'e „Societății petro'ifere anglo-iraniene1', 
ziarul declară că „Societatea petroliferă an- 
glo-iraniană" a început tratativele fiind ferm 
hotărită să nu accepte mai puțin de -59% din 
acțiunile consorțiului Or, devine limpede că 
acum această speranță s-a spulberat". După 
cum rezultă din relatările ziarului, Anglia a 
fost nevoită să renunțe la cererea ei inițială 
în urma împotrivirii hotărîte a americanilor 
și să consimtă ca „societății petrolifere an- 
glo-iran:ene" să-i fie acordate 44% din acțiu
nile consorțiului. Totuși, după cum arată zia
rul, reprezentanții societăților americane in
sistă ca „Societatea petroliferă anglo-iranîa- 
nă“ să nu posede decit 40% din acțiuni.

LONDRA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Recent au fost reluate la Londra tratati
vele dintre reprezentanții a opt mari societăți 
petrolifere în chestiunea petrolului iranian. La 
aceste tratative partic'.pâ reprezentanți ai 
societăților engleze „Societatea petroliferă 
angîo-iraniană" și .,Royal Dutch Shell", a 
cinci mari societăți petrolifere americane și 
societății franceze „Comoagnte Franțaise des 
Petroles". care își propun ca scop să creeze 
așa zisul consorțiu pentru desfacerea petro 
lului iranian.

Desiâșurarea acestor tratative constituie o 
mărturie a înăspririi continuie a luptei an
glo-americane pentru petrol, precum și a In
tenției americanilor de a pune definitiv pe 
englezi pe planul al doilea și de a acapjra 
petrolul iranian. Față de această situație, 
presa engleză manifestă o vie îngrijorare ți 
acordă o deosebită atenție acestei lupte. Ast
fel, bunăoară, relatînd că tratativele de la

Zilele acestea a avut loc la Timișoara. în 
:a)a jpui complet de judecată al Tribunalu- 
ili Capitalei R.P.R.. compus din Octav Ro- 

'ărescu, președinte. Ștefania Trandafir și Ion 
Popa, asesari populari, procesul unui grup 
de criminali legionari care in octombrie 
1940, în perioada dictaturii legionare anto- 
nesciene. au 
-ea pentru 
Tereza.

La proces
meni ai muncii din Timișoara și Arad.

Fiică de țărani săraci din comuna Drag- 
jina, Ocsko Tereza s-a născut în 1917.

La vârsta de 15 ani ea se angajează mun
citoare la fosta fabrică „Standard ".azi fa
brica* „Ocsko Tereza". In perioada crizei »- 
conomice din anii 1929—(933. anii in care 
muncitorimea se ridică la luptă Împotriva 
..curbelor de sacrl'iciu", șomajului de masă 
și cr'ncenetor represiuni polițiste, ea devine 
membră a U.T.C., iar apoi desfășoară o ac
tivitate neobosita ln cadrul „Ajutorului 
Roșu". La vîrsta de 19 ani, luind parte ac
tivă la organizarea unei greve este conce
diată* din fabrică.

Datorită fermității, curajului și devota
mentului ei nestrămutat față de cauza cla
se: muncitoare, ear este primită in rinduri’e 
Partidului 
se diferite 
burghezia 
cariistă și 
nă. Ocsko
luptei antifasciste din Banat. Ea desfășoară 
o muncă intensă pentru trezirea la luptă a 
oamenilor muncii din Timișoara și auoj din 
Arad, pentru organizarea rezistenței active 
împotriva dictaturii fasciste, împotriva pre
gătirilor în vederea războiului antisovietic. 
Arestată în toamna anului 1940 de poliția le
gionară, ea a fost asasinată în chinuri groaz
nice de cădăii fasciști.

Cercetările efectuatele organele judiciare 
au arătat că uciderea oomumistei Ocsko Te
reza a fost săvîrșită de un grup de legionari: 
Cornel Preda, f„st chestor al poliției legio
nare din Arad; Nicolae Rădășan, cumnat al 
lui Cornel Preda ; loan Țirău, om de încre
dere al legionarilor care a îndeplinit mal 
multe funcții de răspundere in Arad în 
timpul dictaturii fasciste; Teodor Mureșan, 
agent ai poliției legionare din Arad.

Cu prilejul interogatoriului, in fața decla
rațiilor martorilor și a dovezilor zdrobitoa
re, acuzații și-au recunoscut rînd pe rind 
vinovăția.

Preda Cornel are la activul său mai multe 
crime. Pentru zelul de care a dat dovada 
în diferite acțiuni teroriste, a fo6t promovat 
de legionari in iuncția de chestor al poliției 
*din Arad. In această calitate el a schingiu't 
pe muncitorii și pp luptătorii antifasciști de
ținuți in celuleje poliției și a organizat ac
țiuni pogromiste împotriva populației e- 
vreești. in 1941, Preda a participat activ la 
rebeliunea legionară.

Rădășan Nicolae, cumnat al lui Preda, a 
fost cel mai apropiat colaborator al aces
tuia. In ultimii ani, tăiriuind participarea 
sa la asasinarea Terezei Ocsko. ei a iz
butit să se strecoare intr-o funcție de răs
pundere în aparatul de stat, unde a sa
botat jefoctul creator al oamenilor muncii.

Țîrău Ioan a devenit legionar încă din 
anul 1933, remareîndu-se printr-o deplină 
lipsă de scrupule în îndeplinirea diferitelor 
acțiuni teroriste ce i se încredințau. In 
1950. fiind audiat ca martor de Curtea Cri
minală Cluj kt 
lui Ocsko Tereza, 
clnoasă ascunzind 
cu complicii săi.

Mureșan Teodor 
zația legionară în 
vernării fasciste a 
poliției 
nar de 
1941 a

Plini 
muncii 
rile acuzaților despre crimele lor bestiale, 
comisfe Împotriva oamenilor muncii și des
pre felul cum au organizat monstruosul asa
sinat al luptătoarei antifasciste Ocsko Te
reza Intr.-ona din zilete lunii octombrie 1940. 
Preda Cornel împreună cu Țîrău loan și Ră
dășan Nicotae au scos-o din arest pe Ocsko 
Tereza șl au transportat-o într-o cameră. In 
fața refuzului dirz el acesteia de a dezvălui 
dușmanului orice fapt cu privire la munca 
antifascistă ilegală, desfășurată de ea Și de 
tovarășii ei, cei trei criminali au început s-o 
lovească în mod bestial cu bastoane de cau
ciuc. Faptul că în ciu-da tuturor schingiuiri
lor n eu reușit să-i smulgă nici cea mai ne
însemnată mărturisire ,a sporit șl mai mult 
furia călăilor fasciști. „După toate torturile 
la care am supus-o, n-am putut scoate nicio 
vorbă de ie ea. Tăcerea și dîrzenia ei ne-au 
înfuriat și mai mult" a recunoscut în cursul 
procesu-tai acuzatul loam Țîrău. Ploaia de lo
vituri și schingiuiri n-a contenit p:nă cind 
criminalii au asasinat-o pe Ocsko Tereza.

După asasinat pentru 
crimei, 
mașină 
reza și 
cuinței 
Cornel 
șan Teodor și Bărbosu Grigore au dezgropat 
cadavruk și legîndu-1 de un bolovan, 
aruncat în 
între ei să 
petrecute.

Procesul 
hidos ai fascismului, rolul criminal al ban
dei legionare, ca organizație teroristă anti- 
munciiorească, ca școală a crimei și trădării 
de țară, ca agentură a Gestapoului.

După interogatoriul acuzaților a urmat 
audierea martorilor, a ta 
scos în evidență noi aspecte ale activității 
criminale a acuzaților.

In încheierea dezbaterilor, procurorul a ce
rut pentru toți acuzații pedeapsa maximă 
prevăzută de legile țării. Apărarea a fost 
susținută de avocațil Tiberiu Coracu, Ilie 
Pătraș și Nicolae Popescu.

Miercuri, completul de judecată al Tribuna
lului .Capitalei R.P.R. a pronunțat sentința în 
procesul grupului de criminali legionari. Pe 
baza legilor în vigoare, acuzații Preda Cor
ne!, Rădășan Nicolae și Țîrău Ioan au fost 
condamnați la moarte și confiscarea averii. 
Acuzatul Mureșan Teodor a fost condamnat 
la muncă silnică pe viață, 10 ani degradare 
civică și confiscarea averii.

Oamenii muncii din Timișoara au primit 
sentința cu mare satisfacție. (Agerpres)
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legătură cu asasinarea 
a făcut o depoziție min- 

crima comisă împreună

s-a încadrat în organi- 
anu' 1936. In timpul gu- 
fost gardian la chestura 

din Arad, actlvînd 
sub conducerea lui 
participat activ la 
de indignare au

în cuibul legio- 
Preda Cornel. In 
rebeliune.
ascultat oamemi 

prezenți în sala de judecată relută-

a ascunde urmele 
cei trei acuzați eu transportat cu o 
corpul neînsuflețit al lui Ocsko Te- 
1-au îngropat proyizbriu în curtea Io- 
lui Preda Cornel. A doua zi, Preda 
împreună cu Rădășan Nicolae, Mure-

l-au 
apele Mureșului, întelegîndu-se 

nu vorbească nimănui despre cele

a dezvăluit odată mai mult chipul

cărcc depoziții au

• Anul acesta, ta campionatul tmiona’ de 
fotbal categoria A vor participa 13 echipe. 
Dintre acestea, cinci echipe sint din orașul 
Moscova și anume: Spartak, Dinamo, Lo
komotiv, Torpedo și D.S.A. De asemenea, 
vor activa în prima categorie echipele Di
namo Kiev, Zenit Leningrad, Dinamo Tbi
lisi, Spartak Minsk, Zenit Ku bișev, Rezer
vele de Muncă Leningrad, Lokomotiv Har
kov ,și Torpedo Gorki.

Campionatul unional de fotbal pe enu’ 
1954 va începe la 4 aprilie.

• Ziarele din Stockholm pub'ică ample 
art'cole despre desfășurarea campionatulji 
tnondia1 de hochei pe gheață. Ziarele re
marcă vxtoria hocheiștilor sovietici, asupra 
echipe] R Cehoslovace. Toate ztarele subli
niază că jocul d ntre sportivii sovietici și 
cei cehoslovaci a fost cel ma* frumos și cel 
mai interesant de la începerea competiției.

„Acesta a fost cel mai frumos joc de pină 
acum" — scrie ziarul „Stockho'ms Tidnln- 
gen". In continuare, ziarul scoate in evi 
dență jocul corect, dus intr-un tempo rapid 
ș: cu atacuri deosebit de irumoase din par
tea ambelor echipe.

• La 3 martie, înotătorii sovietici care 
vizitează Suedia au partcipat la un concurs 
de natație cu înotătorii suedezi in orașul 
Norrkoping. Sportivii sovietici au 
primul loc în toate probele la caie 
ticipat.

• Le campionatul de baschet a’ 
Moscova au participat 150 de echipe. Timp 
de două săptămâni s-au disputat peste 701: 
de întilniri. La femei titlul de campioană a 
orașului Moscova a fost cucerit de echip; 
institutului de avtațle in care activteză că 
pitanul echipei 
Lidia Alexeeva, 
echipa D.S.A., 
cuții Ixaschetbaliștt Gunnar Silinș șl Ane 
folii Konev a ocupat locul intii.

cucerit
au par

orașului

reprezentative a U.R.S.S., 
In competiția masculină, 

din care fac parte cunos-

Spectacole
Sîmbătă 6 martie 1954

TEATRE- Teatrul de Opelă și Balet al 
R.P.R.: Tnaviata; Național „I. L. Caragiale 
(Sala Studie) orele 15,UU Viață noua, orbie 
19.3U Schimbul de onoare; Național „I. L 
Caragiale" (sala Comedia) orele 15,00 O seri, 
soare pierdută, orele 19,00 Matei Millo; (că 
ruția cu paiațe); Municipal: Treizeci de arginți 
Teatrul de Stat de Opereta: Culegătorii cl< 
stele ; Tineretului : Simeon Alhae ; Armatei 
(B-dul G-ral Magheru) orele l4,J0 Vlaicl 
Vodă, orele 19.30 Avarul; Muncitoresc C.F.R 
(Giulești): Vji trăi mereu (lulius Fucik); Stu 
dioul actorului de filtn ,,C. Nottara": 
Ansamblul de Estrada- orele 16,Ol) Șî 
spoit, orele. 19,45 Fără mănuși; 
Evreesc de Stat; Bolnavul închipuit.

CINEMATOGRAFE- Patria: Balada ______
Republica, București, 1 C. Frimu, Intrățirer 
intre popoare; O scrisoare pierdută; Maxih 
Gorki- Căsuța noastră, Protecția muncit. Cin 
tecul preeriet; Lumina: Sub jug; Victoria 
Avantgarda de sacrificiu; Constantin Daviu 
Revizorul, Gh Doja: Apăiătorii patrie'!; Alex 
Popov: Dincolo de Dunăre; T. viadimirescu 
Balaurul; 8 Martie: Campionatele mondiale d 
tenis de masă, Centenarul Teatrului Naționa 
,,I L. Caragiale ; Arta: Actele semețe Soivay 
Popular: china primește ansamblul R.P.R.; M 
Eminescu: Colț alb. Miorița: K’uy Bias; Mo 
șilor; Luptători; poporului, Cîntecul preerie: 
Cultural- Eiixiiul dragostei; Vasile Roaita 
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușako\ 
seria 11 ai, Volga- Cotiti-a Schmidt; Alex. Sri 
hiat Romanul une tinere căsnicii; Flacăra 
Zorile deasupra N'emenului; Timpuri Noi: I 
împrejurimile Moscovei, Cîmărețul Uralului 
Orașul de crstal. Doi iepurași, Jurnal Sovie 
tic nr. 67, 23 August: Comoara din Insula pă 
săreleloi, Ilie Pintilie: Micul partizan: Doucb 
Simo: Aventură ia castel; Grivița: Valea dia 
voiului; 8 Mai: Cucerito ii aerulm; 1 Mai: 
Pumnul de Her; Libertății: Sub vechea monar
hie; N. Bălcescu: Aventurile lu< Alioș-a Ptițîn; 
Rahova- Omul cu 1000 de fețe; Olga Bande: 
Tricoul galben.

Familia 
ilie faci
Teatru»

Siberiei.
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