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8 Martie — Ziua internațională 
a femeii

Femeile muncitoare de pretutindeni, 
sărbătoresc astăzi Ziua internațională a 
femeii, ziua solidarității femeilor din lu
mea întreagă în lupta pentru apărarea 
dreptului lor la viață și muncă liberă, pen
tru drepturi egale cu bărbații și pentru 
apărarea păcii.

Anul acesta poporul nostru muncitor 
sărbătorește ziua de 8 Martie în condi
țiile luptei pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor Plenarei lărgite a Comitetului 
Central al P.M.R. din august 1953, pen
tru ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor muncii, 
în condițiile luptei pentru slăbirea încor
dării internaționale, pentru menținerea și 
consolidarea cauzei păcii.

Cu o legitimă mîndrie trec în revistă 
femeile muncitoare din țara noastră, cu
ceririle obținute în anii regimului de de
mocrație populară sub conducerea parti
dului. Au rămas doar o tristă amintire 
vremurile cînd la noi, femeia era ținută 
în condiții umilitoare de inferioritate so
cială, juridică și economică față de băr
bat In uzinele și fabricile capitaliștilor, 
pe întinsele moșii ale boierilor, femeile 
erau și mai crunt exploatate decît băr
bații. Ținute departe de lumina științei de 
carte, chinuite și vlăguite, femeile trăiau 
o viață plină de suferințe.

Astăzi la noi în țară — arată tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej — toate dru
murile sint deschise femeii; femeia 
poate deveni orice, de la mecanic 
pînă la ministru Vedem crescînd din 
sînul poporului, din rîndurile munci
torimii și țărănimii, femei cu un larg o- 
rizont politic, cu o energie c',ocotitoa;e, 
.cu conștdnța limpede, femei, o amen' de 
stat cum nu are și nu a avut nici o țară 
capitalistă din lume.

Avînd asigurate depline drepturi și po
sibilități "largi de dezvoltare a energiei 
lor creatoare, femeile muncitoare din pa
tria noastră constituie o forță tot mai 
activă în lupta pentru construirea socia
lismului și apărarea păcii.

Crescute și educate de partid, de regi
mul democrat-popular, femeile iau parte 
activă la conducerea treburilor statului 
și a organizațiilor obștești. Un număr de 
66 femei sint deputate în Marea Adu
nare Națională, peste 33.000 de femei sînt 
deputate în sfaturile populare, iar peste 
370 000 de delegate alese de masele de 
femei din țara noastră, constituie un ac
tiv prețios în munca sfaturilor populare.

In nici o țară capitalistă, femeia nu se 
bucură de astfel de drepturi. In cele două 
Camere ale Congresului american nu sînt 
decît cîtcva femei. In Statele Unite de 
pildă, unde femeia muncitoare duce o via
ță amară, femeile care mai au de lucru 
în fabricile capitaliste, primesc pentru 
muncă egală cu aceea a bărbatului, un 
salariu cu 40—60 la sută mai scăzut. In 
țările coloniale și dependente, marea ma
joritate a femeilor sînt considerate robi 
buni doar de muncă.

In contras' cu toate acestea, statul nos
tru înconjoară femeile mame și copiii cu 
o grijii deosebită. Fonduri mari sînt alo
cate de stat pentru dezvoltarea rețelei de 
creșe și cămine, maternități și case de 
nașteri, construirea de școli și organiza
rea vacanței copi’lor. Numai în anul 1953 
statul nostru a acordat mamelor cu mulți 
copii 78.465.000 lei ajutor familial, iar 
peste 25.000 de mame au fost decorate 
cu „Gloria Maternă" și „Medalia Mater
nității". Unui mare număr de femei li s-a 
decernat înaltul titlu de „Mamă eroină".

In lupta pentru construirea socialis
mului, femeile muncitoare din patria noas
tră urmează mărețul exemplu al femeilor 
sov’etice, care alături de întregul popor 
sovietic luptă cu abnegație pentru con
struirea societății comuniste.

Răspunzînd grijii pe care le-o poartă 
partidul și guvernul nostru, femejle -mun

citoare din uzine șl fabrici, luptă pentru 
o înaltă productivitate a muncii, pentru 
descoperirea și folosirea rezervelor inter
ne ale întreprinderilor, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor. Numai în anul trecut, 
un număr de 39.784 femei din industrie, 
au devenit fruntașe în producție. Peste 
280.000 d? femei au participat la întrece
rea socialistă, iar peste 36.000 de femei 
s-au calificat în diferite ramuri ale eco
nomiei naționale-

Chemările Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn de Ziua inter
națională a femeii — adresează femeilor 
din Republica Populară Romînă un în
demn înflăcărat să participe cu avînt la 
lupta poporului nostru pentru ridicarea 
nivelului de viată material și cultural. Fe
meile muncitoare, ingineri și tehnicieni, 
sînt chemate să ia parte cît mai activă 
la întrecerea socialistă, să lupte pentru 
calitatea superioară a mărfurilor, pentru 
sortimente bogate.

In fața oamenilor muncii din patria 
noastră, stă sarcina continuei întăriri a 
alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare — baza politică a sta
tului democrat-popular.

Tărăncile muncitoare au datoria pa
triotică să lupte pentru desfășurarea în 
hune condiții a muncilor agricole de pri
măvară, pentru sporirea recoltei la hec
tar, pentru mărirea numărului și îmbu
nătățirea soiurilor de animale și păsări, 
pentru îndeplinirea obligațiilor către stat

Utemistele din comerțui de stat și coo
peratist să constituie prin exemplul lor, 
pentru ceilalți tineri, un puternic imbold 
în lupta pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație a mărfurilor, pentru îmbunătă
țirea aprovizionării satului cu produse in
dustriale și sporirea contractărilor și a a- 
chizițiilor de produse agricole, pentru 
continua îmbunătățire și deservire a oa
menilor muncii.

Utemistele și tinerele să considere o 
sarcină de cinste, lupta pentru înrădăci
narea unui regim sever de.economii, îm
potriva' risipei, pentru înlăturarea orică
ror cheltuieli de prisos.

Organizațiile U.T.M., trebuie să lichi
deze manifestările de nepăsare, acolo 
unde ele mai există, față de activitatea 
tinerelor, canalizînd elanul lor tineresc 
spre o muncă disciplinată și rodnică 
Promovarea cu mai mult curaj a fetelor 
în industria ușoară, alimentară, în co
merțul de stat și cooperatist, ca și ridi
carea lor în munci de răspundere în gos
podăriile agricole colective, în organele de 
stat și economice, trebuie să stea în cen
trul preocupărilor organizațiilor UT.M.

Femeile muncitoare din patria noastră, 
care luptă pentru apărarea păcii, pentru 
viața și fericirea copiilor, sînt conștiente 
că succesele obținute de Uniunea Sovie
tică și de țările de democrație populară, 
fac să crească ura dușmanilor păcii și ai 
viitorului luminos al omenirii. Alături de 
întregul, nostru popor muncitor, ele își 
dezvoltă vigilenta pentru a preveni lovi
turile acelora care vor să lovească în cu
ceririle poporului, în munca noastră paș
nică pentru construirea unei vieți fericite.

încadrate în marele front al Federației 
Democrate Internaționale a Femeilor, 
care numără în rîndurile ei 140 de mili
oane de femei din 66 de țări, femeile mun. 
citoare din patria noastră dezvoltă și în
tăresc legăturile frățești cu femeile din 
Uniunea Sovietică, China, țările de demo- 
crație populară precum și cu femeile din 
celelalte țări în lupta pentru idealul co
mun : pacea și fericirea oamenilor simpli.

De 8 Martie, ziua marii noastre săr
bători, femeile din Republica noastră 
Populară își exprimă adînca lor solida
ritate cu lupta femeilor democrate din 
lumea întreagă, cu toate forțele progre
siste luptătoare pentru pace.

CHEMAREA
participantilor la consfătuirea pe (ară a fruntașilor in producție 

la cultura porumbului, cartofului și a sfeclei de zahăr 
către membrii gospodăriilor agricole colective, întovărășirilor agricole, țăranii, muncitori 

cu gospodării individuale, muncitorii din S. M. T.-uri și gospodăriile agricole ale statului 
și către toți specialiștii din agricultură

Dragi tovarăși,

Noi, partlcipanții la consfătuirea pe țară a fruntașilor în producție la cultura 
porumbului, cartofului și a sfeclei de zahăr convocată de Comitetul Central al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri, întruniți în București, am împărtășit un altora 
experiența dobindită în munca noastră, metodele pe care noi le-am folosi: pentru a 
obține recolte bogate, am discutat măsurile agrotehnice care trebuiesc aplicate la 
aceste culturi, pentru a aduce la îndeplinire sarcinile trasate de partid și guvern cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, la ridicarea producției agricole.

Consfătuirea noastră are loc la numai două zile după publicarea Hotărîrii Con
siliului de Miniștri și Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rom’n. cu pri
vire la pregătirea și executarea Ia timp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole 
din primăvara anului 1954. Prin această hotărîre guvernul și partidul cheamă 
întreaga țărănime muncitoare, pe toți oamenii muncii din agricultură și industr-e 
care pot contribui la sporirea producției agricole, să depună toate eforturile și 
întreaga lor capacitate în lupta pentru recolte bogate, pentru plinea poporului.

Statul democrat-popular, la temelia căruia stă a'Janța de nezdruncinat dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, pune la dispoziția țărănimii muncitoare 
din ce în ce mai multe tractoare, mașini și unelte agricole, prin stațiunile de ma
șini și tractoare, semințe selecționate, îndrumări și sprijin agrotehnic și zootehnic 
pentru dezvoltarea șeptelului și pentru obținerea de recolte bogate Guvernu’ și par
tidul au luat măsuri de îmbunătățire a sistemului de contractări și achiziții, măsuri 
care dau țărănimii muncitoare avantajii însemnate-

Noi, țăranii muncitori și oameni ai muncii din agricultură, avem datoria patrio
tică să răspundem cu cinste chemării partidului și guvernului de a munci din toate 
puterile și cu toată priceperea noastră, pentru a spori producția la hectar și a 
obține recolte mari la toate culturile, ridieîndu-ne astfel propriul nostru nivel de 
viață, asigurînd în acelaș timp materiile prime pentru industrie și produsele ali
mentare necesare aprovizionării populației.

Numeroși țărani muncitori ap'.icînd regulile agrotehnice au realizat recolte 
mari la hectar. Astfel, în gospodăria agricolă colectivă din satul Călărașii Vechi, 
ra:onul Călărași, regiunea București, brigada condusă de Baicu Aur a obținut o 
producție de 3.500 kg. grîu la hectar.

In gospodăria colectivă „Flacăra Roșie" comuna Șoldanu, regiunea Bucu
rești, brigada condusă de Vătășelu Ștefan a obținut 20.000 kg cartofi prin pla 1- 
tarea de vară a cartofului.

Lovaș Iuliu, membru al gospodăriei colective din satul Vaida, raionul Ora
dea, a rea'izat 7.400 kg. porumb știuleți la hefctâr.

Curcă St. Marin, membru al întovărășirii agricole din satul Cioroiu Nou, 
raionul Băilești, regiunea Craiova, a realizat 48.000 kg. sfeclă de zahăr la hectar.

Vass Adalbert, țăran cu gospodărie Individuală din comuna Poiana, raionul 
Turda, regiunea Cluj, a realizat 48.800 kg. cartofi la hectar.

Czegledy Vasile, țăran muncitor cu gospodărie individuală din comuna Valea 
lui Mihai, raionul Șecueni, regiunea Oradea, a obținut o recoltă de 29.000 kg. 
cartofi la hectar.

Cu toate recoltele bogate obținute de mii șj mii de țărani muncitori, producția 
medie la hectar pe țară este încă ’prea mică.

Nu ne mai putem mulțumi cu rezultatele pe care le-am obținut pînă acum în 
producția vegetală și animală

Să urmăm din tot sufletul îndemnul cuprins în hotărîrea guvernului și parti
dului cu privire la muncile agricole de primăvară ; anul 1954 trebuie să fie un an 
de creștere simțitoare a producției medii la hectar la toate culturile agricole.

In fiecare sat și comună sînt țărani muncitori truntași care au obținut recolie 
mari la hectar. Să urmăm pilda lor bună, să introducem metodele înaintate agro
tehnice, să aplicăm sfaturile și îndrumările agronomilor și tehnicienilor agricoli 
din Ministerul Agriculturii și Silviculturii și din organele agricole ale sfaturi’or 
populare. Să învățăm din experiența agriculturii sovietice, cea mai înaintată agri
cultură din lume.

Țărani muncitori din gospodării colective și întovărășiri agricole, cu gospo
dării individuale, muncitori din S.M.T. și din gospodăriile agricole ale Statului, 
ingineri, tehnicieni și oameni de știință din agricultură I

. participanții la consfătuirea pe țară a fruntașilor în cultura porumbului, 
cartofului și sfeclei de zahăr, vă chemăm să depuneți toată priceperea și efortul 
pentru aplicarea cu succes a Hotărîrii guvernului și partidului cu privire la pre
gătirea și executarea la t mp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1954.

Vi chemăm să obținem recolte mai mari la toate culturile și în special la 
grîu. ? . c.-.rtml. legume, fasole, sfeclă de zahăr, f'.oarea-soarelui, fructe, stru
guri, bumbac, in. cinepă și plante de nutreț.

In acest scop:
— vom asigura din timp pentru însămînțările din primăvară semințele nece

sare, semințe de soi, curățate și tratate;
— vom lua măsuri in vederea menținerii în terenurile agricole a apei prove

nite din topirea zăpezilor;
— vom grăpa de îndată ce pămîntul s-a svîntat, semănăturile și arăturile 

de toamnă, finețele și pășunile;
— vom aduna și .aduce pe ogoarele noastre cît mai multe îngrășăminte:
— vom executa la timp și in bune condițiuni arăturile și semănăturile de 

primăvară;
— vom introduce și extinde metoda de însămințare în cuiburi dispuse în pă

trat la porumb, cartofi, floarea-soarelui, și alte prășitoare;
— vom da o mare atenție îngrijirii cerealelor și în special griului și porum

bului;
— vom lărgi suprafețele cultivate cu fasole printre porumb;
— vom extinde cultura cartofului în regiunile cu ploi puț’ne ca Dobrogea șl 

Bărăgan și în zona subcarpatică din Muntenia, Oltenia și Moldova și vom aplica 
pe scară largă metoda plantării de vară a cartofului :

— vom folosi din plin toate atelajele și uneltele, toate tractoarele și mași
nile agricole.

Colectiviști, întovărășiți, țărani muncitori cu gospodării Individuale, muncitori 
agricoli din gospodăriile de stat, dîn jurul orașelor și centrelor industriale 1

Să cultivăm mai mulți cartofi și mai multe legume, să creștem mai mufte pă
sări și să dăm.o mai mare atenție creșterii și îngrijirii vacilor de lapte pentru a avea 
mai multe produse în gospodăriile noastre, pentru a da clasei muncitoare mai multe 
produse alimentare.

Tehnicieni, ingineri și oameni de știință din agricultură!
Vă chemăm să acordați țărănimii muncitoare sprijinul pentru obținerea de 

producții mari, să împărtășiți cunoștințele și experiența voastră; să veniți mai des 
în mijlocul nostru ca să aplicăm pe ogoarele noastre cuceririle științei, chezășia re
coltelor bogate.

Țărani muncitori, muncitori din gospodăriile agricole ale Statului și din sta
țiunile de mașini și tractoare !

Se apropie ziie’.e muncilor agricole de primăvară. Datorită cantităților neobiș
nuite de zăpadă, durata muncilor agricole de primăvară va fi anul acesta mai scurtă 
ca de obicei Rezultatele luptei noastre pentru recolte bogate depind in mare măsură 
de felul cum vom pregăti și executa lucrările agricole.

Să desfășurăm larg întrecerea între comune, între străzi. între gospodării, 
pentru executarea semănăturilor de primăvară în te.rmene cît mai scurte și la un 
înalt nivel agrotehnic, izvor al obținerii recoltelor bogate.

Strîns uniți în jurul guvernului și partidului, urmînd cu încredere clasa mun
citoare și întărind necontenit alianța clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, 
să nu precupețim nici un moment forța și munca noastră în lupta pentru producții 
sporite la hectar, pentru recolte bogate în interesul creșterii continue a buneistări 
a poporului, al întăririi și înfloririi patriei noastre dragi 1

Pentru micșorarea încordării în relațiile internaționale
—  - ......... .................... — 1 -   ........................................... ..................-   ......................................... - —      ■—-—-  —

„Politica de forță44 nu poate fi sortită decît eșecului

Salutul Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. R. 
către femeile muncitoare din țara noastră 

cu ocazia Zilei internaționale a femeii
Cu ocazia, zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii — Consiliul Central al 

Sindicatelor vâ felicită și vă adresează un salut călduros.
Regimul de democrație populară asigură femeilor din patria noastră drepturi și li

bertăți care sînt posibile numai într-o țară unde puterea aparține oamenilor muncii. In 
activitatea economică, socială, culturală și politică a tării, femeile aduc o contribuție 
tot mai. mare. Statul nostru creează condiții minunate pentru femeia-mamă și pentru 
creșterea unor copii sănătoși, fericiți, asigură viitorul lor luminos.

. Femeile din R.P.R. dornice de o viață pașnică, solidare cu lupta femeilor de pre
tutindeni, muncesc pentru construirea socialismului și participă activ la lupta pentru 
destinderea încordării internaționale, pentru rezolvarea pașnică a problemelor litigioase, 
pentru preintîmpinarea unui nou război și întărirea păcii în întreaga lume.

Consiliul Central al Sindicatelor din R.P.R. urează femeilor din patria noastră noi 
și însemnate succese în munca și lupta lor.

Cînd am deschis paginile ziarului și am 
găsit declarația Iui V. M. Molotov cu pri
vire la rezultatele conferinței de la Berlin 
am citit-o cu un deosebit Interes. Această 
declarație vine să arate odată mai mult 
consecvența politicii de pace și colaborare 
internațională pe care o promovează guver. 
nul Uniunii Sovietice .

Din evenimentele care s^au petrecut în 
anii de după cel de al doilea război mon
dial oamenii simpli din lumea întreagă au 
putut să desprindă că cercurile conducătoare 
din SU.A. și cei care urmează orbește poli
tica acestora, încearcă să impună omenirii 
dominația lor. „Politica de forță" a dus la 
accelerarea goanei înarmărilor în țările ca
pitaliste, la intensificarea pregătirilor de 
război în aceste țări și chiar și la dezlăn-

Acad Ștefan Nicoku
Laureat ai premiului de stat

-----—
țuirea unor agresiuni cum a fost cea din 
Coreea. Rezultatul acestei politici a fost însă 
cu totul altul decît cel scontat de autorii 
el: „politica de forță" s-a soldat cu un eșec 
total. Rezultatul acesta nu era greu de pre
văzut. Cu ani în urmă fasciștii promovaseră, 
și ei o astfel de politică și soarta nu a fost 
prea blîndă cu ei.

Popoarele sprijină întru totul poziția ’ui 
V. M. Molotov la conferința de la Berlin 
pentru că această poziție corespunde intere
selor lor vitale. „Politica de forță", așa cum 
bine a subliniat V. M. Molotov în declarația 
sa, nu se poate bizui pe un sprijin trainic

din partea popoarelor deoarece ea este des
fășurată în interesul pregătirii unul nou 
război.

Popoarele doresc ca în locul unei politici 
de forță să fie dusă o politică de pace între 
state, să fie înlăturate cauzele care împie
dică o largă destindere în politica interna
țională. In această privință, un rol Impor
tant îl au propunerile guvernului sovietic cu 
privire la încheierea unul tratat general 
european care să asigure o adevărată pace 
în Europa și să înlăture posibilitatea renaș
terii militarismului german.

Politica de pace a Uniunii Sovietice cîș- 
tlgă adeziunea tuturor celor care privesc cu 
grijă viitorul și care vor ca omenirea să fie 
scutită de suferințele pe care le-ar putea 
provoca un nou război mondial.

Singura caleO

pentru asigurarea 
securității europene

Matei Nicoice 
stahanovist uzinele „23 August" 

— secția mecanică ușoară — 
București

Sa nu admitem reînvierea militarismului german

Decorarea acad. prof. dr. D. Danielopolu
cu Ordinul Muncii ci. 1

Sîmbâtă la amiază a avut loc la Prezidiul delungata sa activitate în tnvățămîntul me- 
Marii Adunări Naționale a R.P R., decorarea dical superior și pentru rezultatele deosebit 
acad. prof. dr. D. Danielopolu, cu prilejul de valoroase ob ’uute pe tărîmul creației ști- 
împlinirii a 70 de ani de ia naștere. ințifice.

La înmînarea înaltei distincții au luat Tov. dr. Petru Groza a inmînat apoi înal- 
parte tovarășii dr. Petru Groza, președintele ta distincție cunoscutului om de știință din 
Prezidiului AĂarii Adunări Naționale, și acad, țara noastră, urindu-i noi succese în acti- 
Mihail "Sadoveanu, vice președinte al Prezi- vitatea sa.
diului Marii Adunări Naționale. Acad. prof. dr. D Danielopolu a mulțumit

Tov Gh. Marussi a dat citire Decretului pentru distincția acordată și a declarat că 
Prezidiului Marii Adunări Naționale prin nu va precupeți nici un efort pentru a pune, 
care se conferă Ordinul Muncii cl. I acad, și de acum înainte, toate cunoștințele sale 
prof. dr. D. Danielopolu, cu prilejul Impli- în slujba poporului și a patriei.
airii a 70 de ani de la naștere, pentru In- • (Agerpres)

Am citit cu deosebită atenție Importanta 
declarație făcută de tovarășul Molotov In 
legătură cu conferința de la Berlin. Nu am 
putut decît să aprob, din nou, din toată 
inima, poziția Uniunii Sovietice care luptă 
permanent pentru a feri Europa de o nouă 
invazie a hoardelor hltleriste sub emblema 
„armatei europene".

Citind despre pregătirile ce se fac în Ger
mania pentru repunerea pe picioare a Welir- 
machtului mi-am adus aminte de anii ce'ui 
de al doilea război mondial. Erau vremurile 
cînd în orașele și șalele noastre defilau „în 
pas de gîscă’1 armatele ICbrerului. Ele adu
ceau ruină șl mizerie In țara noastră, ele

Laurențiu Profeta
compozitor

------ -e-------

reștlulul soldați ai aceluiași militarism pru
sac care cotropiseră țara noastră în timpul 
primului război mondial. In mai puțin de un 
sfert de secol simțeam cumplit ce înseamnă 
militarismul german și poftele lui de expan
siune.

împingeau tineretul nostru în războiul mișe- 
lesc împotriva Uniunii Sovietice. Erau ani 
întunecați.

Cu douăzeci șl ceva de ani in urmă mai 
defilaseră ol ini de trufie oe străzile Bucu-

Acum dușmanii păcii din S.U.A. și Anglia 
vor să se servească din nou de revanșarzii 
mllitariști germani care au cotropit de două 
ori tara noastră, care au adus ruină și jale 
pe întinsul Europei pentru a-și realiza vi. 
șurile lor de dominație mondială.

Dar așa cum întregul nostru popor, luptă 
împotriva reînvierii militarismului, la fel în 
țările Europei crește împotrivirea față de

planurile de creare a „armatei europene". In 
rîndurile popoarelor Europei prind tof mai 
mult teren propunerile sovietice făcute la 
Conferința de la Berlin, cu privire la încheie, 
rea unul tratat general european care să 
dea o bază solidă păcii în Europa și să îm
piedice crearea unor grupări militare de state 
opuse una alteia.

După cum eu doresc să feresc Ateneul 
R.P.R. de distrugere, la fel parizianul își 
iubește Louvrul, iar milanezul vestita „Sca
la", și împreună popoarele sînt în stare să 
oprească formarea diviziilor revanșarde ger
mane. Această credir 4 a mea a fost și mai 
puternică cînd am citit în declarația lui V. 
M. Molotov că : „Uniunea Sovietică a stat și 
stă pe poziția că sarcinile asigurării păcii și 
securității în Europa impun în primul rind 
să nu se admită reînvierea militarismului 
german",

La Conferința de la Berlin, șeful delega
ției sovietice V. M. Molotov, a opus planu
rilor de creare a unor grupări militare ale 
statelor europene un plan concret, potrivit 
căruia ^asigurarea păcii șl securității pentru 
toate țările europene ar căpăta o bază trai
nică. Citind declarația Iul V. M. Molotov cu 
privire la rezultatele conferinței de la Ber
lin am regăsit ideee necesității asigurării 
securității europene cu ajutorul tuturor sta
telor interesate, securitate care și-a găsit 
expresia în proiectul sovietic de tratat ge
neral european cu privire la asigurarea se
curității colertive în Europa.

Tratatui'. general european are ca scop 
constituirea unul lagăr unic al tuturor sta
telor europene care tind spre asigurarea 
securității lor. lagăr care să ducă la întă^ 
rlrea păcii în Europa.

In cadrul acestui sistem de securitate eu
ropeană niciun stat oricît de puternic ar fi, 
nu trebuie să albe o poziție dominantă.

Propunerile sovietice sint o nouă dovadă 
a dorinței guvernului sovietic ca în pro
blema apărării păcii să nu existe două la
găre nici în Europa, nici în lumea întreagă.

Popoarele europene doresc să se dedice 
muncii pașnice și creatoare, și deaceea pro
punerile sovietice au trezit simpatia tuturor 
oamemlor iubitori de pace,

Alături de oamenii simpli din lumea în
treagă, eu îmi afirm deplina conv’ngere că 
propunerile prezentate de V M. Molotov la 
conferința de la Berlin și reafirmate în re
centa sa declarație cu privire la asigurarea 
păcii și securității pentru toate țările Euro
pe pe baza tratatului general european 
constituie singura cale pentru asigurarea 
securității europene și ele își vor găsi drum 
tot mai larg spre Inimile popoarelor.



8 MARTIE —ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII
Brigadiera fabricii

Acum un en în biroul directorului fabricii 
de con«erve „.Flora" din București au 
intrat 4 fete.

— Știți, tovarășe director, noi am termi
nat școala profesională de industria conser
velor. Iată, eu Victoria Doraftei și colegele 
mele, Begu Maria, Ilovan Eleonora și Du
mitru Vasi'lica, am fost repartizata aici în 
fabrica dumneavoastră.

Directorul, le-a sirius mina, fellcitîndu-'le 
și le-a poftit să șadă în fotolii. La început, 
vorbea mai mult directorul, fetele răspun
deau doar scurt la întrebări și ascultau. 
Discuția se purta însă pe seama unei pro
bleme care le încălzea inima, îndemnîndu-i’e 
să participe la discuții.

Era doar vorba chiar de munca lor, de 
meșteșugul preparării conservelor, meserie 
pe care cele patru prietene eu îndrăgit-o 
atrta. Ca prin farmec le-a pierit timiditatea 
șl vorbeau acum cu înflăcărare.

...Fabrica îi oferise Victoriei și prietenelor 
el o lume nouă. Acum putea să culeagă roa
dele celor trei ani petrecuți «n școala profe
sională. Ișl îndeplinea sarcinile, cu o adevă
rată pasiune în muncă. Victoria Doroftei și 
prietenele ei s-au încadrat cu tot avîntu', cu 
toată energia tinerească în frorttul muncii 
pentru sporirea cantității de produse alimen
tare de larg consum. In dreptul numelor ce: 
lor patru tinere muncitoare, graficul de pro
ducție se avînta mereu în sus, tot peste 
normă. In frunte era însă Victoria... Intr-o zi 
tinerii din secția „hală" au trebuit să-și a- 
leagă organizatorul grupei utemiste. S-au 
gîndit și au chibzuit, ținerii, hotărînd la urmă 
în unanimitate că funcția de organizator al 
grupei să i se încredințeze V ctorlei. Au 
avut încredere în ea și Victoria Doroftei nu 
i-a înșelat. Întotdeauna 6e află în primele 
rînduri ale tinerilor din fabrică, mobillzîn- 
du-1 prin exemp'ele ei la lupta pentru ridi
carea calității produselor, pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan. Și 
iată că nu după multă vreme cînd nici nu 
împlinise bine vîrsta de 19 ani, Victoria Do
roftei a fost confirmată stahanovlstă.

Pe la sfîrșltul lui decembrie, Victoria a 
fost chemată de director.

— Am hotărît să te numim brigadieră. Vei 
lua în primire șl vei conduce secțiile, pră
jit, sterilizat și opărit.

Nu i-a fost ușor la început. Pînă atunci 
răspundea doar de faptele el, de munca ei. 
Acum, trebuia 6ă dea socoteală pentru toți 
cei cincizeci de oameni pe care-i conducea 
în calitate de brigadieră.

In materialele sovietice de specialitate a 
găsit o bogată documentare șl nu peste mult 
timp, într-o consfătuire de producție a 
propus :

— Trebuie neapărat să aplicăm și noi 
metoda sortării fructelor șl legumelor.

Cu sprijinul organizației de partid, me
toda a fost aplicată cu succes. De pe urma 
acestei Initiative care a dus la o simțitoare 
îmbunătățire a produselor, au avut de cîș- 
tigat șl muncitorii fabricii, cărora li s-a spo
rit prima de calitate.

V.ctorla Doroftei știe însă că pentru a se 
achita cu cinste de sarcinile ce-i revin în 
calitate de tehnician, trebuie să-și comple
teze mereu cunoștințele sale practice, cj 
o temeinică cunoaștere teoretică a proble
melor pe care trebuie să le rezolve. De a- 
ceea, sfătuindu-se cu cele'alte prietene, au 
luat o hotăr’re : să învețe mai departe, să-șl 
continue studiile. Acum ceie petru prietene 
sînt printre cele mai bune eleve ale clasei 
a VIII-a a unui liceu seral. Iar apoi?... A- 
poi vor păși mai departe. Se vor înscrie te 
Institutul de industrii alimentare.

L ZA1CESCU

------- CIFRE GRĂITOARE -----
• In perioada 1948—1953 pentru merite 

deosebite in activitatea de producție j: 
obștească, au fost decorate cu ordin:.'. 
„Steaua Republicii" și „Ordinul Muncii" 
425 de femei. 2048 de femei, au primit 
„Medalia Muncii" iar medalia ,„4 cmcea 
aniversare a R.P.R.", a fost conferi i iu 
1085 de femei.

9 Peste 25.000 de mame cu mulfi copii 
au primit din partea Statului nostru, titlu. ' 
de Mamă eroină, și distincții ca: Me- : 
dalia maternității" și „Gloria maternă".
• La alegerile de deputafi in sfaturile 

populare de la 20 decembrie 1953, peste 
33.000 de femei au fost alese deputate.

Femeia in patria noastrâ
Femeia cetățeancă cu depline drepturi sociale șl politice șl-a cîștlgat un loc 

de cinste în viața patriei noastre. Ea a dovedit că poate munci șî conduce cu pri
cepere în toate domeniile de activitate. Spulberînd „principiile" învechite și preju
decățile burgheze, ce hărăzeau femeii doar locul de lingă plita sobeî, femeia colec
tivistă sau tractoristă, minerită sau învățătoare, ingineră sau activistă pe tărîm so
cial, se bucură de toată stima și încrederea oamenilor muncii. Porțile institutelor de 
învățămînt sînt larg deschise deopotrivă femeilor și bărbaților, tinerilor și vârstnici
lor ce se avîntă Să cucerească cetatea științei.

Legile statului nostru, deschid femeii muncitoare orizonturi largi, posibilități de 
dezvoltare nemai avute pînă acum.

Desore cîteva aspecte ale vieții noi a femeii muncitoare din patria noastră, vor
besc faptele de mai jos.

In Republica Popu
lară Romînă, femeile 
se bucură de drepturi 
depline șl participă cu 
toată dragostea, In 
toate domeniile de ac
tivitate, la lupta co
mună pentru ridicarea 
bunăstării celor ce 
muncesc, pentru socia
lism.

In fotografie: ute- 
mista strungar Stu. 
Domnica, de la secția 
de rulmenți a Uzinelor 
„1 Mal“-Ploiești, folo 
sind metoda de tă
iere rapidă a metale
lor, Bîcov-Bortchevlci 
reușește să depășească 
zilnic norma cu 65 la 
sută.

Din activitatea comisiei de femei 
a unui sfat popular raional

Comisie de femei a sfatului popular 
al raionului „1 Mal" din București a 
obținut rezultate frumoase în activi

tatea sa. Un corespondent al ziarului nostru 
a pus cîteva întrebări tovarășei Chirilă Dumi
tra, responsabila comisiei, care r.e-a arătat 
unele aspecte ale muncii rodnice a comisiei 
de femei pe care o conduce.

Ce nc-ați putea spune despre felul In care 
se ocupă comisia de femei a sfatului popular 
raional de încadrarea în producție a femei
lor nesalariate ?

In această direcție, comisia noastră de 
femei a obținut unele rezultate bune. In anul 
1953, în adunările de delegate a femeilor și 
în ședințele pe cartiere cu femeile, s-a pus 
deseori această problemă. Mai toți cetățenii 
o știau pe tovarășa Ingian Nurița din strada 
Corabie nr. 13 care lucra ba ici, ba cok>, 
pe unde apuca, fără să aibă o ocupație sta
bilă. Noi am :nd.*umat-o către o școală de 
dactilografe. După ce a invitat si bată la 
mașină, mai ales că-i și p acea it-us mese
rie, am ajutat-o să se l-jcadreze la Spita
lul nr. 22, ca dactilografă urrie lucrezi și 
astăzi și este pe declin mulțumită. 
Un alt exemplu este tovarășa Stoi- 
cov Elena din str. 7 noiembrie nr. 38. 
Am stat de vorbă cu tov. Stoicov și acum, 
d:nsa este salariată la o unitate Aprozar 
din cadrul raionului. Tovarășa Barbu Elena 
din str. Glucozei, ne spunea, că fiind 
în vtrstă, nu va putea fi bună de 
nimic. Am lămurit-o că ea poate fi de folos 
societății în mijlocul căreia trăiește și că 
o vetn ajuta. Azi ea este îngrijitoare la 
școala de băieți Nr. 9.

In toamna trecută erau necesare brațe de 
muncă pentru selecționarea cartofilor de la 
un siloz. Președinta adunării de delegate 
ale cartierului Plumbuita, tovarășa Ghiță 
Elena, a mobilizat 19 femei șl în fruntea 
lor. a mers Ia fața locului. Datorită activi
tății rodnice pe care au depus-o, ele au fost 
bine retribuite, dar mai ales au făcut pri
mul pas spre încadrarea în producție.

Cum a contribuit comisia de femei pentru 
depistarea neștiutoarelor de carte șl alfabe
tizarea lor ?

Ia cadrul raionului nostru, aveam o serie

de femei neștiutoare de carte. După o con
sfătuire cu cîțiva profesori ai școlilor din 
raion, am hotărît să organizăm raiduri prin 
cartierele Donca Simo și Tel pentru depis
tarea a nai fa beți’.or. In colaborare cu cadrele 
didactice, cu ocazia recensămîntului din oc
tombrie 1953, s-au format 53 echipe de raid. 
Tot mai multe femei au prins acum rostul 
slovelor și, mulțumite, prind' cu drag cite o 
carte sau un ziar în mină. Așa este tovarășa 
Codreanu Aglasa din str. Lacul Tei nr. 80 
sau Argintaru Tincuța din str. Corabia nr. 
14. Aceasta din urmă a venit într-una din 
zile la sediul sfatului popular raior.al șl 
ne-a mulțumit că am ajutat-o să citească. 
Ținea în cnînă o carte poștală primită de la 
fiu! ei, militar.

Ce acțiuni a întreprins comisia de femei 
în cinstea zilei de 8 Martie.

Ziua de 8 Martie ne găsește cu realizări 
msenrute Comisia de feme: a sfatriai 
prcolar a Tcganit.it I fer.rifcarea leiui'thr 
vhaae pcntr3 cuaaeșierta nr« sita*".-- clare 
:n vederea repartizării acestor totari. cetă
țenilor din cartiere pentru cultivarea de 
legume. Darea in folosință a acestor terenuri 
va contribui la buna aprovizionare a cetățe
nilor pe timpul verii cu zarzavaturi. Rezul
tata frumoase în această acțiune au obținut 
tovarășele Mircea Maria și Nedelcu Elena 
din cartierul Fundeni și Ghiță Elena din 
cartierul Plumbuita.

In aceste zile, copiii căminelor și creșe- 
lor din raionul nostru au primit numeroase 
daruri. Din deșeuri strinse de la țesătoria 
«Donca Simo“ femeile din cartier au confec
ționat cămășuțe, pantalonași și bluze, pen
tru copil

De asemenea, tn cinstea zilei de 8 Martie, 
s-a inițiat acțiunea de sprijinire a familiilor 
cu copii multi îndrum:nd părinții de a-și da 
copiii la creșe și cămine pentru a fi îngrijiți 
în timpul zilei. In această direcție, ne-a fost 
da un prețios ajutor sprijinul primit de la 
tovarășa Dărășteanu Maria, activistă a co
mitetului raional U.T.M. „1 Mai*. Cu ajuto
rul primii din partea utemiștilor, comisia de 
femei a sfatului popular a! raionului ,,1 Mal“ 
a îndeplinit în mare parte și această sarcină.

Mulgătoarea fruntașă

Ctad Ieslea cea lungă fu plină cu bor
hot, Maria Nedeloiu se grăbi să le 
spună celor 8 vaci ale sale obișnuitul 

cuvînf de îndemn :
— Mtacați dragele mele.
Dar vacile Măriei Nedeloiu, lacome fiind 

de felul lor, prind să îmbuce cu plăcere și 
fără îmbierea dulce a îngrijitoarei; pe semne 
meniul preparat pentru ora unu este tare 
gustos. Un pui de Simenthal care doar de 
vreo cîteva zile intrase în viață, cel mai 
tînăr din turma adăpostită în compartimen
tul alăturat privea mirat cum cele opt cor
nute, se înfruptă lacome din tocătuca aceea 
amestecată, al cărei miros îl făcu să strîmbe 
din bot și să scuture apoi din cap în semn 
că el n-ar fi dat nici măcar o para pe așa 
ceva. Mugi încetișor și acest muget subțire 
atrase atenția îngrijitoarei Maria Nedeloiu.

— Ce-ți trebuie prichindelule ? Vrei șl tu 
de mîncare ?

— Ești murdar neastîmpăratule. I-a 
să-ți fac Un masaj, și zicînd aceasta 
Maria Nedeloiu începu să-i frece spatele cu 
un șomolag din fîn curat. Nu prea îi era pe 
plac un asemenea masaj vițelușului, dar 
dacă a apucat pe mîinile unei astfel de 
îngrijitoare căreia îi place ca vitele să fie 
curate, se înțelege că nici cu el nu se pot 
face excepții. Apoi tovarășa Marja Nedeloiu 
se înturnă spre bucătăria de prepararea fura
jelor de unde se întoarse cu o găleată în 
care începu să adune de prin iesle resturile 
de borhot ce le mai rămăsese oaspeților de- 
acum sătui și destul de bine dispuși să-și 
răcorească piturile aprinse cu niște apă 
rece .Le dădu și apă. Pe urmă luă țesala 
și începu s-o pieptene mai întîi pe vaca 
Mioara cea cu coarnele încovoiate ca ale 
unui berbec. Le țesă’.ă și pe celelalte și ter
mină cu roșia Alanda. Să nu zici că n-am 
grijă mai ales de tine. Dar să știi că pen
tru aceasta îți cer să-mi dai diseară la 
muls și restul de lapte pînă la 23 de litri. 
De trei ani și mai bine de cînd e îngriji
toare de viței și mulgătoare de vaci la gos
podăria de stat din Mogoșoaia, regiunea 
București, Marla Nedeloiu s-a obișnuit să Ie 
vorbească astfel vacilor și vițeilor de care 
îngrijește fără pretenția de a obține răspuns 
verbal de la ele pentru că e clar că niște 
animale nu pot vorbi. Dar un răspuns îl ob
ține totuși ea. Priceperii sale de îngrijitoare 
calificată, vacile îi răspund printr-o produc
ție ridicată de lapte, vițeii printr-o dezvol
tare rapidă. Faptul că anul trecut tovarășa 
Maria Nedeloiu e obținut de la vacile sale 
cantitatea de lăute planificată, precum și 
cantitatea de lapte pe care ea și-a luat an
gajamentul să o dea peste plan, plus o de
pășire de 25 te sută, iar în primel-e două 
luni ale acestui an și-a depășit sarcinile 
de plan, e cea mai sigură dovadă.

— Ai terminat cu curățenia? — o întrebă 
brigadierul Ion St. Iile care tocmai atunci 
"recea prin sectorul ei.

— Da. Chiar ecum am terminal ti răs
punse. îngrijitoarea. Ir.cen pregătirile pentru 
mulsul te seară, adăugă ea.

— Foarte bine tovarăși NedeîowL Te-a! 
bat la întrecere cu hârneia Jn dtinu vreme.

— Si zfi ?
— Ei sx tarsvrsnță laa St. 'lie. Așa ești 

dumneata de obicei harnică.
— Nu, a’aceva vroiam să-ți spun. Se apro

pie ziua de 8 Mart e, ziua noastră a femei
lor, pe care eu înțeleg așa s-o sărbătoresc.

I. BURCU$ 
corespondenta! „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea București

------ CIFRE GRĂITOARE -----
• Veste 700 de femei asesoare populare 

: veghează cu fermitate la respectarea le
galității populare in (oca noastră.

3 Pentru merite deosebite in act ivit a- 
, tea științifică, artistico-culiurală, 21 de 
I femei au primit titlul de Laureat al Pre- 
, m:u!ui de Stat.

• Peste 50.000 de femei, adică de cinci 
i ori mai multe decit in anul 1990, lucrea- 
I ză ca ingineri, tehnicieni și maiștri.

• Numărul femeilor stahanoviste din 
fabrici și uzine se ridică la 3046 iar a 
fruntașelor in producție s-a ridicat numai 
in anul care a trecut la 39784.

Răspunderile 
Anastasia

Am cunoscut-o pe 
Asea Marinina la 
Școala medie tehnică 
agricolă. Pe atunci ea 
,era în anul II. înain
te, Asea lucrase ca 
tractoristă. Deseori colegii ei de an ti cereau 
sfaturi și întotdeauna Asea le Împărtășea 
cu bucurie cunoștințele ei. Ea a absolvit 
cu succes școala, obținînd specialitatea de 
agronom.

Eram deja secretar al comitetului raional 
de comsomol cînd, la o adunare comsomolls- 
tă dintr-un colhoz, am înttinlt-o din nou pe 
Asea Marin na — agronom la secția agri
colă raională. ,

— Iți place munca aceasta? — am între
bat-o-

— Sincer vorbind, nu-mi place. îmi iau 
prea mult timp diferite hîrtii. Șl eu aș vrea 
să merg mai mult pe cîmp.

In curtad, Marinina a fost trimisă la Sta
lingrad, la cursurile de pregătire a cadrelor 
de conducere pentru colhozur', organizate pe 
lîngă Institutul agricol. Cînd agronomul Ma
rinina s-a întors în raion după terminarea 
cursurilor, membrii colhozului „Lenln" au 
ales-o președintă.

Era o muncă grea: gospodăria colhozului 
n-u era prea înfloritoare. Anastasia Marinina 
a găsit ajutor și sprijin la organizația de 
partid a colhozului. Comunișt i și comsomo- 
liștii au fost repartizați în sectoarele hotărî- 
toare ale gospodăriei — la ferme și în bri
găzile de cîmp. Rezultatele pr mului an a- 
gricol vorbeau despre faptul că munca în 
colhoz este bine organizată. Se ridicase 
producția de cereale și legume, crescuseră 
veniturile. Tinerii și tinerele din colhoz par
ticipau activ la repararea grajdurilor pentru 
animale și la pregătirea nutrețului.

Un președ'nte de colhoz are multe tre
buri; cu toate acestea, Marinina la parte ac
tivă la viața organizației comsomollste. Ea 
este membră a comitetului de comsomol. 
Anastasia i-a ajutat Hemletel Maslova, se-

Tkacenko
secretar al comitetului raional 

de Comsomol Nikolaevskl

Femei ferecate în lanțurile discriminărilor
„Societatea se poartă cu femeile Ca și cu 

cîmii" — declara muncitoarea americană, 
Iulla Johnson de'.a uzina de becuri elec
trice „Tungsol" din New Jersey. Citești cu
vintele acestea și fără să vrei gîndurile îți 
zboară la femele care robesc pe plantațiile 
de cauciuc din Malaya sau In ocnele ce 
poartă denumirea de fabrici textile din Bra
zilia. Te g'ndești la fetițele :e muncesc de 

, .a 8—10 ani în atelierele de confecționat co
voare din Iran șl la mamele japoneze care 
își vfnd copiii pentru cîțiva yeni.

I.i constituția dels B<xm stă sefis negru 
pe alb că „bărbații șl femeile sînt egali în 
drepturi". Ceea ce însă stă scris pe hîrtie 
nu se aplică și in viață. In Împărăția lui Ade. 
nauer. rârula scribii din solda trusturilor nu 
Tai prididesc făclndu-î reclamă, salariile fe
meilor s’nt cu mult mai mici decit cele ale

I bărbaților. In landul Rectanîa de nord — 
j, fe—e ie primesc un salariu cu cir

ca 4?’^ —ai redus decit rel al bărbaților. 
C->n: r— i’’e’or cublteate de un organ sin
dical crce apare la Hamburg tn industria

I margarinei salariile femeilor reprezintă nu
mai 63' i d’n ce'e ale bă-bațilcr, in industria 
plicit 57%. 'n industria de prelucrarea cărnii 
66 o. iar Li industria de conservarea pește
lui 51%.

Sînt mii de femei care trăiesc în Germanie 
occidentală și care nu au unde munci. Șoma
jul lovește în primul rînd femeile. Potrivit 
datelor așa numitului „Institut- de Științe 
Economice" de la Koln șomajul în rîndul fe
meilor vest-germane este de două ori mai 
mare decit șomajul din rîndul bărbaților. 
Cifrele sînt dealtfel grăitoare in această pri
vință : In 1952, 420.000 de fete au absolvit 
cursurile elementare. Dintre ele deabie 
120.000 au reușit după grele eforturi să ob
țină de lucru. Dacă faci un calcul Iți dai 
seama că 70% din aceste fete după ce ani 
de zile au învățat nu pot să găsească un loc 
de muncă.

In țările în care domnește puterea capita
lului viața femeilor este asemeni unei nopți 
fără de sfîrșit. Mizeria apasă existența a 
milioane șl milioane de femei. Intr-o zi o fe

comsomolistei 
Marinina

oretar al comitetului de 
comsomol, să organi
zeze Învățământul a- 
grozootehnic al tineri
lor. Dealtfel și Marini
na învață. Ea este stu

dentă fără frecvență la Institutul agricol din 
Stalingrad.

De doi -ani lucrează comsomolista Anasta
sia Marinina ca președintă a colhozului 
„Lenin". Acum, acest colhoz este fruntaș în 
raionul nostru. In anul 1953, în ciuda con
dițiilor climaterice -nefavorabile, colhozul a 
obținut o recoltă bogată de cereale șl le
gume, a fost unul dlhtre primele din re
giune care și-a îndeplinit planul de predare 
a cotelor de cereale, a rezervat fondul de 
semințe, de furaje și de asigurări. Venitul 
colhozului a constituit în anul 1951, 242.000 
ruble iar în anul 1953 — 1.098.000 ruble. Col
hozul ș:-a îndeplinit planul de dezvoltare a 
creșterii vitelor.

In timp de doi ani au fost, construite 7 
case pentru cei care lucrează la fermele de 
creștere a vitelor,. 2 grajduri pentru vaci, 
cîteva pentru v țci, unul pentru porci, staule, 
cotețe pentru păsări. Cu ajutorul comsomo- 
liștilor a fost mecanizată ferma de produse 
lactate. Se efectuează lucrările pregătitoare 
pentru mecanizarea și electrificarea celor
lalte ferme. Se vor construi multe case de 
locuit și alte ciad rl.

Anastasia Marinina este membră a comi
tetului raional de comsomol al raionului Ni
kolaevsk!.

Ea a -avut o prețioasă inițiativă tn legătură 
cu însilozarea. Comsomoliștil și tinerii din 
raton au hotărît să tnsilozeze cu forțele lor 
proprii 31-000 chintale de furaje; ei șl-au de. 
pășit angajamentul, insilozînd peste 60 mii 
chintale.

La adunarea din colhozul „Lenin", închi
nată propunerii când daților pentru Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. candidatura Anastasiei 
Marinina a fost acceptată în unanimitate.

(din „Comsomoîscaia pravda")

tiță de 16 ani din Viena S-a suit pe Un pod 
și de acolo s-a asvirlit în fața unul tramvai. 
F.etița aceasta se numea Afini Wondrak și 
era ucenică într-un magazin din centrul Vie- 
nei. Muncea d:n răsputeri șl primea un sa. 
lariu de mizerie. O nenorocire s-a abătut însă 
asupra el : s-a îmbolnăvit maică-sa. După 
orele suplimentare lucrate fără plată avea 
dreptul la cîteva zi'.e libere. De aceea a rămas 
acasă să-și ingrijească mama. N-au trecut de- 
cît două zile și Anni a aflat că a fost concedia
tă. E greu de descris ce s-a întîmplat în su
fletul ei în ace’.e momente. A cuprins-o amara 
desnădejde și într-un moment de disperare 
a încercat să se sinucidă. Vatmanul a oprit 
însă tramvaiul la timp și Anni awscă,pat' de 
la moarte. Era grav raniță. Aceasta însă n-â 
împiedicat ca. după vindecare, să fie inter
nată într-un instltirt de corecție. De acolo a 
evadat totuși. Iar astăzi Anni trăiește viața 
de mizerie a atitor și atîtor tinere fete din 
•.arile capitaliste care doresc să muncească 
dar n-au unde.

Răsfoiești paginile ziarelor dir» lumea ca
pitalistă și deseori întîlcești imagini ale 
situației groaznice: în care trăiesc femeile. Un 
ziar atenian relata recent un fapt care arată 
că vremurile întunecate ale sclaviei mai 
există în țări aflate sub oblăduirea celor ce 
se pretind „civilizatorii" lumii. Recent pe 
una din cele mai animate străzi din capitala 
Greciei, sub ochii binevoitori ai poliției, un 
negustor de sclavi a propus unor marinari 
americani o tînără fată în vîrsta de 17 ani. 
Pentru unele ziare burgheze acest fapt oferă 
material pentru reportagii senzaționade, 
Insă cînd stai și judeci bine lucrurile iți dat 
seama că oprimatorii femeilor din țările capi
taliste s-au prăbușit pe ultimele trepte ale 
decăderii morale.

In lumea capitalistă femeia este lipsită de 
drepturi politice, 1 se răpește posibilitatea 
unei existențe fericite. Insă nimic nu poate 
împiedica victoria luptei pe care femeile din 
aceste țări o duc pentru ca să-șl cucerească 
o existență demnă, pentru ca să se elibereze 
d« toate discriminările care le pun într-o 
situație de inferioritate față de bărbat.

M. RAMURA

Pășea grăbită pe covorul de frunze- Toam
na, în anul 1936, venise mai devreme ca de- 
obicei și ca-n fiecare an sătenii se gir.dea j cu 
îngrijorare cum vor înfrunta gerul ierni: șl 
foamea. Pe ulița care ducea către moșia 
lui Grigore Bălăceanu, din Stolnici, Beraru 
Teodora, în vîrstă de numai 8 eni, se Inti’ni 
cu țărani pe fețele cărora suferințele săpaseră 
urme adînci, cute și semr.e de Imbătrinlrs 
înainte de vreme. Copila pornise să-și plece 
grumazul în fața boierilor. Cu cît se apropia 
de moșie, gîndul el se transforma într-o între
bare pe care mulți tineri și-o puneau cu tea
mă: „mă va primi boierul?". Boierul a prl- 
mit-o, dar nu pentru că i-ar fl fost milă de 
ea, ci pentrucă-și dădea seama că un copil 
poate fl mai ușor exploatat

Dă la vite mîncare, du-te la ctmp, spală 
podelele, taie lemne — $1, tot așa cit era ziu
lica de mare, pe arșiță sau ger, Teodora a- 
lerga pentru un codru de mămăligă șl o ro
chie veche cu care să se îmbrace. De-ndrăz- 
nea vreodată să se așeze ca să se odihneas
că, boierul o lua repede;

— Ai obosit, poate vrei să te faci cucoană? 
Hai, mișcă de mătură curtea...

Și ani lă rînd copila Teodora n-a cunoscut 
nici un fel de bucurie. In anul 1940, sătulă 
de suferințele îndurate la moșierul Bălâcea- 
nu, Teodora își legă într-o zi în bocceluță 
bruma el de „avere" și porni la București, 
la sora sa mai mare Paraschiva. La Bucu
rești a muncit din zori pînă în noapte la di
feriți boieri. Și iar ani plini de suferințe 
și de grija zilei de mîine. Eliberarea patriei 
noastre de sub robia fascistă i-a deschis 
Teodorei noi orizonturi.

Intr-o zl Paraschiva i-a adus veste că la 
fabrica textilă „11 Iunie" Găvama din Pi-

„Scînteia tineretului"
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LATO AR
Iești se primesc muncitori pentru a se cali
fica în meseria de filatori

— Aș dori tare mult să merg și eu — tșl 
exprimă atunci Teodora dorințe. Deși nu știa 
ce anume trebuie să facă o filatoare. Teo
dora se și vedea muncitoare. Peste puțin 
timp plecă la Pitești și cererea el de pri
mire în fabrică a fost aprobată. Apoi a fă
cut cunoștință cu filatura.

— Meseria noastră este tare frumoasă și 
nu-I greu de învățat, i-a sptș tovarășa Cons- 
tantir.a Mihalacbe, care primise sarcina s-o 
califice.

Și zi de zl, tovarășa Mibalache l-a des
tăinuit din experiența muncii sale. I-a arătat 
cum trebuesc iegate firele, pentruca nodul 
să nu fie prea mare, cum trebuesc desfundați 
cilindrii ca să nu îngreuneze mersul ma
șinii. Teodora se străduia 6â țină minte tot 
ce auzea, dar nu reușea. Eseu lucruri necu
noscute sl tare bine i-ar fi prins să poată 
scrie. Văzînd cum tovarășii din jurul ei ci
teau ziare șl broșuri ș:-n ea se trezi dorința 
să-nvețe a scrie. Seară de seară, aulecată 
peste caiete, Teodora încercă să contureze li
terele. Cînd s-a deschis cursul de alfabetiza
re, Teodora, oare devenise filatoare, nu a 
pierdut niicio lecție. Prima ei scrisoare a tri
mis-o surorii sale. Din scrisul etîngacl răz
batea bucuria științei de carte. In fabrică 
au fost aduse, în acel an, ringuri noi, fabri
cate în țara noastră. A fost repartizată la 
un ring nou. Cînd nu reușea să-și realizeze 
norma, se ferea să privească în ochii tovară
șilor ei. Ii era rușine, deși abia învăța me
seria. Utemlștil din secție au ajutat-ecu sfa
turile lor. l-au arătat că greutățile trebuiesc 
luate pieptiș șl că pentru a le răzbate este 
nevoie să înveți neîncetat, cu perseverența, 
să-ți sacrifici, dacă este cazul, și orele de 
răgaz.

Uzina a crescut și odată cu ea au crescut 
și muncitorii, printre care se afla și Teodora. 
După ce a absolvit cursurile școlii de califi
care de gradul I și II, cunoștințele ei au în
ceput să se cristalizeze. Discuta îndelung asu
pra felului în care își poate organiza munca 
cu utemista Gheorghița Lumineanu, respon
sabila brlpăzii utemis’te nr. 6, din care f5-

E A
cea și ea parte, șl aplica toate sfaturile pe 
care le primea. 4—5 la sută — atît au fost 
primele ei depășiri; deși mici, ele marcau 
începutul victoriilor obținute.

Pentru a obține o calificare înaltă, Teodora 
a fost trimisă de conducerea fabricii și or
ganizația de partid, la Mediaș, unde a urmat 
un curs organizat de ^Ministerul Industriei 
Ușoare. Nopți întregi a jertfit Teodora însu
șirii normării tehnice, dar a reușit in cele 
din urmă să stăoînească bine meseria. In 
școală a cunoscut fete care lucrau la mai 
multe părți de ring. Ce-ar fi să-ncerc și eu ? 
— și-a zis Teodora. Cu cît se apropia vre
mea cînd trebuia să se reîntoarcă în uzină, 
frămînterea devenise mai accentuată. Am 
să-ncerc — se hotărî — ea, plecîrvd din școală.

★

Mergea tocmai să-și la în primire lucrul 
cînd membrele brigăzii s-au strîns în jurul 
ei ca să le povestească cum a fost la 
școală. Teodora nu știa cu ce să Înceapă 
mai înt'l. Toate ccau interesante și oglin
deau grija partidului și guvernului față de 
muncitori. Ar fi dorit să le vorbească des
pre condițiile de viață nemai întîlnlte pînă 
acum, despre profesorii care vorbeau atît de 
simplu și de convingător, dar mașina nu tre
buia lăsată să aștepte.

Zumzetul umplu sala mare a filaturii și 
scama albă ca neaua începu să se depună pe 
părul fetelor ieșit de sub basma, dîndu-1 o 
nuanță argintie. Firele se înfășurau pe fuse 
cu repeziciune. Teodora se surprinse lucrînd 
cu multă ușurință. După ce predase din 
mers mașina schimbului el, se hotărî să meat, 
gă la șeful sector. Ișl scutură scama din 
păr, își potrivi cu băgare de seamă bas
maua, și fără să ezite intră în biroul șefu
lui de sector. Privi în jur, așteptă să plece 
întîi muncitorii cu care discuta tovarășul 
Grăsune, și numai apoi zise:

— Aș vrea să lucrez la mai multe părți de 
ring, cred că am să reușesc.

Văzînd că șeful de sector ztmbește> Teo
dora continuă cu șl mai multă însuflețire.

— Să vedeți cum am să lucrez, nu am să 
nfe.rj niciun minut.

Comunistul Vasily Grăsune, șeful sectoru
lui ii făgădui că în ziua următoare o va 
trece să lucreze la 3 părți de ring.

★

Lucrul nu era chiar atît de ușor cum îl pă
ruse Teodorei la început dar nici înapoi nu 
putea da. Trebuia să alerge de la o mașină la 
alta, să lege firele, și abia lega un fir că 
în spatele el altul se rupea. Ce 6ă facă Teo
dora ca să nu se-nvîrtească așa în zadar, să 
nu piardă minute prețioase? Cutele de pe 
fruntea el s-au descrețit încetul cu încetul, 
semn că Teodora găsise rezolvarea. Se mus
tra cum de nu-și adusese mal înainte aminte 
de notița aceea din ziar care arăta în ce 
constă metoda marșrut. La cămin căută zia
rul și reciti articolul, își scoase notițe șl 
din ziua aceea, apiicînd metoda marșrut, ea 
reuși 6ă reducă considerabil timpii morți.

Entuziasmată de primele succese. Teodora 
a uitat o datorie de seamă și anume să-șl 
îngrijească mașinile.

Odată, și asta nu va uita nici cînd — In 
cadrul jihel ședințe, utemista Lumineanu a 
cerut cuvîntul la discuții:

— Gum ne vom îndeplini sarcinile — zise 
ea — dacă nu vom avea grijă de mașini ? 
Mașinile pot șl trebuie să producă mal mult 
iar pentru aceasta noi, muncitorii, trebuie 
6ă le îngrijim. Ce face însă utemista Teo
dora Beraru? Nu-și îngrijește, tovarăși, ma
șinile...

Teodora s-a făcut mică pe scaunul pe care 
stătea. Simțea privirile tovarășilor din sală 
ațintite asupra ei șl-i era rușine. Ii venea să 
plîngă, dar lacrimile nu-i Veneau deloc. Cînd 
s-a terminat ședința, Teodora a ieșit ultima 
din sală și mult timp au urmărit-o cuvintele 
spuse de Lumineanu.

„Are dreptate — își apunea adesea Teo
dora. Nu mi-am îngrijit mașinile, asta în
seamnă că nu mi-am făcut datoria așa curii 
trebuie".

Șl din ziua aceea cele mal curate mașini 
erau acelea la care lucra utemista Beraru. 
De cum intra în secție, începea să-și șteargă 
mașinile de scamă, să îndepărteze de pe 
mașină resturile de materiale, să controleze 
dacă fusele sînt drepte șl să-șl pregătească 
cursorii de schimb. Apoi curăța șl scama de 

pe apărătoare. In timpul lucrului ștergea tn 
permanență scama, pentru a obține fire de 
calitate superioară. Cu cît roadele muncii 
erau mai frumoase, cu atît Teodora dorea 
să le întreacă.

★
Martie 1953. Primăvară. Teodora tșl cum

părase un buchet de ghiocei și prinzîndu-l 
te reverul hainei mergea agale spre uzină. 
Zîmbea fericită naturii care se trezise 1a 
viață, primilor muguri frumoși șl curați în
tremai ca și viața ei. Cînd a ajuns te uzină, 
sate era neîncăpătoare. Se decerna titlul de 
stahanovist unui nou grup de muncitori. 
Teodora și-a auzit și numele ei. Șl-a amin
tit atur.cl de emoția cu care a început să 
lucreze întîi 1a 3, apoi te 4 și în cele din 
urmă la 5 părți de ring. Nu-și mai amintește 
precis ce anume e spus cînd a luat cuvîntul. 
Dar angajamentul a fost tradus în fapte. Pri
măvara îi părea mai frumoasă, iar ghioceii 
parcă rîdeau și ei.

Seara, cînd umbrele Invăluiau in mantia 
lor cenușie orașul, se aprindea lumina șl 
în camera Teodorei. Lumina ardea pînă 
noaptea tîrziu. Stahanovista își pregătea lec
ția pentru cercul politic. In deosebi s-a 
oprit la capitolul care vorbea despre înda
toririle membrilor de partid. Atunci cînd 1 
șe părea că lucrurile sînt c'.are, gîndurile 
i se învălmășeau. De cele mai multe ori. 
tovarășa Soci Eleonora, secretara comitetu
lui de partid, discuta cu Teodora și tot ea 
i-a dat instrucțiunile cu privire 1a primi
rea de noi candidați și membri în partid, 
sfătuind-o să le citească cu atenție. Și fără 
ca Teodora să bănuiască ceva, tovarășa Soci 
îi urmărea îndeaproape activitatea

Intr-una din zilele lui cuptor cînd soarele 
dogorește pămîntul, iar lanurile de grîu se 
apleacă unduitor sub mina dibace a seccră- 
torilor, Teodora își scrise cererea de intrare 
în partid.

— Dacă comuniștii niă vor socoti vred
nică — spuse ea biroului de partid — șî mă 
vor primi în rîndurile lor, nu le voi înșela 
încrederea.

La puțin timp după ce dăduse cererea, în
tr-o ședință Comuniștii au discutat primirea 
Teodorei drept candidată de partid. I-au 
arătat că trebuie să lichideze pericolul tn- 
gîmfăril și obiceiul de a plînge atunci cînd 
1 se fac observații. Din criticile care i s-au 

adus, Teodora a înțeles că a fl comunist în
seamnă să muncești și să te porți în așa 
fel, tacit să fii exemplu pentru toți. Totuși, 
nu-i eea ușor. Inima 1 se strînsese de emo
ție așteptind răspunsul adunării de part d.

Dar comuniștii care o prețuiau pe Teodora 
tocmai pentru faptul că ea se ridicase 
prin muncă, i-au arătat încredere, prlmind-o 
în rîndurile lor, angajîndu-.se să o ajute în 
muncă.

De atunci Teodora a început să studieze 
cu și mai multă rîvnă. Astfel, a studiat ma
nualul tehnic „Filatura de bumbac" diferite 
broșuri și a citit numeroase cărți de litera
tură, printre care „însemnările unui parti
zan", „Agnesa Partizana" sau „Pămînt 
desțelenit".

Ap.'icînd Înaintata experiență a stahano- 
viștilor sovietici,, precum șl inițiativa staha- 
novistei Elena Chișiu, Teodora a obținut fire 
de calitate superioară.

Odată cu creșterea producției a crescut și 
nivelul ei de trai. Teodora și-a cumpărat, 
în rate mobilă de 1a „Comlemn" pe care a 
aranjat-o cu mult gust, în camera di.n cămi
nul uzinei.

Bucuria $1 fericirea ei, constă în munca și 
rezultatele muncii întregului colectiv. „Sîn- 
tem fruntași — spune ea adesea — pentru 
că colectivul din care facem parte este un.it, 
puternic". Făcînd parte din corpul de in
structori pentru extinderea aplicării Iniția
tive) sta ha no vi stei Elena Chișiu, Teodora a 
învățat pe tinerele Șerbănescu Ludea, Bu
suioc Gheorghița șl Ecaterina Florescu cum 
trebuie făcut corect nodul.

In urma aplicării inițiativei, Ecaterina 
Florescu a obținut o depășire a normei pe 
luna noembrie 1953 de'11 la sută, iar pla
nul întreg:! secții pe anul 1953 a fost înde
plinit la data de 23 decembrie.

Succesele au continuat te fel de frumoase 
șl în acest an. întreaga secție și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe luna ianuarie în 
proporție de 102,9 la sută iar Beraru și-a 
depășit planul cu 15 la sută.

S-ar părea că stahanovista Teodora Be
raru se ocupă doar de producție și de studiu. 
Cine o cunoaște însă îndeaproape știe că 
acum — de pildă — Teodora se pregătește 
pentru tntîlnlrea cu cei care la 20 decern, 
brie 1953 i-au dat votul, alegind-o deputată 
regională.

LIDIA IVANCO

Tcganit.it


Consfătuirea pe țară cu fruntași
în cultura porumbului, cartofului și sfeclei de zahăr

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar 
al R. D. Germane în R. P. R. a prezentat 

scrisorile de acreditare

închiderea lucrărilor consfătuirii pe fără 
a fruntașilor în cultura porumbului, 

cartofului și sfeclei de zahăr
Lucrările consfătuirii pe țară cu fruntașii 

în cultura porumbului, cartofului și sfeclei 
de zahăr s.au încheiat sîmbătă după amia
ză. Ln prima parte a ședinței, prezidată de 
tov. C. Pîrvulescu, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.R.. au continuat discuțiile 
în legătură cu problemele cultivării sfeclei 
de zahăr.

Orele 18. Primiți cu aplauze puternice in
tră în sala consfătuirii conducătorii partidu
lui șl guvernului.

La masa prezidiului țau loc tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. P. Groza, I. Chișinevschi, 
Al. Moghioroș, Gh. Apostol, Mlron Constan- 
tlnescu. Chivu Stoica, P. Borilă, C Pîrvu
lescu, D. Coliu șl alții.

A luat cuvîntul tovarășul Gh. Apostol, se
cretar al C.C. al P.M.R., vice președinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul Agricul
turii și Silviculturii care â vorbit despre 
sarcinile care stau în fața țărănimii munci
toare, și a tuturor oamenilor muncii din a- 
gricu’.tură, în fața organelor de stat și de

dariei agricole colective din comuna Fălcoiu, 
regiunea Craiova, a citit chemarea participan- 
ților la consfătuirea pe țară a fruntașilor to 
producție la cultura porumbului, cartofului 
și a sfeclei de zahăr către membrii gospo
darilor agricole colective, întovărășirilor a- 
gricole, țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale, muncitorii din S.M.T.-uri și gospo
dării agricole «le statului și către toți spe
cialiștii din agricultură.

Textul chemării a fost adoptat in unani
mitate.

Tov,. Pîrvulescu a declarat închise 
rile consfătuirii, urînd participanților 
la muncă pentru noi și mari succese în lup
ta pentru recolte bogate.

După închiderea lucrărilor consfătuirii. 5a 
sala de recepții a Consiliului de Miniștri, în 
prezența conducătorilor partidului și guver
nului, a arat loc solemnitatea decorării unui 
mare număr de fruntași și specialiști din a- 
grkultură.

" .-a ’ ■■ -*■ Cu ordinul Munci: ci. l-a ac f.«! decorați
partid, pentru asigurarea unui avînt puternic 10 tovarăși, cu Ordinul Muncii ci. 2-a 16 tr- 
în producția tuturor Culturilor agricole, pen- varăși, cu Ordinul Mu-;:1 ci 3-a 25 to.a- 
tru obținerea de recolte bogate. răși, tar cu Medalia Mu-.c.:, 182 kwa-

Tov. Dumitru Roșea, președintele gospo- (Ag'rrres

Ședința de vineri d.ipă masă

lutTă- 
spor

Vineri după amiază au continuat la Consi
liul de Miniștri al R.P.R. lucrările consfă
tuirii pe țară cu fruntașii în cultura porum
bului, cartofului și sfeclei de zahăr, convo
cată de Comitetul Central al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri al R.P.R.

Tov. Gh. Apostol vice președinte el Con
siliului de Miniștri și Ministru al Agricul
turii și Silviculturii, care a prezidat ședința, 
a dat cuvîntu! tov. prof. Grigore Obrejan. 
director adjunct al Institutului de cercetări 
agronomice al R.P.R Vorbitorul a arătat 
însemnătatea deosebită pe care o are insă- 
mințarea porumbului cu sămință de bună 
calitate și îndeosebi cu sămință hibridă. In 
continuare, a subliniat necesitatea reținerii 
apei care se pierde de la dezgheț pînă la 
tnsămînțare și însemnătatea folosirii băle
garului cax îngrășâmînt

In încheiere, a arătat unele lipsuri ale 
I.C.A.R. și unele probleme pe care Institutul 
de cercetări și le propune spre studiere și 
rezolvare, ca bunăoară intensificarea spriji
nului agrotehnic dat gospodăriilor colective, 
înmulțirea semințelot superioare etc.

Lutod cuvîntul, tov. Stoica Gh. Oprea, ță. 
ran muncitor cu gospodărie individuală din 
Comuna Căiinești, regiunea Pitești, a erătat 
în cuvîntu! său cum a obținut de pe 0.32 ha. 
o recoltă de 1354 kg. porumb boabe, „Pă- 
mî.ntui arat adine din toamnă — e sous el 
— era cam jos și bătăi 
ceasta cauză am fost 
odată în primăveri, 1 
am băgat grapa de 
runțlt bine. După tnsămînțare, am bă
gat imediat grapa de mărăcini ca să mai ne
tezesc terenul ș: să-l mărunțesc. Așa porum
bul a încolțit mai repede și apă din pămînt 
nu S-a evaporat. După răsărire, am dat 
prașilele recomandate de agrotehnică ; am 
prășit de două ori cu vitele și de două cri 
cu mîna. Pentru că am lucrat bine pămto- 
tul, apa n-a putut să se evaporeze din el și 
seceta nu mi-a stricat porumbul. Rezultatul 
acestui fel de lucru s-a văzut și mai bine 
la recoltă. Eu am realizat o producție de 
pește 4000 kg. porumb boabe, la hectar, iar 
cei care nu și-au lucrat bine pămîntul nu
mai 600-800 kg. la ha".

In cuvin’-ul său, tov. Bunda Iosif, preșe
dinte .e întovărășirii agricole din comuna 
Ciumești. raionu: Cărei, regiunea Baia Mare, 
a arătat cum cultivă porumbul și cum a 
muncit ca să obțină o recoltă de 3.500 kg. 
boabe la hectar. Intre elte’e, el a subliniat 
felul in care a făcut tosăm’nțarea porumbu
lui in cuiburi așezate to patrat. Mai întij — 
arată el — noi am marcat terenul, apoi l-am 
insămințat Marcarea am făcut-o cu o uneal
tă anume, de.a lungul și de-a curmezișul 
terenului. Acest fel de a însămînța ne-a aju
tat să facem mai bine prășitul. Noi puteam 
să dăm un rezultat și mai bun. Dar nicj din 
partea sfatului popular raional șl a celui -e- 
gional, nicj din partea comitetului raional 
de partid, n-am primit ajutor. Cu acest ajutor, 
noi am fi putut să înființăm o gospodărie 
colectivă, pentrucă s-au făcut de mult timp 
26 de cereri.

După o scurtă pauză, tov. Nicolae Ștefan, 
locțiitor el ministrului Agriculturi șl Silvi
culturii, a prezentat referatul cu privire la 
măsurile ce trebuie luate pentru sporirea 
producției de cartofi.

Subliniind importanța cartofilor In econo
mia națională, ca aliment principal, mate
rie primă industrială și cultură furajeră, vor
bitorul a arătat că multe gospodării agricole 
colective, întovărășiri, gospodării de stat șl 
gospodării individuale au întrecut cu mult 
producție medie de cartofi la hectar. Nu exi
stă în țara .noastră regiuni unde să nu fie 
condiții favorabile pentru cultura cartofilor 
șl pentru obținerea de recolte mari la hec. 
tar.

Referentul a arătat pe larg cum trebuie 
pregătit pămîntul, ce Îngrășăminte cere cul
tura cartofilor, cum se face alegerea carto
filor de sămință, cum se aplică metoda iaro- 
vizăril, cum se face plantarea cartofilor, 
stăruind în mod deosebit asupra plantării 
de vară a cartofilor și a plantării cartofilor 
to cuiburi dispuse ln patrat — cum trebuesc 
îngrijite culturile de cartofi și cum se face

toamnă, pămîntul a fost îngrășat cu băle
gar de grajd, iar în noemhrie a fost arat 
adine la 25 cm. După însâmînțare, s-a gri
pat și s-a făcut prima prașilă. Astfel, pe o 
suprafață de 4 ha., pe care au 
vați cartofi iarovizați, s-a ob*’”-r 
de 40.000 kg. la ha.

Tov. Vass Adalbert, 
gospodărie individuală 
giunea Cluj a arătat cum

IV

țăran muncitcr cu 
lin satul Poiana, re- 

- • . . - - P® Pâ*ir.;ntu; sa-j reco.’.a record de 48 800 kg. car
tofi la hectar. La 15 septembrie — a spus 
vorbitorul — am arat pâm'ntul Ia o ad;n- 
cime de 15 cm. După aceasta am transpor
tat bălegarul, iar după o lună și jumătate 
am făcut încă o arătură de 25 cm. In pri
măvară, am făcut iarovizarea cartoulor. 
După ce a aratat felia cum e făcut iarovizarea 
și celelalte lucrări, vorbitorul a oon:inuat: 
„Cînd planta a avut aproape 5-6 frunze, cm 
făcut prima prașilă. După zece zile am fă
cut încă o prașilă. Cartofii au cresnit 
foarte bine. A urmat înghețul din 13 
Atunci am ieșit afară cu nevasta și am 
perit cartofii'cu pămînt lăslndu-i astfel 
de 5 zile. Am făcut apoi c prașilă. După 
zile s-a pornit o ploaie, 
din nmi n nraci'4 I » 2s lu.ie am intc

veatn contract c

în general, fără a ține seama de oondițiile 
concrete din satul sau gospodăria respectivă, 
vorbitorul a spus: „Consfătuirea pe regiune 
ținută în mai anul trecut mi-a fost de mare 
ajutor. Acolo am aflat de la tov. inginer 
Berindel Matei de la I.C.A.R., cum se cultivă 
cartofii prin plantarea de vară. El ne-a ex
plicat ce este iarovizarea cartofilor, cum tre
buie pregătit terenul și cum să facem lucră
rile de întreținere a cartofului, ș.a.m.d.’*.

Colectiviștii au hotărît să încerce această 
metodă pe o suprafață de 1 ha. de pe care 
se recoltase în luna mai ceapă verde. Ei au 
cărat pe acest teren 50 care de bălegar bine 
putrezit și au făcut arătură cu plugul cu 
patru boi la 18-20 cm. După arat, terenul 
a fost păstrat curat fiind grăpat orj de cîte 
ori a fost nevoie, pînă h plantare. Cartofii 
trimiși de secția agricolă pentru sămință 
au fost însă în mare parte stricați și putrezi. 
Deaceea. din 4.000 kg. s-au putut alege pen
tru sămință doar 1.600. Pentru larovizare ei 
au ales cartofi buni de sămință pe care l-au 
așezat apoi în magazri bine aerisite unîe 
s-a menținut o tomperaturj notrivt'.ă. Din 
5 în 5 zile, oartofii eu fost stropiți cu apă 
și întorși. Iarovizarea cartofi'or s-a făcut 
între 22 mei ș: 28 iur/e. In ziua plan’ării. 
terenul a fost afinat cin nou cu prășitoarea 
Cartofii stropit: cu apă au fost cărat: to lăzi 
acoperite cu rogo-'n1 ude ’.a locui de plan- 

P*3ntzrc? $-2 făcut o <î~?
10—15 cn. cn sapn. î-> rnduri dese. Deș: 
co’ec*lY7ști nu eu izbotlt sâ fzei d?c’t ^-ouă 
preș Ie. ecroa,?e jumâtete din a
toat cornprom să M urma a ara uf dăunăto- 
•rilcr, s-a obținut totuși o producția de 102ÎI0 
kg. cartofi ia hectar.

Tov Rosea a arâVat că p 
de’or tnrintate. co'.*c*:viș 
coi te bogate și ia alta ra 
s-a ridicat bunăstare’ er4 
o zi-muncă. cocecttsdșț a 
grîu. 3 kg. porumb. UOO kg. 
cartofi, 0,650 kg. mazăre și 2

Tov. Rodencicc Toaăer. țăran muncitor 
gnsoodărie individuală din comuna Pâtrâ 
ladouu: Suceava, a sous: —Am jumătate de 
sută de an:. Nici pc’n ca? nu mi-a trecut 
că «știai ’n fața conducerii Reuubltoi| Popu
lare Romine vot fî ascultat •'4es?re felul cum 
mi-aa dus munca In gospodăria mea

zuul 1952. după ce am ascu 
Ia câmÎTul cultural lecțiile agrotehnice ml 
făcu: «I eu un plan de munci, primul r 
din viuța mea. Areem un vecin lingi r 
cu vreo 7—8 hectare, care Im: spune»; 
pssâ, tu ai puțin pămînt!" E 
-Mă vecine, e mai ușor sâ conduri b' 
<5«r eu cu sărăcia ce să fac ?“ In plan : 
trecut un hectar cu porjmb, unul eu grlu 
altul cn car.ofL

Am lacra; in felul următor: em arat 
o adîncime de 14—15 ar. DcDă ce am a 
am pas cartofii cu cnșarca pe riad. Pînă 
scară am terminat Cnd mă dac sâ trag 
grapa văd că an răsărit După trei z3e tr

regiunea Timișoara, e vorbit despre felul in 
care colectiviștii au obținut pe 5 ha. o pro
ducție medie la ha. de 23.250 kg. cartofi. 
Principa'ele lucrări care eu asigurat aceas
tă recoltă au fost: îngrășarea terenului cu 
bălegar, arătura adîncă de toamnă, la 25 
cm., grăparea terenului în curmeziș în pri
măvara. timpuriu, alinarea terenului înainte 
de plantare, folosirea seminței de aci, adusă 
din Regiunea Autonomă Maghiară, însă- 
mînțarea in cuiburi la distanță de 40—50 
cm. și prâșltul la timp. La toate culturile, 
gospodăria colectivă a obținut recolte cu 50 
la sută mai mari. Aceasta a făcut ca centru 
fiecare zi-rmincă să se împartă colectiviști
lor cîte 4,5 gria, 6 kg. porumb. 2,5 kg car
tofi. precum și orz. secară și alte produse. 
Niciodată colectiviștii n-au văzut ptoă acum 
atîtea bucate in gospodăriile lor .

Tov. lahan Depner, brigadier din gospo
dăria agricolă de stat din comuna Hălchi-J, 
regiunea Stalin, a vorbit despre cultivarea 
cartofilor :n gospodărie.

La secția l-a a gospodăriei noastre de 
stat s-au cultivat 24 he. cu cartofi Craii. In 
Iurta ncembrie. terenul a fost dezmiriștit Am 
cărat gumi pe o suprafață de 3 ha. Apoi a 
început frigul. In iurta ianuarie s-au arat 15 
ha., restul de 9 ha. au rămas nearate. In 
timpul iernii am cărat 630 tone gunoi pen
tru 21 ha. In luna aprilie am început împrăș
tiatul gunoiului. La 15 aprilie am început în
gropatul gunoiului. După aceea s-a grăpat

Stmbătă 6 martie, Ambasadorul Extraor
dinar șl P'enlpotențiar al Republicii De
mocrate Germane, Werner Eggerath, a pre
zentat scrisorile de acreditare Președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, Dr. 
Petru Groza.

La solemnitate au participat: Mihail Sa- 
doveanu. Vice Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Simian Bughici, Mi
nistru! Afacerilor Externe al R.P.R., Gheor- 
ghs Marussi. Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Dionisie Ionescu, Direc
torul Protocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe, și Ionel Crișan, Director ad-ir.te- 
rim in Ministerul Afacerilor Externe.

Ambasadorul Republicii Democrate 
mane a fost însoțit de Primul 
Kurt Streich, Consilierul -Economic 
Veigel Prii 
a!
șat 
tul 
Cpl

am

itorit de p'ot Din a- 
nevrit sâ-1 ar tocă 

la 4-5 cm. Imed’at 
fier și l-am mă-

am

îngrijite culturile de cartofi și cum se 
recoltarea lor.

Prin aplicarea măsurilor agrotehnice 
intate, fiecare gospodărie colectivă, de 
sau gospodărie agricolă individuală va 
tea mări producția la cartofj de trei-patru 
ori față de recoltele medii de astăzi — a în
cheiat vorbitorul.

Numeroși țărani muncitori au pus apoi în
trebări în legătură cu problema sporirii pro
ducție i de cartofi ta hectar, la care a răspuns 
tov. N. Ștefan.

La discuții a luat cuvîntul tov. Sayo Lu
dovic, brigadier la gospodăria agricolă co
lectivă din Berveni, raionul Cărei, regiunea 
Baia Măre..El a arătat că a obținut o pro
ducție de 25.000 kg. de cartofi la hectar, 

. pgmfntui a fost 
de 5-6 cm., în

Ședința de sîmbătă
zl a consfătuirii

pe o suprafață de 20 ha. 
dezmiriștit, la o adâncime

toa
stat 
pu.

mai.
ao- 
tirap 
zece 

_ , - r___ _ după care i-am dat
din nou o prașilă. La 24 iulie am început să 
scot cartofii de- a rece aveam contract cu coo
perativa. in iulie am scos 5000 restsi
l-am scos Ia 27 septembrie. Incbeni, vreau 
si adaug că o zicală spere că ju exală 
pămiat prost ci numai gazdă slabi"*.

Luirrf cuvintui. tmr. Dumitroaia Ion, ță
ran muncitor cu gospodărie individuala din 
cmntna Râucești. regiunea Bacău, a arătat 
cum a obținut de pe 0,53 ha. o cantitate de 
12.200 kg. cartofi.

„Din toamna anu'ui 1952 — a spus e1 — 
am pregătit terenul. Am arat la o adîncime 
de o pa’mă. pe locul cultivat Înainte cu 
lucernă. In timpul iernii am cărat cîte două 
căruțe cu gunoi de grajd de fiecare prăjină. 
In vremea plantării cartofilor am mei făcut 
o arătură, mai ia suprafață declt cea cin 
toamnă. Terenul l-am grăpat ce două ori, 
iar după aceea am făcut rînduri cu p’.uguL 
Cînd au ieșit cartofii de un sat de peî-nâ am 
prășit prima dată, iar c;nl tre4>u»a sâ dea 
în floare am făcut a doua prașilă, dar fără 
să trag prea multă țarină. Toamna, cînd 
vcj'j! s-a uscat Um astupat".

A luat apoi cuvîntul tov. Stoica Dumitra, 
țăran muncitor cu gospodărie individuală din 
comuna Brezoa:a, regiunea București. ,,\ reau 
să vă spun, tovarăși, cum am cultivat cartofii, 
In timpul iernii d:n februarie plnâ in mar'ie, 
am cărat bălegarul și zăpada pe care o 
strînsesem în curte pe lozul unde aveam să 
pun cartofi. In aceeași vreme am avut grijă 
să aleg cartofii pentru sămință de vreo două 
ori. I-am ales fiindcă unora nu le-a dat col
țul, iar altora le-a dat un colț subțire ca 
ața și nu au fost buni. După însămințare, 
cînd au ieșit din pămînt, am băgat boroana, 
nu cu dinții în jos, ci cu dinții în sus ca 
să nu scoată cuiburile de cartofi, ci să omoa"e 
numai buruiana. I-am lăsat două săptămîni 
pînă a ieșit colțul la 10—12 cm., și am fă
cut apoi prima prașilă. După o săptămînă, 
am mai dat o prașilă.

Noi sîntem patru comune to regiunea 
București, printre care Brezoaia, Slobozia 
Mare și Tărtășești, care ne aflăm în întrecere. 
Fiecare vrem să ieșim primii cu cartofii pe 
piață. Anul trecut m-am pus la ambiție ca 
să tes primul șl într-adevăr am ieșit. Am 
scos 15.300 kg. la hectar. Noi vrem să cul
tivăm cartofi. Vom cultiva cit mai mulți, li 
vom îngriji cît mai bine ca să aprovizionăm 
Capitala și să avem și noi*’.

Tov Vasile Cîmpeanu, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Medie- 
șul Aurit, regiunea Baia Mare, a arătat cum 
a obținut 35.000 kg. cartofi Ia hectar. „După 
ce am secerat griul, am desmiriștit cam la 
5—6 cm. Toamna am pus la plug 4 vite ca 
să pot ara la 18 cm. adîncime. In timpul ier
nii am lăsat arătura în brazdă. Am oprit 
bă'egaru' de grajd și l-am făcut grămadă în 
capul locului oa să putrezească. Cînd s-a 
desprimăvărat și s-a zvîntat pămîntul, am 
intrat cu căruța și am împrăștiat bălegarul. 
Am arat apoi la 3—10 cm. adinctme șl am 
pus cartofii cu sapa în cuiburi ia 40 cm. cuib 
de cuib și 70 cm. lărgime între rînduri. l-am 
astupat cu sapa, Iar cînd au ieșit din pă
mînt și s-a văzul colțul am făcut o prașilă 
cu prășitoarea. l-am lăsat apoi pînă ce au 
ieșit de un lat de mînă. După aceea, am fâ. 
cut o altă prașilă eu animalele și apoi una 
cu sapa de mină. La vreo două săptămîni, am 
mai dat o prașilă, așa că am prășit in total 
de patiu ori. După experiența de anul trecut 
socotesc că se pot obține recolte și mai 
mari. Pentru aceasta mă voi strădui zl de zi“.

Cu aceasta, lucrările din prima zi a con
sfătuirii au luat sfîrștt.

Seara, pairtlcipanții la consfătuire au vizio
nat filmul documentar agrotehnic 
tea pătratelor verzi", 
sovietice.

„Poves-
rea'.izat de studiourile

ia fotoflrea meto- 
I au ob’inut re- 

ln
Ițt£or. PfTru

5.300 k". 
orz 1 200 k*7.
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Secretar, 

Walter 
, ___ iul Secretar Edwin Lesniewski,

lll.'lea Secretar Siegfried Hienzsch, Ata- 
11 Comercial Kurt Haubenreisser, Atașa- 
ce Presă Di e’er Doering și de Atașatul 
tural Sonja Riedel.

^Prezentînd scrisorile de acreditare. Am
basadorul RqtabCicfl Democrate Germane a 
arătat că poporal muncitor german urniă- 
rerte cu multă simpatie marea dezvoltare 
n-'. t;că. economică și culturală a Republicii 
P-rpulare Rcmtoe șl nutrește pentru poporul 
ramtn simțăminte de caldă prietenie șl pro
fund atașament Succesele poporului romîn 
sl-t și nc_ ru patriciii germani un izvor de 
fer.â. fi rxîcă prin aceste succese se *“*2 
rește și se consolidează lagărul păcii 
frunte cu marea Uniune Sovietică.

Acum cîteva zi'.e, a declarat D-sa, 
tem-, nat Conferința celor patra miniștri ai 
Afacerilor Externe de'.a Berlin. Din iniția- 

a Ministrului Afacerilor Externe al 
U R.S S, V. M Molotov, a fost posibil să se 
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Dm discațiile porta> «nzit ei un to
varăș a prășit cartofii de vreo șapte ori. F j 
cred că este îndeajuns și bxe de 4 cri. De 
pe 20 de prijini. care fac 36 de ari. an luat 
7000 kg. Dacă gunoizm, poate aveam o pro
ducție și mai mare.

Acum, fiindcă sîntem* in preajma campa
niei de to'ămînțări, eu zic să facem o ggri- 
c-iLură de calitate, nu o brazdă arată și 
alta nu.

Tov. Puskas Francisc, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală ain comuna Lăzarea, 
Regiunea Autonomă Maghiară, a spus: „Eu 
am cultivat trei soiuri de cartofi. De regulă 
am cultivat soiul Ghiulbaba.

Cred că o principală condiție pentru o 
recoltă mare ce cartofi ev.e alegerea unui 
soi bun pentru săm n.a. Lupt împotriva obi
ceiurilor bătrtoilor care cu.egeau cartoful de 
sămință abia in primăvară. Eu culeg aceas
tă sămință pentru carto:i încă atunci cînd 
culeg recolta. Atunci, aleg din cuiburile care 
dau recolta cea mai mare și nu după mări
mea 
sură 
cile, 
anul 
Rulă .
ghețul de primăvara și îngheață cartofii. Eu 
cred că nu e bine ca atunci să se treacă la 
a doua prașilă. După ce cartoful își revine, 
la vreo 6ăptâmină sau zece zile se trece le 
a doua prașilă. Esto obligatoriu să se facă 
ți

cartofului, ci după cum și in ce mă- 
soiul cartofului are toate cacacteristi- 
Atunci pun la o parte cartofii pentru 
viitor. După prirha prășită, cum <le re- 
se întimplâ în raionul nostru, vine în-

A

obțăr.ă a-urnite succese în destinderea 
relative internați 
cauza obstrucției 
terne ai S.U_A..
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rta'.e. Din păcate. 
Miniștrilor Afacerilor 
kngiiej și Franței, nu 
ițelegere în privința refe- 
’.artiei pe baze democratice

și pașnice, deoarece toate propunerile con
structive ale Ministrului Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice în problema germană, 
menite să servească intereselor poporului 
german și securității popoarelor din Europa 
au fost respinse. Patrioții germani își vor 
mări și mai mult eforturile pentru a realiza 
o înțelegere între toți oamenii iubitori de 
pace și libertate din Germania Occidentală 
și Răsăriteană. Poporul german va lua în 
mllnile sale proprii șl va impune rezolvarea 
cu succes a problemelor sale naționale. în 
ciuda împotrivirii imperialiștilor străini și a 
uneltelor lor dela Bonn. Poporul german 
este convins că în această privință se bu
cură de simpatia poporului romîn și a Gu
vernului Republicii Populare Romîne.. Pînă 
la urmă forțele păcii șl ale progresului vor 
fj învingătoare.

In răspunsul său, Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Dr. Petru Groza, 
a subliniat că :

„Poporul rom’n privește cu dragoste și 
bucurie succesele obținute de Republica De
mocrată Germană pe tărîm economic, poli
tic* și cultural., pentru necontenita creștere a 
bunăstării celor ce muncesc, pentru prospe>- 
ritatea și fericirea poporului german.

Poporul romîn, proftKd interesat în des
tinderea în relațiile internaționale și apă
rarea păcii, susține cu căldura propunerile 
Uniunii Sovietice făcute la recenta confe
rință de la Berlin a Miniștrilor Afacerilor 
Externe ai ce'or patru mari puteri, propuneri 

care deschid calea unificării Germaniei pe bază 
pașnică și democratică șl asigură interesele 
fundamentale ale po.poruf.ui german. Deși 
aceste propuneri au fost respinse de către 
Miniștrii Afacerilor Externe ai celor trei pu
teri occidentale, nu încape nici o îndoială 
că lupta dreaptă a poporului german pen
tru unitate șl independența patriei sale va fi 
încununată de succes, ea bucurî.ndu-se de 
sprijinul activ al tuturor popoarelor iubi, 
toare de pace in frunte cu marele popor so
vietic*. (Agerpres)

Creșterea producției agricole 
cauza întregului popor

★ ★

Gata pentru campania de primăvară
.Uartn Staacs. locuitor zl mî.-5s*rul.u: 

ț; SuvfesXoriL z prezentat an I 
privire la setodeț» ce tretocesc 
.ra sporirea producției la sfec'j 
cria de zahăr — a arătat vorbi- 
tstităe ca'erfa prima pentra fa- 

uirai, anal <un cele mai 
necesare omutoi.

e o însemnătate deosebi- j 
i ia esolwnrot Pria in-' 
a s eclei de zahăr, cb-

proaucje mare de substanțe hrăni- i 
mz atea de sunrafațâ. deoarece sfecla | 
eță ridicate ț: la același tftno con-! 
a ridiezrae produc-iei la celelalte ■ 

plante de culcară din gaspocirie. Datorită a-1 
cestor mari foloase pe ca*e ’re obținem de pe ; 
urma s'ecîe! de Mhâr, suprafața cultivată ca j 
această plantă crește în fiecare an.

Ln continuare, vorbitorul a arătat care sînt i 
cc.nriu-.le de climă și de sol pentru cultura 
s ecle: de zahăr. Zonele de cultură. Vorbind 
despre agrotehnica sfeclei de zahăr, tovarășul 
.'Varia Stancu a amintit plantele premergătoa
re, pregătirea terenului, arătura adîncă, îngră. 
șămatele, raionarea soiurilor, pregătirea nă- 
m’rr.ului primăvara, înainte de semănat, 
tratarea seminței.r cu soluții nutritive și la- 
r- .izarea semințelor, semănatul, lucrările de 
întreținere, eîc.

Trebuie să înțelegem — a spus to înche
iere voroitoral — că muncile privind aceas
tă valoroasă cultură trebuiesc făcute la timp 
și potrivit condițflor fiecărei localități.

Principdu! este sâ executăm toate lucrările 
*n e:i fel incit să creem plantelor condiții 
optime de dezvoltare.

La discuțiile în problema măririi producției 
Ia sfecla de zahăr primul a luat cuvîntul tov. 
Bogoșl Alexandru, țăran muncitor cu gospo- 
dârie individuală din comuna Salonta, regiu
ne : Oradea, care arată cum și-a lucrat ogo
rul

Pe cei 60 de ari cultivați cu sfeclă am 
dus 40 de care de gunoi. După 
pămîntul a fost 
secla a căpătat 3—4 foi a fost pră
șită. După aceea ‘ .................

4

lucrat cu
arat,

boroana; cînd

can’zatorr., cc+ectivsșîii șt 
țăranii muncitori din raionul 
Di ti. region.:a Timișoara, se 
pregătesc temeinic. Mecani
zatorii <Je la SALT. Deta, de 
pildă, inițiatorii întrecerii 
intre S_'LT.-crile din repu
nea Timișoara, grăbesc termi
narea reparațiilor șl In ace
lași timp pun mare accent 
pe calitatea lor.

POȘTIN MARINCO

depus-o zi de zi, a reușit să 
obțină cele mai importante 
realizări în cadrul reparații
lor depășindu-și planul cu 
180 la sută.

Gospodăria agricolă colec
tivă „Ceapeev" din comuna 
Ciacova, tot din raionul De
ta, a terminat cu mult înain
te de termen pregătirile pen
tru muncile de primăvară, 
întregul utilaj al acestei 
gospodării colective a fost 
bine reparat, colectiviștii au 
pregătit șl selecționat semin
țe de soi. Imprăștierea în
grășămintelor naturale pe 
cîmip șl alte prgătiri de a- 
cest fel efectuate In această 
gospodărie ca reținerea a- 
pei rezultată din topirea ză
pezii, vor asigura o serioasă 
sporire de producție la hec
tar.

In această mtuncă, utemi- 
știi șl tinerii colectiviști 
dat un sprijin puternic.

au
U-

Lucrările celei de a doua
La Consiliul de Miniștri al R.P.R. au con

tinuat sîmbătă lucrările consfătuirii pe țară 
a fruntașilor în cultura porumbului, carto
fului Și sfeclei de zahăr, convocată de Co
mitetul Centra! al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri a! R.P.R.

In ședință de dimineață, prezidată de tov. 
Al. Moghloroș, secretar a.l C.C. al P.M.R., au 
continuat discuțiile asupra măsurilor agro
tehnice ce trebuie luate pentru sporirea pro
ducției de cartofi.

A luat cuvîntu! tov. 
dintele gospodăriei 
comuna Fălcoiu, 
atătat cum au folosit colectiviștii metoda so
vietică de plantare de vară a cartofului. Prin 
partea locului se știa din bătrîni că nu se 
pot cultiva cartofi. Plantat în mod obișnuit, 
cartoful creștea tocmai cînd venea seceta, 
din oare cauză nu dădea reco’te bune. Acum 
s-a dovedit că se pot cultiva cartofi cu’ re
zultate bune.

După ce a criticat lectorii care țin lecții 
agrotehnice, prezentînd metodele înaintate

Roșea Dumitru, preșe- 
agricole colective din 

regiunea Craiova, care a

a treia prașilă."
A urmat la cuvînt tov. Aurel Petcu mem

bru al gospodăriei agricole colective din co
muna Făcăeni, regiunea Constanța. El a ară
tat că folosind metoda plantării de vară a 
cartofilor, colectiviștii au obținut pentru pri
ma dată in regiune o producție mare, de 
14.640 kg. cartofi la hectar.

„Am putut obține 
spus vorbitorul — ia 
enilor de la 1CAR.

Iarovizarea a durat 
fost îmbălegărit din toamna anului 1952 și 
ogorît la 15 cm. adîncime. In aprilie 1953 am 
făcut arătură de 25 cm. Plantarea am fă
cut-o la 12—15 cm. Totodată am pregătit lo
cul pentru irigație. După 10—11 zile, car
tofii erau răsăriți sută la sută. I-am irigat 
de două ori și după fiecare irigație le-am 
tias o prașilă. In luna septembrie am pli
vit buruienile. Culesul l-am făcut după ce a 
dat bruma. Tovarășii noștri colectiviști sînt 
foarte bucuroși de recolta pe care am cu
les-o".

Tov Czegledy Vasile, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Valea 
lui Mihai, regiunea Oradea i =pus: „Eu, 
prima dată am făcut arătuiă de toamnă, 
despre care am citit în broșuri și am auzit 
la cercurile agrotehnice. Arătura de toamna 
am făcut-o prin octombrie, la o adîncime 
de 18—20 cm. In primele zile a.le primăverii, 
clnd am putut sa ies pe cinip, am grăpat 
cu o grapă ascuțită. După aceea, am adus 
gunoiul de grajd pe loc și l-am pus in gră
mezi mici La două zile după ce am îm
prăștiat gunoiul am făcut arătura, iar în 
fiecare a treia brazdă am plantat cartofi. 
După ce am făcut însămînțatul am dat o 
grapă ușoară pentru a nivela pămîntul, ca 
astfel să-și păstreze umezeala. Am grăoat 
pămîntul după fiecare ploaie pentru a smul
ge buruenile și păstra umezeala. După ce 
au răsărit cartofii și au ajuns la o înăl
țime de 10—12 cm. am făcut o prașilă cu 
prășitoarea și apoi cu sapa de mină, iar 
după 6—8 zile mai dau o prașilă cu prăși
toarea. La 14—15 zile după aceea i-am mai 
dăt o prașilă și i-am făcut totodată și mu- 
șuroitiul. Așa am obținut 29.000 kg. cartofi 
pe un ha. Eu iubesc pămîntul și îmi iau an
gajamentul să-l cultiv în așa fel incit să 
dea recolte și mai bogate."

In încheiere, vorbitorul a cerut ca prin 
cooperativa din comună să fie desfăcute 
uneltele necesare muncilor agricol? și a 
arătat că organele agricole locale trebuie să 
acorde țăranilor muncitori un ajutor tehnic 
mai puternic.

Tov. Stoian Petru, președintele gospodă
riei agricole colective din comuna Mînăștiur,

această recoltă — a 
urma sfatului tehnici-

25 de zile. Terenul a

am făcut rarltul sfeclei, 
in total am prășit de trei ori cu prășitoarea 
și de trei ori cu sapa de mină. Așa am do
rinii; de pe suprarața de 60 ari 13.000 kg. 
sfeclă de zahăr.

Tov. Cosma Nicolae, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna DrSgă- 
neș.i, regiunea Bîrlad, a arătat că pe terenul 
pe care a cultivat sfeclă, încă din toamnă a 
cărat 14 care de gunoi și a întors pămîntul. 
In primăvară a arat la adincimea de 18 cm. 
Iar apo; a pus îngrășăminte. Sfecla a semă
nat-o cu semănătoarea mică cu trei rînduri 
și a făcut patru prașile. Toamna a recoltat 
de pe 23 ari 8.200 kg., adică 32.800 kg. sfeclă 
ce zahăr la ha. In acest an el a contractat 
cultivarea de sfeclă pe 50 ari.

Au urmat Ia cuvînt tovarășii Vasile Stroes- 
cu, țăran muncitor cu gospodărie individuală 
din comuna Arsache, regiunea București, care 
a obținut o recoltă de 26.000 kg. sfeclă de 
zahăr la ha., Robotă Vasile, țăran muncitor 
cu gospodărie individuală din satul Crivești, 
regiunea Iași, care a obținut 15.000 kg. 
sfeclă de zahăr pe ’/2 ha, adică 30.000 kg. 
sfeclă la ha. și alții.

Tov. Zberea Constantin, țăran muncitor 
cu gospodărie individuală din comuna Bel- 
cești, regiunea lași, a arătat felul cum a ob
ținut o recoltă de 9 000 kg. sfeclă de pe un 
sfert de hectar.

In vara anului 1952 am recoltat grîul. Du
pă aceea am trecut imediat la dezmiriștit și 
am dezmiriștit terenul la o adîncime de 5—7 
cm. O lună mai tîrziu am cărat cca. 4.000 kg. 
gunoi de grajd. Știind că agrotehnica ne în
vață că la un ha. ar trebui cca 30.000 kg. 
gunoi, eu am văzut că ar mai trebui și m-am 
dus la agentul de cultura sfeclei și am luat 
150 kg. superfosfat pe care km aruncat pe 
teren, iar după aceea am arat la 18—20 cm. 
adîncime. Am mai pus 100 kg. îngrășăminte 
odată cu săm’nța pe care am umezit-o îna
inte. Am lăsat cîteva zile și s-a uscat puțin. 
Sămînța mergea cam greu prin mașină. Du
nă citva timp am tras, printre rînduri, prășită 
oarbă. După ce s-au ofilit bine buruienile 
m-am dus șl am făcut și răritul, neutru <ă 
sfecla se făcuse mare. La o săptămînă după 
ce am făcut buchetatul am făcut prașilă. în- 
t'ia. Apoi am trecut la prașila a doua, cînd 
am dat ca supliment de îngrășătnînt azotatul 
de amoniu. A treia prașilă am făcut-o prin 
august

Au mai luat cuvîntul la discuții: Enculesii 
Ghcorghe, țăran muncitor cu gospodărie in
dividuală din comuna Răcătău, regiunea Ba
cău, Curcă Marin, președintele întovărășirii 
agricole din satul Cioroiu Nou, regiunea Cra
iova și Matei Gheorghe din satul Foi, Regiu
nea Autonomă Maghiară. (Agerpres).

Inițiind aplicarea metodei 
Bugacev de reparații pe an- 
samtle șl subansamble și în
tărind munca politică în rîn- 
dul mecanizatorilor, organi
zația de bază U.T.M. a con
tribuit la succesul realizări
lor obținute. Astfel, tînărul 
tractorist Miche Iosif Îm
preună cu echipa sa a ter
minat de curînd montarea 
și reglarea a 16 tractoare cu 
care a fost planificat. Ute- 
mistul tractorist. Ștefan Va- 
sile, de pildă, a confecționat 
un borștang pentru rectifica
rea liniei de arbore (care 
nu se găsea la stațiune) 
contribuind in felul acesta la 
ridicarea productivității 
muncii la reparațiile trac
toarelor cu 500 la sută. Ase
menea exemple sînt nenu
mărate. Să mai luăm doar 
unul singur. Stahanovistul u- 
temist Poștin Marinco prin 
munca sîrguincioasă ce a

IONAȘI MARIA 
temista Ionași Maria membră 

în comitetul organizației de 
bază U.T.M. pe lîngă faptul 
că a obținut cele mai im
portante realizări, a desfă
șurat și o temeinică muncă 
de lămurire în rîndul colecti
viștilor și tinerilor colecti
viști în vederea terminării 
lia vreme a pregătirii mun
cilor de primăvară.

Insușindu-și recentele Ho- 
tărîri ale guvernului șl par
tidului In problemele agri
culturii, organizația de bază

Au
Mecanizatorii de la 

Dorohol au terminat 
rile de revizuire și reparare 
a tuturor tractoarelor și ma
șinilor agricole.

Mecanizatorii stațiunii < 
revizuit și reparat 25 <
tractoare, 8 cultivatoare, i 
de grape, 8 semănători 
30 de pluguri de tractor.

S.M.T. 
lucră-

au 
de
65 .

U.T.M. din comuna Cebza, 
raionul Deta, se ocupă cu 
interes de asigurarea ridică
rii producției la hectar. Co
mitetul organizației de bază 
U.T..M. in frunte cu tovară
șul Țăran Ion, secretarul or
ganizației de bază, a mobili
zat toți U'lemiștii șl tinerii 
pentru terminarea '.a vreme 
a reparării utilajului necesar 
în muncile de primăvară șl 
pentru procurarea semințelor 
de soi și selectionarea lor.

TARAN ION

Ca un rezultat bun al 
muncii sîrguincioase desfă
șurată de organizație de ba
ză U.T.M. 
organizației de partid, este 
că țăranii 
nerii țărani 
această comună au terminat 
pregătirile pentru munci
le de primăvară. Utotniștii 
au fost mereu în fruntea 
muncilor. Utemistul Țăran 
Ion constituie un astfel de e- 
xemplu, prin faptul că a ter
minat printre primii din co
mună pregătirile pentru mun
cile de primăvară. In rurîni 
ei vor porni o nouă bătălie 
pentru asigurarea unei recol
te bogate. Pentru această 
bătăile ei deja sînt pregă
tiți.

ISACOV SVETISLAV 
corespondent al 

„Scînteii tineretului" pentru 
regiunea Timișciafa

terminat reparafiiîe
Fruntașe în lucrările de 

reparație au fost echipele 
conduse de Constantin Ca- 
novaru. Iile Loghin, precum 
și de tractoriștii Gheorghe 
Cîmpan șl Gheorghe Bolcu.

Acum, conducerea stațiunii 
de mașini și tractoare Do.

șl rohol întocmește planul de 
muncă al stațiunii pe bri-

sub conducerea

muncitori și ti- 
muncitorj din

găzi și tractoare, în vederea 
începerii .campaniei de pri
măvară și se continuă tot 
odată lucrările de încheiere 
a contractele^ cu gospodăriile 
agricole colective, întovără
șirile agricole șl țăranii 
muncitori pentru executarea 
principalelor lucrări agrico
le din primăvara acestui an.

Turneul internațional de șah al R. P. R
In cadrul Turneului internațional de șah 

al R.P.R., sîmbătă după amiază s-au des
fășurat partidele întrerupte din rundele a 
5-a și a 6-a.

Constatînd la analiză că situația este per
fect egală, Ciocîltea și Filip au căzut de a- 
cord asupra remizei, fără a mai relua jo
cul.

In partida Paoli-Szabo, șahistul romîn 
și-a valorificat cu exactitate avantajul pozi
țional pe care-1 avea la întrerupere, obți
nând o frumoasă victorie la mutarea 56-a. 
Spectatorii au răsplătit cu aplauze succesul 
lui St. Szabo, care a întrunit 31/, puncte,

In partida cu Volculescu, Ciocîltea care 
avea negrele a făcut numeroase încercări 
pentru a forța cîștigul. Voiculescu s-a apă
rat însă precis și partida s-a terminat cu 
remiză.

Foarte interesant a fost finalul partidei 
Furman-Holmov. După o serie de manevre 
conduse cu abilitate, Furman a ajuns într-o 
poziție avantajoasă, avînd un turn și un 
pion contra un turn. Partida s-a întrerupt 
pentru a doua oară, cu șanse de cîștig de 
partea lui Furman.

După 
toarea
Pachman (R. Cehoslovacă) cîte
Korcinoi (U.R.S.S.), Kl-uger (R.P. Ungară), 
O’Kelly (Belgia) cîte 4 puncte; Szabo 
(R.P.R), Filip (R. Cehoslovacă) cîte 3*/2 
puncte; Furman (U.R.S.S.), Holmov 
(U.R.S.S.) cîte 3 puncte și o partidă înlce- 
ruptă fiecare; Stahlberg (Suedia). Wăde 
(Noua Zeelandă) cîte 3 puncte; Ciocîltea 
(R.P.R ), Trcianescu (R.P.R.), Sliwa (R. P. 
Polonă) cite 2*/2 puncte; Sandor (R. P. Un
gară) 2 puncte; Bălanei (R.P.R.) l'/2 punc
te; Voiculescu (R.P.R.), Paoli (Italia) cîte 
1 punct fiecare.

Astăzi este zi de repaus, iar mî’ne turneul 
se reia cu runda a 7-a în care s’nt progra
mate următoarele partide : O’Kelly-Wade ; 
Nejmetdinov-Sandor; Szabo-Pachman; Cio
cîltea.Paoli; Kluger-Volculescu; Troianescu- 
Fili.p; Slîwa-Bălănel; Holmov-Krocinoi; Stahl. 
berg-Furman. (Agerpres).

șase runde clasamentul 
înfățișare: Nejmetdlnov

are urmă- 
(U.R.S.S.), 

4’/s punc'e;
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COMUNICAT
informativ asupra Plenarei C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite: Zi
lele acestea a avut loc Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Plenara a ascultat și discutat raportul prezentat de 
N. S. Hrușcev cu privire la sporirea continuă a pro
ducției de cereale în țară și la valorificarea pămîntu-

riloir virgine și înțelenite și a adoptat hotărîrea cores
punzătoare.

La discutarea acestei probleme au luat parte acti
viști ai organelor locale de partid, sovietice, agricole 
și de colectări, președinți de colhozuri și lucrători din 
sovhozuri.

Cu privire la sporirea continuă a producției de cereale în țară 
și ia valorificarea păminturilor virgine și înțelenite

Hotărîrea Plenarei C. C. al P.C.U.S. pe marginea raportului lui N. S. Hrușceo
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite Hotărîi-eă plenarei C.C. al P.C.U.S. din 
2 martie 1954 pe marginea raportului lui N 
S. Hrușcev „Cu privire la sporirea continuă 
a producției de cereale în țară și la valori
ficarea păminturilor virgine șl înțelenite".

Hotărîrea reamintește că plenara din sep
tembrie 1953 a C.C. al P.C.U.S. a trasat sar
cina cea mai arzătoare în condițiile actuale 
pentru întregul popor — satisfacerea deplină 
în următorii 2 sau 3 ani, pe baza puterni
cului avînt al industriei socialiste, a necesi
tăților crescînde ale populației Țârii Sovie
telor in ceea ce privește mărfurile de consum 
popular și asigurarea cu materii prime a in
dustriei ușoare și alimentare. Călăuzindu-se 
după hotărîrile planarei, organele de partid, 
sovietice și agricole au desfăișucat în perioada 
care s-a scurs o muncă importantă pentru 
crearea condițiilor necesare pentru rezolvarea 
sarcinii realizării unui puternic avînt al tu
turor ramurilor agriculturii.

îndeplinind hotărîrile plenarei din septem
brie a C.C. ai P.C.U.S., colhoznicii, lucrătorii 
din S.M.T.-uri. și sovhozuri au executat mai 
bine decît în anii precedenți muncile agricole 
de toamnă. In toamna anului 1953, colho
zurile și sovhozurile au executat cu 13.000.000 
hectare mai multe arături de toamnă ș! cu 
3.500.000 hectare mai multe ogoare n-agre 
decît în 1952. insămințările cu culturi de 
toamnă și pregătirea solului pentru semănă
turile de culturi de primăvară în vederea re
coltei din 1954 au iest executate în majori
tatea republicilor, ținuturilor și regiunilor 
intr-un termen mai redus și mai favocaoil 
din punct de vedere agrotehnic.

In urma aplicării holâririlor Plenarei din 
septembrie a C.C. al P.C.U.S. și a hotărîrilor 
ulterioare a'.e Partidului și Guvernului, cu 
privire la încurajarea economica a colhozuri
lor și a colhoznicilor, precum și în urma a- 
p'icarii unor măsuri în domeniul politicii fis 
cale, veniturile colhozurilor și colhoznicilor 
au crescut în 1953 cu peste 13 miliarde ruble

Respectarea strictă a principiului cointere
sării materiale a colhozurilor și a colhozni
cilor în dezvoltarea producției agrico.e, sub
liniază Hotărirea, trebuie să constituie și pe 
viitor obiectul grijii de zi cu zi a organiza
țiilor de partid și sovietice. După Plenara 
din septembrie a C.C. al P.C.U.S., aproxima
tiv 1.250.000 de tractoriști, brigadieri de bri
găzi de tractoriști, mecanici de mașini, agri
cole complexe și alți lucrători au lost tre- 
cuți în schemele de personal ale S.M.T.-urilor 
ca muncitori perinanenți,

Răsfpunzind chemării Partidului, aproxima
tiv 50.000 de mecanizatori din industrie și 
alte ramuri ale economiei naționale, au re
venit în S.M.T.-uri.

In ultimele luni peste 100.000 de agronomi 
și zootehnicienl au fost trimiși in S-M.T.-uri 
Pentru a deservi colhozurile 23.000 de ingi
neri și tehnicieni din industrie și alte ramuri 
ale economiei naționale au plecat să lucreze 
în S. M. T.-uri. Ca urmare a acestui fapt, 
S.M.T.-u-rile și colhozurile au fost întărite 
considerabil cu specialiști, cadrele de specia
liști au fost apropiate de sectoarele hotărî- 
toare.ale producției agricole.

Hotărîrea semnalează de asemenea lipsu
rile care mai există în ceea ce privește în
tărirea S.M.T.-urilor și colhozurilor ou cadre 
calificate.

Plenara din septembrie- a Comitetului Cen
tral a adoptat un vast program de întărire 
a bazei materiale și tehnice a agriculturii 
socialiste. Îndeplinind hotărîrile Plenarei, 
industria sovietică a furnizat agriculturii nu
mai in trimestrul IV al anului 1953 aproxi
mativ 42.000 de tractoare (socotite in trac
toare a cite 15 C.P.), peste 11.000 de combine 
pentru cereale, peste 22.000 semănătoare de 
tractor, mii de cositoare de tractor, precum 
și alte mașini de primă 
puternicei industrii grele, 
Sovietelor este înzestrata tot 
intr-un ritm rapid cu mijloace 
derne. La începutul anului 1954 
dispuneau de peste 1 milion 
(socotite în tractoare a cite 15 
care 460.000 de tractoare 
de < 
de semănătoare de tractor pentru cereale, 
peste 260.000 cositoare de tractor și multe 
alte mașini perfecționate.

Totodată, Plenara C.C. al P.C.U.S. constată 
că conducătorii Ministerului Construcției de 
Mașini și directorii unor uzine îndeplinesc 
in mod nesatisfăcător sarcinile care le-au 
fost încredințate în ceea ce privește producția 
de mașini agricole.

In Hotărîre se arată apoi că datorită mă
surilor luate de Partid și Guvern în vederea 
creșterii cointeresării materiale a colhozurilor 
și colhoznicilor în dezvoltarea creșterii ani
malelor proprietate obștească, îngrijirea vi-' 
teior în terme s-a îmbunătățit întrucîtva. In 
1953 colectările și achizițiile de carne, lapte 
și lînă s-au efectuat mai bine decît in >952. 
Totodată, în 1953 colhozurile nu au îndeplinit 
planul de stat de dezvoltare a creșterii ani
malelor în ceea ce privește vitele cornute 
mari și oile.

Hotărîrea subliniază că pentru a îndoplini 
sarcina trasată de Partid și Guvern între
gului popor, în ceea ce privește obținerea 
unui avînt rapid a! producției de articole de 
consum popular în țară, dezvoltarea continuă 
a economiei cerealiere, ca bază a întregii 
producții agricole, are o importanță deose
bită.

Economia națională socialistă planificată 
presupune crearea unor rezerve de stat de 
cereale și reînoirea lor în fiecare an. Afară 
de aceas.ta, țara trebuie să dispună de un ex
cedent de cereale pentru sporirea exportului.

In aceiași timip, nivelul actual al producției 
de cereale, atit în ceea ce privește producția 
globală, cit și în ceea ce privește producția 
marfă nu acoperă nevoile crescînde ale eco
nomiei naționale.

Hotărîrea analizează lipsurile din agricul
tură și greșelile comise de unele organe de 
stal în planificarea dezvoltării producției de 
cereale.

cali.tate. Datorită 
agricultura Țării 

mai mult și 
tehnice mo- 
S.M.T.-urile 

de tractoare 
C.P.), dintre 

Diesel; 270.000 
combine cerealiere, aproximativ 450.000
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Plenara C.C. al P.C.U.S. consideră că în 
fața țării stă în prezent sarcina de a măr’ 
considerabil producția de cereale alimentare, 
furajere, pentru crupe și producția de cul
turi leguminoase pentru boabe în vederea 
sporirii cu 35—40% a colectărilor și achizi
țiilor de stat la grîne în anii următori in 
comparație cu 1953. Hotărîrea subliniază că 
agricultura socialistă are toate condițiile 
pentru realizarea unui avînt vertiginos al 
producției cerealiere.

Un capitol special al Hotărîrii es'e consa
crat valorificării pământurilor virgine Și in- 
țelen’te. Plenara semnalează că extinderea 
suprafețelor cultivate cu cereale prin valo
rificarea păminturilor virgine și înțelenite 
din Kazahstan, Siberia, Ural, reg unea Vol- 
găi șj parțial din regiunile Cahcazului de 
nord, constituie o sursă importantă și abso
lut reală pentru sporirea produc1, ei de ce
reale în scurtă vreme. In aceste regiuni se 
găsesc uriașe întinderi de pămint nevalori
ficat, cu soluri fertile, unde se vor putea 
obține recolte abundente fără mari investiții 
suplimentai e.

Plenara a trasat sarema de stat de cea 
mei mare importanță de a se lărgi in anii 
1954—1955 în aceste regiuni suprafețele in 
sămințate cu cereale prin valorificarea pă- 
mînturilor virgine și înțelenite pe o întin
dere de cel puțin 13.000.000 hectare, și de 
a se obține in 1955 de pe aceste pămînturi 
o cantitate de cereale de 1.100—1.200 mi
lioane puduri, din care 800—900 mi’ioane 
puduri cereale-marfă.

Hotărîrea subliniază necesitatea de a se 
asigura mecan zarea completă a tuturor lu
crărilor de cultură și de întreținere e ce
realelor. Pentru a valorifica pămînturile vir
gine șl înțelenite, pentru a ara finețeie și pă
șunile puțin productive și pentru a spori și 
mai mult semănăturile de grîu, trebuie să 
se livreze în 1954 regiunilor in care sint va
lorificate noile pămînturi 120.000 de trac
toare (socotite în tractoare a c’te’ISCP.), 
10.000 de combine ș numărul corespunzător 
de pluguri de tractor, semănătoare, boroane 
grele cu discuri, cultivatoare și alte mașini 
agricole, precum ș> autocamioane, ateliere 
mobile pentru reparații, aut"» cisterne pen
tru b-enz da, vase pentru petrol, sculărie și 
utilaj.

Hotărîrea prevede de asemenea măsuri 
pentru asigurarea cu cadrele calificate ne
cesare a regiunilor in care se valorifică pă
mînturi virgine și înțelenite. Plenara a a- 
probat inițiativa Comitetului Central el 
Cpmsomolului și a organizațiilor locale ale 
Comsomoîului în ceea ce prixește organiza
rea plecării voluntare a 109.000 mecaniza
tor: comsomoliști ș- tineri pentru a lucra în 
S.M.T.-urile și sovhozurile care valorifică 
pămînturi noi. Persoanele care pleacă pen
tru a valorifica pămînturile virgine ș: înțe
lenite se bucură de mari înlesniri. Aceste 
persoane primesc o primă echivalentă cu 
salariul pe trei luni.

Sînt prevăzute înlesniri materiale impor
tante pentru îndeplinirea planurilor de va 
loriflcare a păminturilor noi și pentru obț:- 
nerea unor recolte abundente de cereale. 
Colhozurilor li se recomandă ca pe baza 
hotărîrii adunărilor generale să acorde mem
brilor brigăzilor de cîmp și de tractoriști o 
remi'"erație suplimentară mergind pînă la 
30% din recolta strînsă peste sarcinile de 
plan stabilite în ceea ce privește producția 
la hectare de pe întreaga suprafață culti
vată pe node pămînturi. Se recomandă de 
asemenea colhozurilor ca, la indicația adu
nărilor generale, să achite colhoznicilor un 
avans pentru z'leie-muncă mergind pînă la 
25% din sumele de bani încasate pentru ce
realele obținute de pe pămînturile valorifi
cate și predate statului în cadrul 
obligatorii și al achizițiilor.

Plenara Comitetului Central al 
consideră că sarcina de a spori 
de cereale impune ca, paralel cu valorifi
carea păminturilor virgine și înțelenite din 
regiunile Kazahstanului, Siberiei, Uralului, 
Volgăi șf Caucazulul de nord, să se lăr
gească considerabil suprafețele însămințate 
în celelalte regiuni ale țării și mai ales în 
regiunile zonei lipsite de cernoziom, prin 
ararea pămînturi'.or nefolosite, a fînețelor și 
pășunilor puțin productive, prin desțelenirea 
tufărișurilor și tufișurilor și prin secarea 
mlaștinilor.

Plenara Comitetului Centrai subliniază că 
valorificarea unei suprafețe de 13 milioane 
hectare de pămint virgin ș’ înțelemt în re
giunile estice și sud-est’ce ale țării, precum 
șl valorificarea păminturilor nefolosite și a 
unor no’ pămînturi în regiunile zonei l’ps'te 
de cernoziom, precum și în alte regiuni a:e 
țării, valorificări prevăzute pentru anii 

: 1954—1955, constituie începutul unor noi lu
crări generale de punere în valoare 
a unor vaste întinderi de pămînt necultivat 
în vederea sporirii producției de cereale, 
precum și de alte produse agricole.

Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al ^n‘a 
P.C.U.S. conține un vast program permițînd 
să se îmbunătățească planificarea agricul
turii, să se schimbe structura suprafețelor 
semănate șl să se ridice productivitatea pen
tru a obține un puternic avînt al economiei 
cerealiere.

Se prevăd mai ales măsuri pentru a reme
dia greșel le comise cu prilejul introducerii’ 
asoiamentelor cu ierburi perene. Se propune 
modificarea structurii suprafețelor semănate 
pentru ca începînd d'.n 1954 să se sporească 
considerabil semănăturile de cereale și mal 
ales semănăturile de cereale consumate sui> 
formă de crupe, de leguminoase și de cereale 
furajere, pe seama reducerii semănăturilor 
și a arăturilor suprafețelor semănate cu 
ierburi peiene, care dau o recoltă mică Ia 
hectar. Comitetul de Stat al planificării din 
UR.S.S., Ministerul Agriculturii al U.R.S.S. 
șl Ministerul Sovhozurilor ai U.R.S.S. sint 
obligate să elaboreze tn termen de două 
luni în înțelegere cu republicile unionale și 
să prezinte spre exammare Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. propuneri privind mo
dificarea practxii planificării agriculturii, 
ținînd seama de necesitatea de a se acorda 
mal multă inițiativă colhozurilor, stațiunilor 
de mașini și tractoare și sovhozurilor în dez
voltarea producției agricole. In continuare,

livrărilor

P.C.U.S. 
producția

Două linii in politica internațională

hotărîrea trasează măsuri avînd drept scop 
ridicarea continuă a producției de cereale. 
Aceste măsuri sînt: Introducerea pe scară 
targa a procedeelor agrotehnice înaintate; 
folosirea mai rațională a parcului de trac
toare; introducerea și aplicarea mei rapidă 
a asoiamentelor raționale ; îmbunătățirea ca
lității și reducerea termenelor lucrărilor a- 
gricole etc. Se prevede de asemenea mări
rea producției de combine care vor fi li
vrate stațiunilor de mașini ș' tractoare și 
sovhozurilor în cursul anilor 1954—1956, in 
cantități care să as gure recoltarea la timp 
a cerealelor.

Urmi din capitolele hotărîrii este consa
crat creștem producției de plante tehnice și 
dezvoltării horticulturii ș: viticulturii in 
U.R.S.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a propus să se 
asigure în următorii 2—3 ani o considera
bila sporire a productivității culturilor teh
nice și extinderea in proporțiile necesare a 
suprafețelor însămințate cu aceste culturi ș: 
în special cu bumbac, in cu fibre lungi, ci- 
nepă etc. Ținînd seamă de necesitatea spo
ririi considerable a aprovizionării popu
lației cu ziahăr, se propune ca în cursul vii
torilor 2—3 ani să se extindă suprafețele 
însămințate :u sfeclă de zahăr cu ce! pu;in 
300.000 ha. Suprafețele însămințate cu floa
rea soarelui, in cudriaș și alte plante olea
ginoase vor fi lărgite cu 500.000—600.000 
nectare.

Plenara C.C. a! P.C.U.S. trasează ca una 
din cele mai importante sarcini — sporirea 
pe toate căile a productivității 'a hectar a 
livezilor și viilor. extinderea plantați lor de 
pomi fructiferi și nuci, sporirea recoltelor 
globale și a producției marfă, astfel incitglobale și a producției
în următori] ani recolta de fructe și struguri 
să crească considerabil Hotărîrea prevede 
realizarea a numeroase măsuri importante 
pentru întărirea bazei furajere, pentru creș
terea animalelorf ext nderea suprafețelor in- 
sămințate cu culturi pentru insilozare ș: in 
special cu porumb, rădăcinoase furajere, sie- 
c.ă de jahăr, carton, culturi de bostănoase 
furajere, precum și sporirea productivității 
lor la hectar și îmbunătățirea fînețelor ș; 
pășunilor.

In scopul sporirii colectărilor de plante de 
calitate superioara pentru insilozare urmea
ză să se organizeze pe scară largă construi
rea de silozuri ș tranșee căptușite, ș: sa se 
adapteze pentru stringerea culturilor de s:- 
'oz combinele care nu pot fi folosite pentru 
stringerea recoltelor de cereale.

Plenara a propus să se elaboreze în ter
men de două luni măsuri de valorificare a 
unor pășuni sezoniere întinse pentru tine
rea v teior in permanență la pășune (cons
truirea de puțuri și adăpători, adăposturi 
penL-u animale, precum și construirea de 
locuințe șj clădiri pentru insUtuți: culturale 
și de fel os obștesc).

Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. 
consideră că sovhozurile trebuie să aibă un 
mare rol in realizarea sarcinilor trasate de 
partid și guvern avind drept scop un avînt 
considerabil al tuturor ramurilor agriculturii 
și crearea unui belșug de produse agricole 
in țară. Un capitol special al hotărîrii este 
consacrat dezvoltării sovhozurilor șl spo
rii! rentabilității lor. Sovhozurile, se 
în hotărîre, care sînt mari gospodării 
liste de stat, înzestrate cu o tehnică 
cola înaintată, au posibilități imense 
spori considerabil, în cel mai scurt 
producția și livrările, de cereale, cartofi, le
gume și zarzavaturi, carne, lapte, lină și 
alte produse agricole, devenind gospodării 
model de o înaltă rentabîl tate.

Hotărîrea trasează drept sarcină impor
tantă sovhozurilor, ridicarea productivității 
plantelor agricole Și a creșterii animalelor. 
Pe această bază, în viitorii 2—3 ani livră
rile de cereale către stat vor trebui să a- 
tingă cei puțin 500 de milioane de puduri; 
vor. trebui să fie considerabil sporite livră
rile către stat de carne, lapte, lină și alte 
produse agricole.

In 1954—1955 sovhozurile din R.S.F.S.R., 
Kazahstan și Kirghizia trebuie să-și extin
dă suprafețele însămințate cu grîu ș: mei cu 
4.300.000 hectare dintre care 2.300.000 hec
tare pe seama valorificării păminturilor în- 
țelenite și virgine și a altor pămînturi din 
sovhozurile existente.

Plenara a recunoscut necesitatea creării 
în 1954—1955 a unor mari sovhozuri cerea
liere, specializate în producția griului, meiu
lui, ovăzului, porumbului șj altor cereale.

In ceeace privește întărirea organ1 za tor! că 
și economică a colhozurilor, precum și mun
ca politică la sate. Plenara constată că lip
surile în conducerea agriculturii scoase la 
iveală de Plenara din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. sînt lichidate cu mare încetineală.

Hotărîrea subliniază că una din condițiile 
. esențiale pentru înfăptuirea sarcinilor tra- 
. sate în domeniul agriculturi: este continua 

tărire organizatorică și economică a col
hozurilor.

Orînduirea colhoznică, se subliniază în ho- 
tărîre, este o orînduire socială înaintată. 
Colhozurile au la dispoziție posibilități ne
mărginite pentru dezvoltarea producției a- 
gricole. Dar pentru a utTiza din plin aceste 
posibilități este necesară Îmbunătățirea con
siderabilă a conducerii colhozuribr, ridica
rea tuturor colhozurilor, fără nici o excep
ție, la nivelul colhozurilor fruntașe.

Plenara consideră că este de datoria or
ganelor de partid și sovietice să se ocupe 
sistematic și temein'c de întărirea organiza
torică șl economică a colhozurilor. Aplicarea 
experienței colhozurilor fruntașe șl a inova
torilor în producția agricolă in toate col
hozurile trebuie să constitue o preocupare 
deosebită a organelor de partid, sovietice și 
agricole .

Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. 
cheamă pe toți 
de la sate, pe 
din S.M.T.-uri 
larg întrecerea 
unui avînt puternic a! economiei cerealiere, 
pentru recolte îmbelșugate la toate cultu
rile agricole, pentru mărirea continuă a nu
mărului animalelor și pentru ridicarea pro
ductivității creșterii

spune 
socia- 
agri- 
de a 
timp,

comuniștii și comsornoliștii 
toți colhoznicii șt lucrători: 
și sovhozuri să desfășoare 
socialistă pentru obținerea

animalelor.

Flecare luare de poziție a Guvernului So
vietic în problemele internaționale este pri
mită cu deosebită bucurie de oamenii simpli 
din lumea întreagă. Ei văd oglinJindu-se în 
declarațiile și propunerile Guvernului Sovie
tic în problemele internaționale aspirațiile lor 
îndreptate spre desFnderea încordării inter- 
natlona’.e, spre încetarea „războiului rece" 
inițiat de cercurile guvernante americano-en- 
gftze. In situația internațională actuală exis
tă o diferență principală între luările de po
ziție a’.e Untonii Sovietice, pe deoparte, și ale 
statelor occidentale pe de a’.tă parte In vre
me ce linia politică a Uniunii Sovietice de a- 
părare a păcii și prieteniei intre popoare îș' 
găsește sprijinul în rîndul maselor largi 
populare din lumea întreagă, linia politică a 
S.U.A și a partenerilor ci occidentali este 
inspirată de acele cercuri Interesate in men
ținerea încordării internaționale și a pregă- 
t'rii unui nou război în scopul obținerii de 
profituri maxime

Aceste două linii tn polit’ca internațională 
postbelică au fost cu deoseb-tă claritate expu
se în importanta declarație a iui V. M Molo
tov, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
declarație publicată în ziarele de ieri.

Făcînd un cuprinzător bilanț a! conferinței 
de la Berlin, V. M. Molotov a arătat cj c’a- 
ritate că la baza politicii cercurilor guver
nante din S U.A. și Anglia stă politica „de 
pe poziții de forță". Des:gur că această poli
tică nu are ninrc nou în ea, doar formele 
de manifestare sînt în une'e privințe altele. 
Ace'ași limbai îl folosea și Hit'er în anii pre
mergători celui de al doi'ea răzlxr mondial. 
Url'rtd desnre dorința lui de-a instaura ..o 
pace mondială șl veșnică" Hitler constritila 
„pactul anticomintern" (încheiat în anul 1937 
de Germania hit'eristă. Japonia militarists 
șl Ital a fascistă), trecea întreaga industrie 
pe picior de război, căuta să mențină o per
manentă stare de încordare în relațiile in
ternaționale.

Desrgur că nu trebuie să fi un expert țn 
probleme'e Internaționale pentru a vedea a- 
isemănarea izbitoare dintre politica hitleristă 
s: uneltirile întreprinse după războf de cercu
rile agresive amerfcano-engleze. Expres:e a 
acestor une't'ri este tocmai formarea faimo
sului bloc al Atlanticului de Nord care sea
mănă ca două picături de apă cu sus pome- 
n:tt’l „pact anticomintern". Nimeni nu mai 
poate crede azi în basmui desnre pretinsul 
caracte: defensiv al blocului Atlanticului de 
Nord, rînd în mod fățiș în țările cuprinse în 
acest bloc se desfășoară o cursă a înarmări
lor fără precedent în Istorie.

Mergind pe această linie a „pb'itk'-l de 
tortă" cercurile guvernante din S U.A, au 
dezlănțuit agresiunea armată împotriva 
R P D. Coreene. Această aventură era menită 
să servească unei demonstrații spectaculoase 
a forței militare „ne mai auz:te și ne mai 
văzute" a Statelor Un:‘e. Dar după cum spu
ne o fabulă „s-a scremut muntele și a născut 
■un șoarece", așa și State'e Unite nu numai 
că n-au obținut o victorie răsunătoare în Co
reea dar s-au compromis pe p'an militar și 
moral Dealtfel 'rebuie spus că nici războiul 
nurtat de colonialiștii francezi, cu sprijinul 
direct al S.U.A, în Indochina, unde suferă 
înfringeri după Infringed nu aduce nimic 
bun prestigiului Franței șl S.U.A.

Aceste fapte demonstrează așa cum a ară
tat în declarația sa V. M. Molotov că „în 
u'.îlma analiză, ea (politica „de pe poziții de 
forță") se reduce la o politică externă și in
ternă dusă în interesul pregătirii unui nou 
război".

Desfășurarea conferinței dela Berlin a do
vedit că guvernele Franței, Angliei ș: S.U.A. 
ținînd seama de presiunea crescîndă a 
cercurilor opiniei publice democrate care 
cereau ca conferința reprezentanților celor 
patra puteri să țină seama de năzuințele

Demersurile Ina'tuîui Comisar 
francez în Germania în legătură 

cu modilicarea Constituției 
de la Bonn

PARIS 6 (Agerpres). — înaltul comisar 
francez în Germania, Andre Francois Poncet 
a făcut demersuri pe lingă guvernul de la 
Bonn în legătura cu adoptarea de către 
Bundestag a legii privitoare la modificarea 
constituției, lege, care permite refacerea de
plină a puterii militare germane.

Demersurile făcute de Francois Poncet eu 
avut ioc în urma votului comisiei pentru 
afaceri externe a Adunării Naționale fran
ceze, care a invitat guvernul francez să in
formeze guvernul german că se opune măsu
rilor adoptate de Bundestag.

Demersurile înaltului comisar francez în 
Germania au provocat reacții violente în rin. 
durile cercurilor conducătoare revanșarde 
vest-germane.

Agenția France Presse anunță că preșe
dintele grupului parlamentar al „partidului 
german", von Merkatz a criticat vehement 
votul comisiei pentru afacerile externe a 
Adunării Naționale franceze.

Scurte știri
potrivit datelor Mi- 
Sociale, la sfîrșitul 
șomerilor din Aus-

• Ziarele anunță că 
nistcrului Asigurărilor 
lunii februarie, numărul 
tria se riJica la 305.071, cu 5.523 mai mul ți 
decît la sfîrșitul lunii ianuarie ax:. Ziarele 
subliniază că cifra șomerilor este cea mai 
ridicată din ultima perioadă.

• La 5 martie, membrii delegației oame
nilor artei din UR.S.S s-ou întîlnit cu ac
tiviștii pe tărîm social și cu oameni ai ariei 
din capitala Argentinei. Reprezentanți ai Ins
titutului argentiniano-sovietic pentru reia 
țiile culturale, ai Comitetului național pen 
tru apărarea păcii, ai Uniunii femeilor din 
Argentina, ai Ligii de luptă pentru dreptu
rile omului au salutat pe artiștii sovietici și 
l-au invitat să viziteze o serie de instituții 
culturale din Buenos-Aires.

a Docherii din portul New York au de
clarat vineri o grevă în semn de protest 
împotriva acțiunilor scizioniste ale liderilor 
sindicali de dreapta.

9 La 5 martie a fost săvîrșit un atentat 
împotriva sultanului Marocului, Mohamed 
Ben Arafa, in timp ce acesta participa la o 
ceremonie religioasă într-o moscheie din 
Marrakech, o grenadă a fost aruncată asupra 
lui, rănindu-1 ușor la frunte. Au fost de 
asemenea răniți trei membri din suita sul
tanului. Acesta este al doilea atentai săvîr
șit împotriva lui Ben Arafa. Primul 
a avut toc la 11 septembrie 1953.

« După cum anunță săptăminalul 
yug“, Partidul Comunist din Nepal 
la Kitmandu primul său 
arco sa acunt patru ani 
ocările Congresului 
delegați ai muncitor.lor, 
ți'or.

atentai

au

Congres de 
și jumătate 
luat parte 
țăranilor și

,,Jana- 
a ținut 
la cre-
La Iu- 

100 de 
studen-

popoarelor spre destinderea încordării în re- 
la;lile internaționa'e au fost interesate în 
convocarea acestei conferințe.

A existat oa«e dorință din partea miniș- 
tri'or de externe ai S.U.A,, Anglie: și Fran
ței pentru realizarea unor măsuri impor
tante cere să ducă la o destindere în relațiile 
internaționale? Hotărît, nu. încă înainte de 
începerea conferinței de la Berlin, printr-o in
tensă campanie de presă, guvernanții amer'- 
cani s-au silit să convingă opinia publică de 
Inutilitatea conferinței ca ș: de caracterul ei 
cu totul formol. Astfel, este cunoscut răspun
sul Iul Dulles, care înainte de conferința de 
la BerFn, întrebat ce va face dacă partea 
americană va fi Învinuită de eșQ-.ul confe
rinței a declarat: „Noi am prevăzut acest lu
cru și nu ne rămîne în acest caz decît să 
pregătim opinia publică, lată de ce eu am 
dat deacum instrucțiuni ca presa americană 
să sublinieze in toate fe'.uriie dificultățile pe 
care le îwtîmpină conferința și care fac itie- 
vitabl! eșecul e:“. Cu alte cuvinte Dulles a 
angajat ciocli) încă înainte de inmormînta- 
re. Poziția diplomaților occidentali la confe
rința de la Berlin — a fost concludentă în 
acest sens

După cum se știe miniștrii occidentalii au 
împiedecat realizarea oricărui acord în prin- 
c'pala problemă rămasă nerezolvată după 
sfîrșitul războiului, problema germană.

In discutarea chestiunii germane s-au evi
dențiat cu deosebită limpezime cele două 
linii din politica internațională.

Puterile occidentale au venit la conferință 
fiind legate înainte de mîini și de picioare 
prin tratatele agresive dela Bionri și Paris. 
Ori. este clar că n-u poate fi vorba de nici 
un fel de rezolvare a problemei germane, 
atita vreme cît puterile occidental nu re
nunță la aceste tratate, care au ca scop 
crearea unui bloc agresiv de șase state eu
ropene incluzînd șf Germania occidentală. 
Principala forță de șoc a acestei așa nu-j 
mite „comunități defensive europene" trebuie 
s-o constituie armata hitleristă reconstituită. 
Cu ajutorul „< 
pene" revanșarzii 
constituie visatul 
siunee supremă 
declara cu cinism in paginile unui ziar vest- 
german colonelul nazist Rudei — este să 
reînvie marele reich german".

Punînd Ia baza întregii lor politici față 
I de Germania tratatele militariste de la Bonn 

și Paris a devenit clar că guvernele S ILA., 
■ Angliei și Franței, precum și guvernul Ade- 
: nauer. exclud însăși posibilitatea unificării 
Germaniei occidentale cu- Germania răsări
teană intr-un stat german unit.

Reprezentanții puterilor occidentale au 
respins pe rînd fără a aduce vreun argu
ment proiectul sovietic de tratat de pace cu 
Germania.

La conferința de la Berlin reprezentanții 
Uniunii Sovietice au arătat, că pentru asi
gurarea securității europene este necesară 

(încheierea unui „Tratat general european cui 
privire la asigurarea securității colective in 
Europa". In acest sens delegația Uniunii So-, 
vietlce a prezentat un proiect de tratat.

La baza proiectului de tratat propus de 
Uniunea Sovietică stă principiul asigurării 
suveranității tuturor statelor europene. Acest 
tratat este opus ideii creeril de grupări mi
litare tn Europa și este menit să asigure o 
securitate colectivă a popoarelor Europei. 
La acest tratat pot participa toate statele 
europene, indife-ent de orînduirea lor socială. 
Pînă la restabiFrea unității Germaniei la 
acest tratat ar putea participa atit R. D. 
Germană cit și Republica Federală Germană. 
In cazul unei agresiuni armate, împotriva 
vreunuia dintre participant, tratatul pre
vede că ceilalți participant! trebue să-i vină

--- ---------- -———-------- -------------

.comunității 
germani 
imperiu 

a politicii

defensive euro- 
speră să re- 
hltlerist. „Mi- 

germane —

în ajutor prin toate mijloacele, inclusiv FoîȘ* 
sirea de forțe armate în vederea restabilirii 
și menținerii păci'. Exprimînd dorința de 
colaborare a Uniunii Sovietice, V. M. Molo
tov a spus în declarația sa : „No! conside
răm că în ciuda deosebirii dintre orîndu'rile 
sociale ale țărilor Europei de exemplu, toate 
popoarele europene sînt interesate în men
ținerea și întărirea păcii. Noi dorim ca In 
problema apărării păci să nu existe două 
lagăre nici in Europa, nici in întreaga lume. 
Noi chemăm toate statele europene să 
renunțe la crearea de grupări militare, în
dreptate una împotriva alteia, de oarece crea
rea unei asemenea grupări nu poate să nu 
ducă la război. In loc de aceasta, noi propu
nem constituirea unui lagăr unic a;l tuturor 
statelor europene care tind Spre asigurarea 
securității lor, și, spre întărirea păcii în 
Europa".

De sigur că această poziție a Uniunii So
vietice, a avut și are un larg răsunet atît 
în rîndul maselor largi populare cît și în 
unele cercuri burgheze din Europa occiden
tală. Acest fapt neliniștește cercurile agre
sive americane care se fac acum luntre Șl 
punte pentru a obține ratificarea de către 
pixtomentul- francez ..............................
și Paris. In acest 
câni i au mobilizat 
gata și ei să ofere 
Franței, In același 
zita lui Adenauer la Paris e re urmează să 
ducă tratat've în problema Saarulul.

Conferința de la Berlin, din cauza opu
nerii puterilor occidentale, nu a reușit să 
rezolve nici problema austriacă.

*

In declarația sa V. M. Molotov a sub
liniat, că în ciuda nerezolvării problemelor 
Germaniei și Austriei, conferința de la Ber
lin își are importanța sa at’t prin faptul 
reunirii după o întrerupere de 5 ani a mi-; 
rriștrilor de externe ai celor pat'ti mari pu
teri cît și prin faptul că s-a hotărît convo
carea la Geneva a unei contar:nfe_a_ repre-j 
zentan'.ikr marilor puteri, Inclusiv 
neză. care să discute problemele 
Indochinei .

De asemeni, după cum se știe, 
zat un acord potrivit căruta 
U.R.S.S., S.U.A., “

a tratatelor de la Bonn 
scop guvernanții amerl- 
pe cei englezi care sint 
niște pretinse „garanții" 
scop se organizează vi-

R.P. C1J- 
Coreei și

s-a rea’.i- 
guvernele 

Franței și Angliei vor 
contribui la rezolvarea cu succes a proble
mei dezarmării sau cel puțin Ia o reducere 
însemnată a înarmărilor.

Aceste hotărîri pozitive ale conferințe: de 
Ia Berlin au fost obținute datorită'efortu
rilor și dorinței de colaborare de care a dat 
dovadă de'egația Uniunii Sovietice. Acest 
fapt îl subliniază și cunoscutul ziar burghez 
francez „Le Monde" care «'—ie că conjunc
tura internațională s-a modificat .ca urmare 
a vizibilei dorințe a Uniunii Sovietice de a 
creia o atmosferă de destindere..."

Desfășurarea ulterioară a 
internaționale va dovedi, 
dorinței de colaborare a Uniunii Sovietice, 
puterile occidentale doresc să contribuie la 
destinderea încordării internat ion a'e. Acț.j- 
nile puterilor occidentale întreprinse după 
conferința de la Berlin dau de gîndit oame
nilor cinstiți din lumea întreagă care urmă
resc cu vigilență manevrele dușmanilor pă
cii, care tac de pe acum pregătiri pentru a 
împiedica reușita lucrărilor conferinței de la 
Geneva. Nu poate scăpa nimănui legătura 
între intensificarea amestecului american în 
Indochina și convocarea conferinței de la Ge
neva.

împotriva manevrelor dușmanilor păcii 
luptă popoarele lumii care găsesc cel mai 
sigur și cel mai puternic sprijin în bătălia 
lor pentru pace, în politica pașnică a Uniu
nii Sovietice și a celorlalte țări democratice.

evenimentelor
dacă răspunzînJ

Declarația guvernului R.D. Germane
BERLIN 6 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite: După cum anunță Departamentul in
formațiilor de pe lingă primul ministru al 
R.D. Germane, la 4 martie, Consiliul de Mi
niștri al Republicii Democrate Germane a 
dat publicității o declarație in care se spune:

„Guvernul Republicii Democrate Germane 
a declarat în repetate rînduri că cea mai 
importantă și urgentă sarcină pe calea res
tabilirii unității Germaniei este apropierea 
celor două părți ale Germaniei.

Colaborarea economică și culturală sînt 
chemate să servească în primul rînd ace
stui scop. Ca răspuns la aceasta, guvernul 
și parlamentul de la Bonn au luat măsuri 
care au drept scop introducerea serviciului 
militar obligator.

Guvernul militarist al lui Adenauer a silit 
Bundestagul vestgerman să adopte Introdu
cerea în constituție a unor articole supli
mentare cu caracter militar.

Guvernul Republicii Democrate Germane 
consideră că pentru rezolvarea problemei 
germane cel mai important lucru este rea
lizarea unei înțelegeri între germani. Con
trar întregii vorbării despre alegeri libere, 
guvernul de la Bonn pune pe primul plan 
legea militară, introducerea serviciului mi
litar obligator șl aplicarea tratatelor mili
tariste. Propunerile guvernului Republicii 
Democrate Germane cu privire la realizarea

unei înțelegeri, deschid, prin formarea gu
vernului proviz.ciu pe întreaga Germanie, 
calea spre alegeri democrate, cu adevărat li
bere, în în trec ga Germanie, și către unifi
carea Germaniei pe baza democrației și li
bertății. Guvernul de la Bonn barează acea
stă cale incluzînd în cons‘ituț:e articole cu 
caracter militar, legaltzînd astfel ocupația 
Germaniei occidentale pe termen de 50 de 
ani și punînd tinerelul german in slujba 
intereselor monopoliști.'or străini și germani. 

Guvernu', Republicii Democrat? Germane, 
continuă declarația, știe că tineretul vestger- 
man nu vrea să moară pentru interesele mo- 
nopoliștilor și moșierilor străini și ger
mani, De aceea, guvernul Republicii Demo
crate Germane declară că va trata ca cetă
țeni cu drepturi egale și va da tot sprijinul 
necesar tuturor bărbaților din Germania oc
cidentală și Berlinul occidental car€ se es
chivează de la recrutarea în armata mer- 
cenară vestgermană.

Chemăm populația Germaniei occidentale 
să-și manifeste voința pentru stabilirea unor 
relații economice și culturale mai s'.rînse în
tre cele două părți ale Germaniei. Guvernul 
Republicii Democrate Germane este gata în 
orice moment să înceapă tratative pe întreaga 
Germanie asupra tuturor problemelor care 
servesc la apropierea celor două ipărți a'.e 
Germaniei și au drept scop crearea unei 
Germanii unite, pașnice și independente.

------------------ @-------------------

Plenara C. C. al Partidului Comunist Francez
PARIS 6 (Agerpres). — TASS transmite: asupra eforturilor acelor guvernanți care în 

In ședința dm 5 martie a plenarei Comite- cearcă în fel și chip să torpleze colabo- 
tulul Cental al Partidului Comunist Fran
cez, Jacques Duclos a prezentat raportul , 
privitor la sarcinile Partidului Comunist 
Francez in lupta pentru prevenirea renaș
terii militarismului german și asigurarea 
independențe: și securității Franței.

Jacques Duclos a subliniat că după con
ferința de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri, în rindurile cla
sei muncitoare franceze șl ale întregului po- ■ 
por francez s-au intensificat cererl’e de in
staurare a păcii în întreaga lume. La con
ferința de la Berlin, a spus Duclos, Franța 
a avut posibilitatea de a găsi soluția celor 
două probleme care preocupă pe toți fran
cezii și anume rezolvarea pașnică a proble
mei germane și încetarea războiului din In- 
dochna.

Totuși, de la începutul și pînă la sfîrșitul 
conferinței, comportarea ministrului nostru ; 
al afacerilor externe a fost îndreptată spre - 
împiedicarea realizării unor rezultate con
crete în aceste două probleme. Cei trei mi- • 
niștri occidentali s au pronunțat împotriva 
tuturor propunerilor îndreptate spre rezo1- I 
varea pașnică a problemei germane.

Referindu se la acordurile realizate la i 
conferința de la Berlin, Duclos a 
Rezultatele ar fi fost și mai mari 
legațiile occidentale ar fi vrut cu

declarat: 
dacă de- 
adevărat 

să rezolve ace te probleme. Totuși, conferin
ța de la Berlin reprezintă o victorie a poli
ticii tratativelor împotriva pol ticii de forță. 

Poporul nostru va iupta din toate puter le 
pentru ca principiul rezolvării probleme'or 
litigioase pe oalea acorduiilor să triumfe

rarea.
In continuare Duclos a relevat faptul că 

guvernul francez a lăsat fără răspuns pro 
punerea lui Ho Și Min cu privire 'a trata 
tive'e de pace șl a subliniat că dorința gu
vernului S.U.A. este de a menține un tocai 
de război în Indochina.
Continuarea politicii de militarizare a 

țării, a spus în continuare Duclos, exerctă 
o influență, nefastă asupra finanțelor șj eco

nomiei Franței.
Duclos a relevat mizera oamenilor muncii 

francezi cate au suferit privațiuni uriașe in 
cursul acestei ierni.

In legătură cu aceasta, a spus în conți 
nuare Duclos. este cu totul firesc ca clasa 
muncitoare să lupte pentru o majorare ge 
nerală a salariilor.

Duclos a trecut apoi la analizarea situației 
grele a țărănimii franceze și a muncitori 
lor nord-africani care lucrează în Franța și 
s-a ocupat de lupta femeilor, a tineretului, 
a intelectualilor pentru pîine pentru in
dependența națională a Franței și pentru 
pace.

In raportul său, Duclos a acordat o mare 
atenție întăririi unității de acțiune a oame
nilor muncii francezi.

Trebuie să ducem cu curaj, fără a pierde 
timpul, a sub’iniat Duclos, o politică de 
front unic, deoarece în față țării stau pro
bleme serioase. Trebuie să împiedicăm ra
tificarea tratatelor de la Bonn și Paris. 
Trebuie să obținem restabilirea păcii în In
dochina și- satisfacerea revendicărilor cla
sei munetoare șt ale maselor muncitoare.
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