
’Proletari din toate țările, unifi-vă !

Tineri mecanizatori din S.M.T* și G. A. S.!

Luptați cu tot elanul vostru tineresc pentru a executa la timp și în bune 
condițiuni lucrările agricole de primăvară—chezășia obținerii de recolte 
îmbelșugate. Folosiți din plin capacitatea de lucru a tractoarelor — 
cuplați mai multe mașini agricole la un tractor, adăugați a patra trupiță 
plugului „llie Pintilie11 și aplicați larg metoda graficului orari

In apărarea păcii mondiale
I Oamenii simpli din lumea întreagă s-au 
bbișnuit să aprecieze diferitele guverne nu 
latît după vorbele lor, cit mai ales după fap
tele lor. Există diriguitori de state care vor
besc despre pace dar nu ostenesc pregătin- 
Xiu-se de război. Ei sînt bine cunoscuți. In 

.domeniul relațiilor între state se face simți
tă însă și o altă politică, o politică a fapte
lor concrete menită să ducă la atenuarea 
Încordării internaționale și la o asigurare re
ală a păcii mondiale. Această politică este 
Bea pe care o promovează Guvernul Sovietic. 
' Politica externă sovietică este clară ; ea are 
țel suprem slujirea Intereselor popoarelor iu- 

.. dtoare de pace. Consecvența acestei politici, 
'test» în afară de orice îndoială deoarece a 
fost necontenit demonstrată. Nota din 31 
martie pe care Guvernul Sovietic a adresat-o 
guvernelor Franței, Marii Britanii și S.U.A. 
constituie o nouă verigă la lanțul acțiunilor 
întreprinse de U.R.S.S. în vederea reglemen
tării pe cale pașnică a tuturor problemelor 
Internaționale litigioase.

Uniunea Sovietică, după cum 6e știe, a 
propus în Organizația Națiunilor Unite re
ducerea generală a înarmărilor statelor pre
cum și interzicerea armei atomice și a celor
lalte arme de exterminare în masă. Adop
tarea propunerilor sovietice ar fi fost în pri
mul rînd spre folosul milioanelor de oameni 
simpli de pretutindeni care suportă pe ume
rii lor povara cursei înarmărilor deslănțuită 
în lumea capitalistă și care ar ii fost elibe
rați de amenințarea pe care o crează folo
sirea în scopuri războinice a energiei ato
mice.

Cercurile conducătoare din Occident prin 
politica lor au împiedicat pînă în prezent rea
lizarea unul acord în această privință. Di
ficultățile întîmpinate n-au împiedicat însă 
Uniunea Sovietică să-și continue lupta sa 
pentru a feri omenirea de distrugerile pe 
care ar putea să le provoace un nou război 
mondial. Guvernul Sovietic s-a străduit și 
se străduiește să folosească toate posibilitățile 
pentru a menține și consolida pacea.

Securitatea europeană este o problemă de 
o însemnătate primordială pentru pacea 
mondială. Iată dece Guvernul Sovietic, la 
conferința de la Berlin a miniștrilor aface
rilor externe ai Franței, Angliei, S.U.A. și 
U.R.S.S., a propus crearea unul sistem de 
securitate colectivă în Europa. Această pro
punere, cu adevărat istorică, crează bazele 
necesare instaurării unor relații de pace și 
prietenie între țările europene și presntîmpi- 
nării primejdiei unor agresiuni. Planul so
vietic, care și-a găsit expresia în proiectul 

, bazelor unui „Tratat general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa", a 
avut un larg ecou nu numai pe continentul 
nostru ci și în lumea întreagă. Ecoul! acesta 
8 fost puternic cu toate că cercurile intere
sate în continuarea scindării Europei a or
ganizat un complot al tăcerii în jurul pro
punerii sovietice.

Nici complotul tăcerii și nici mat apoi ar
gumentele apologeților renașterii militarismu
lui german n-au reușit să micșoreze valoarea 
planului sovietic de asigurare a securității în 
Europa. Valoarea acestui plan este cu atît 
mai mare cu cit cercurile occidentale în
cearcă să înjghebeze „comunitatea defensivă 
europeană", instrument al politicii Departa
mentului de Stat al S.U.A.

Faptele nu pot 6ă scaipe celor care privesc 
cu grijă viitorul. Și tocmai de aceea devine 
tot mai limpede pentru masele largi popu
lare din țările capitaliste că „comunitatea 
defensivă europeană" nu reprezintă altceva 
decît un paravan la adăpostul căruia se pre
gătește cu febrilitate reînvierea monstruoasei 
mașini de război hitleriste. Această „comu
nitate" este o grupare de state restrînsă (la 
ea nu participă decît 6 țări — Franța, Ita
lia, Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania 
occidentală) care acționează în detrimentul 
păcii europene șl mondiale, oare nu face 
altceva decît să provoace scindarea Europei 
pentru că — așa cum subliniază nota sovie
tică — formarea unei grupări militare de 
state provoacă în mod inevitabil măsuri co
respunzătoare din partea altor state, în inte
resul securității lor.

Astăzi, problema vitală în Europa este a 
reînvia sau nu militarismul german. Propu
nerile sovietice crează premizele rezolvării 
problemei germane pe baze democratice, în 
interesul poporului german, și al tuturor po
poarelor Europei. „Comunitatea defensivă 
europeană" împinge țările occidentale pe un 
drum primejdios: acela al acceptării refa
cerii armatei germane agresive.

In lumina acestor fapte este limpede dece 
„comunitatea defensivă europeană" se lo
vește de împotrivirea maselor largi populare 
din țările occidentale, 0 expresie a acestei 
împotriviri a constituit-o Conferința militan- 
ților pe tărî.m social, a membrilor parlamen- 
teflor și a oamenilor politici din Europa oc
cidentală care a avut loc la 20—21 martie la 
Paris. Această conferință a condamnat proce
sul de refacere a militarismului prusac la a- 
dăpostul „comunității defensive europene", 
și a afirmat sprijinul său ideilor securității 
colective.

Chiar zilele acestea Mareșalul Juln, preșe
dintele consiliului suprem al forțelor armate 
ale Franței și comandant suprem al forțelor 
armate ale blocului Atlanticului de Nord din 
zona centrală a Europei a criticat Tratatul 
cu privire la „comunitatea defensivă euro
peană". In timp ce politica occidentală este 
supusă unor aspre critici, diferiți reprezen
tanți ai unor cercuri politice burgheze recu
nosc justețea acțiunilor întreprinse de 
U.R.S.S. Cu prilejul dezbaterilor de politică 
externă din Camera lorzilor, lordul Beve
ridge a declarat că după părerea lui condu
cătorii sovietici doresc stabilirea păcii pe 
calea tratativelor.

La Berlin, reprezentanții occidentali au res
pins propunerile sovietice privind securitatea 
colectivă în Europa. Independent de voința 
lor, în ciuda atitudinii negative a puterilor 
occidentale, propunerile sovietice și-au păs
trat deplina valabilitate, iar popoare'e ș;-au 
manifestat în felurite moduri deplinul lor 
sprijin. De aceea nota Guvernului Sovietic 
din 31 martie subliniază că Uniunea Sovie
tică consideră indicat să continue discutarea 
propunerilor cu privire la asigurarea secu
rității colective în Europa.

In legătură cu această propunere s-au emis 
în cercurile occidentale o seamă de păreri 
cu privire mai ales la poziția S.U.A. Nota 
Sovietică precizează că nu vede nici o pie
dică în calea rezolvării pozitive a problemei 
participării S.U.A. la sistemul european de 
securitate colectivă.

Nota Guvernului Sovietic amintește insă în 
același timp că in cadrul conferinței de Ia 
Berlin a fost atinsă de ademenea problema lo
cului și rolului „organizației tratatului nord- 
atlantic" în legătură cu înfăptuirea unui 
sistem de securitate colectivă in Europa. Po
ziția Guvernului Sovietic față de b’.ocuil nord- 
atlantic este bine cunoscută. U.R.S.S., ținînd 
seamă de felul în care a fost înjghebat acest 
bloc, consideră că cl nu are un caracter de
fensiv. Cu toate acestea, reprezentanții pu
terilor occidentale au afirmat că trata
tul nord-atlantic are un caracter de
fensiv și nu este îndreptat împotriva nici 
unui stat sau grup de state. Nota Guvernului 
Sovietic din 31 martie arată că este absolut 
evident că „organizația tratatului nord-at- 
lantic" ar putea, în condițiile respective, 
să-și piardă caracterul agresiv dacă ar par
ticipa la ea toate marile puteri care au făcut 
parte din coaliția anti-hitleristă. In conformi
tate cu aceasta, că'.ăuzindu-se după princi
piile imuabile ale politicii sale externe de 
pace și tînzînd spre micșorarea încordării în 
relațiile internaționale. Guvernul Sovietic 
declară că este gata să examineze împreună 
cu guvernele interesate problema participării 
U R.S.S. la tratatul nord-atlantic. Este lim
pede că luarea unor măsuri în sensul noii 
propuneri sovietice ar putea duce la aceea 
că „organizația tratatului nord-atlantic" ai 
înceta să fie o grupare militară de state în
chisă și ar fi deschisă și pentru aderarea 
altor state, ceea ce, paralel cu crearea unui 
sistem eficace de securitate colectivă în ,Eu
ropa, ar avea o însemnătate uriașă pentru 
apărarea păcii mondiale.

Nota Guvernului Sovietic din 31 martie are 
o uriașă importanță; ea reprezintă o nouă do
vadă a consecventei cu care Uniunea Sovie
tică urmărește reglementarea pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase, a străda
niei, ei neobosite de a găsi cale mai potrivite 
mijloace pentru a asigura pacea. Eforturile 
Uniunii Sovietice contrastează cu manevrele 
agresive ale cercurilor conducătoare occiden
tale, care pun bețe în roate inițiativelor me
nite să ducă la destinderea internațională.

Puternicul ecou pe care nota sovietică l-a 
avut imediat după publicarea ei, dovedește 
că oamenii simpli din Europa și din lumea 
întreagă prețuiesc în mod deosebit lupta 
dîrză a Uniunii Sovietice pentru pace și-i 
acordă tot sprijinul.

Poporul nostru, a cărei poziție față de pro
blema securității europene a exprimat-o re
centa declarație a Guvernului R.P.R., sal’ută 
noua acțiune întreprinsă de Uniunea Sovie
tică in scopul preîntîmpinării primejdiei unui 
nou război.

In ajutorul oamenilor muncii de la sate
Tinerii din întreprinderile raionului Gh. 

Gheorghiu-Dej muncesc cu elan pentru a da 
agriculturii mașini agricole de calitate supe
rioară și tractoare bine reparate.

Alături de virstnici, tinerii de la uzinele 
„Semănătoarea", aplicînd în munca lor me
tode înaintate de lucru, obțin succese fru
moase. Brigada de tineret de la turnătorie, 
condusă de fruntașul în întrecerea socialistă 
Gheorghe Panait, de pildă, dă piese turnate 
de bună calitate. Priceperea cu care fiecare 
tînăr își îndeplinește sarcinile ce-i revin, face 
ca brigada să-și depășească cu regularitate 
sarcinile de producție cu sută la sută. De 
asemenea, brigada de calitate de la secția 
sculărie, condusă de fruntașul in producție 
Constantin Niță, depășește in medie norma 
zilnică cu 50 la sută.

O contribuție însemnată la producerea de 
cit mai multe mașini agricole o aduc și 
tinerii inovatori din această uzină. Matri- 
țerul Opriș Tihan a realizat o matriță pen
tru confecționarea capetelor de șuruburi 
patrate, evitînd în acest fel uzajul și prelun
girea timpului de lucru la freză. Datorită 
acestei inovații, norma este depășită cu 150 
la sută. La fel, nituitorul Constantin Motoc 
a confecționat un dispozitiv pentru nituirea 
inelului central de la discul semănătoarei. 
Prin aplicarea noului dispozitiv,; această ope
rație se poate face la 3 nituri de odată, 
reușindu-se să se depășească zilnic norma cu 
80 la sută.

Tinerii de la uzinele „Clement Gottwald"

au obținut de asemenea succese la repararea 
tractoarelor.

Printre brigăzile de tineret fruntașe este și 
brigada de montaj compusă din fruntașii în 
producție Constantin Vărzaru, Traian Bojincă 
și Paul Luca. Această brigadă a montat 5 
motoare de tractor cu 7 zile înainte de 
termen, depășindu-și norma zilnică cu 200- 
250 la sută. La acest succes au contribuit și 
inovațiile fruntașilor în producție, Traian 
Bojincă și Alexandru Ene Baci.

Un aport însemnat la repararea tractoare
lor a fost-'adus de brigada de tineret, frun
tașă în întrecerea socialistă, condusă de 
fruntașul în întrecerea socialistă Nicolae 
Eparu. Brigada, care lucrează la rectifica tul 
bielelor, depășește cu regularitate norma 
între 70—80 la sută.

Succese frumoase au obținut strungarii 
fruntași în producție Ion Război care dă cu 
85 la sută mai multe pistoane finite, Nicolae 
Țane care are o depășire de normă de 50—60 
la sută etc.

$i la întreprinderea de stat auto se 
lucrează din plin pentru repararea cît mai 
rapidă a tractoarelor. Aici, tinerii obțin 
regulat mari depășiri de normă. Strungarul 
fruntaș în producție Constantin Georgescu 
depășește zilnic sarcinile de plan cu 260 la 
sută, fruntașul în producție Alexandru Etveș 
are o depășire de 250 Ia sută, motoristul 
Gheorghe Fekete, 220 ta sută etc.

(Agerpres)

In cinstea zilei de 1 Mai

Angajamentele luate în cadrul întrecerii socialiste 
de către colectivul Uzinei de mașini și unelte agricole 

„7 Noiembrie44 — Craiova
Ziua de 1 Mai — Ziua Solidarității Internaționale a celor ce 

muncesc — constituie pentru colectivul Uzinei de mașini și unelte 
agricole „7 Noiembrie" Craiova un minunat prilej de a intensifica 
întrecerea socialistă pentru realizarea înainte de termen a planului 
pe 1954, în scopul de a contribui la înfăptuirea planului de măsuri 
elaborat de plenara lărgită a CC al P.M.R. din 19-20 august 1953.

Noi sîntem conștienți că prin creșterea producției de mașini 
unelte pentru agricultură vom contribui la sporirea producției agy- 
cole la hectar, la o mai bună aprovizionare a oamenilor muncii ce 
la orașe și sate cu produse agro-alimentare și a industriei ușoare și 
alimentare cu materii prime

Analizind în spirit critic și autocritic, în cadrul consfătuirilor 
de producție, posibilitățile de a dezvolta succesele obținute in cursul 
trimestrului 1, colectivul uzinei noastre își ia următoarele angaja
mente :

— Să. depășim planul pe 1954 cu 10 la sută.
— Să realizăm planul anual la grape cu colți si greble meca

nice cu 30 zile înainte de termen, iar la grape stelate și mașinile 
de împrăștiat îngrășăminte cu 60 zile înainte de termen.

De asemenea, pînă la 1 octombrie a.c., să dăm peste sarcina 
anuală de plan 10 tone piese de schimb pentru mașinile agricole.

In cursul acestui an, colectivul uzinei noastre va realiza urmă
toarele tipuri de mașini agricole noi: grapă netezitoare, tăvălug 
dințat și grape de țesălat.

— Să respectăm indicii de calitate în așa fel ca mașinile livrat» 
agriculturii să funcționeze în cele mai bune condiții.

— Să mărim productivitatea muncii cu 5 la sută față de sarcina 
planificată.

— Să reducem procentul de rebuturi cu 15 la sută la turnătorie 
și forje și 10 la sută la montaj față de anul 1953.

— Să reducem prețul de cost Ia mașinile agricole cu 2 la sută 
față de sarcina planificată.

In dorința de a traduce în viață hotărirea guvernului și partidu
lui cu privire la executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor 
agricole din primăvara acestui an, muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii uzinei noastre iși iau in cinstea zilei de 1 Mai, urmă
toarele angajamente :

In ziua de 30 aprilie a.c. să dea greble mecanice In contul zilei 
de 4 mai a.c., grape cu colți în contul zilei de 9 mai a.c„ șt piese 
de schimb pentru mașinile agricole în contul zilei de 25 mai a.c.

Tot în cinstea zilei de 1 Mai se va executa un Iot experimental 
din noul tip de grapă netezitoare.

— Să mărim productivitatea muncii cu 6 la sută față de sarcina 
planificată.

— Să reducem procentul de rebuturi cu 15 la sută la turnătorie, 
cu 10 la sută la forje și 20 la sută Ia montaj, față de trimestrul I.

— Să reducem prețul de cost la mașinile agricole cu 3 la sută 
față de sarcina planificată.

— Să realizăm în cursul lunii aprilie economii de materiale, 
materii prime și combustibil în valoare de 10.000 lei.

— Să sprijinim gospodăriile agricole de stat „lancu Jianu“ șl 
„Vîrtop", pe care le patronăm, cu piese de schimb pentru repararea 
mașinilor agricole, cadre calificate și ajutor tehnic.

Să executăm Ia timp 
lucrările 

de primăvară

In vederea îndeplinirii acestor angajamente de cinste vom dez
volta întrecerea socialistă și vom extinde larg metodele înaintate de 
lucru.

— Vom mări numărul brigăzilor de tineret șl de calitate.
— In șederea stimulării inițiativei creatoare a maselor și dez

voltării mișcării inovatorilor vcm organiza in cursul acestei luni 
un concurs de teme pentru inovație.

Pentru a asigura realizarea cu succes a angajamentelor de mai 
sus. conducerea uzinei va lua următoarele măsuri tehnico organiza
torice :

— Extinderea lucrului după grafic în toate’ sectoarele șl servi
ciile uz inii, asigurindo-se astfel decalajul intre pregătirea lucrului 
și fabricației in șederea înlăturării asalturilor în producție și pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan.

— introducerea instracriunSor tehnologice la toate produsele și 
dotarea secțiilor de fabrica e cu scule, dispozitive și verificatoare 
ia vederea îmbunătățirii czIitățB.

— Refacerea ascâtorulai principal h secția turnătorie șl com
pletarea uscătorului ce miezuri, punerea în funcțiune a unei stații 
de sablaj și crearea cnui laborator Ia turnătorie.

Toate acestea vor fi realizate fără investiții, prin utilizarea rezer- 
velcr interne.

— Va mari spațiu! pentru preszj și forje prin schimbări de utilaj 
fa aceste exu secții: va mări spat: 1 secției sculărie și va crea un 
atelier de debitare la secția prelucrare.

Peutou ântamâtâțirea condițiilor de lucru șl de trai ale munci
torilor șl tehnicienilor se vor lua următoarele măsuri:

— Pasarea căilor de acces între ateliere.
— Darea in funcție a băii la sectorul III montaj șl a unul vestiar.
— Amenajarea unui club și darea in folosință pînă la 1 Mai 

a unui staționar.
— Pentru îmbunătățirea mesei la cantină, gospodăria anexă a 

uzinei va cultiva 6 ha. teren arabil cu legume și zarzavaturi și va 
mări productivitatea la hectar cu 15 la sută față de anul 1953 prin 
apl carea măsurilor agrotehnice. De asemenea vom sprijini munci
torii care au loturi individuale cu inventar agricol.

Chemăm muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii din 
întreprinderile producătoare de mașini agricole șl piese de schimb, 
precum și din toate Întreprinderile din țară, să-și ia In cadrul în
trecerii socialiste noi angajamente in cinstea zilei de 1 Mai 1954 
și să întimpine această mare sărbătoare prin noi succese în produc
ție pentru a contribui astfel la dezvoltarea economiei naționale, 
la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.

In numele colectivului Uzinei de mașini și unelte agricole 
„7 Noiembrie" Craiova

Director 
Ing. ILIE DOROBANȚU

L Secretarul organizației de partid 
PETRACHE CONDREA

Președintele Comitetului de întreprindere 
ION VTRJAN

Secretarul organizației U.T.M.
ION M. POPA
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lnfr-o brigadă de la Peciul Nou
Toți tinerii tractoriști de la S.M.T. Peciul 

Nou, regiunea Timișoara desfășoară acum o 
întrecere dîrză pentru cucerirea titlului de 
cel mai bun tractorist. Ei luptă pentru înde 
plinirea și depășirea angajamentelor luate la 
pornirea întrecerii.

S :.-cc~ele obținute în ultimele zile fac să se 
va A cît de aprigă este întrecerea. Așa de 
exempl i, brigada utemistă de tractoriști nr. 8 
c-'r-.d isă de tînarul Mișu Mihai a avut plani
ficați pentru întreaga perioadă a muncilor 
agricole de primăvară 384 hantri. In ziua de 
27 martie această brigadă avea realizați 404 
hantri.

Tractoriștii Sait Ion, Sauliuc Grigore și Kiss 
lorif care au lucrat pînă acum cîte 98 de 
hantri au fost Insă depășiți de utemistul Răuș 
Ionel care a realizat 110 hantri.

întreaga brigadă utemtstă de tractoriști con
dusă de Mișu Mihai a executat numai lucrări 
de cea mai bună calitate.

Corespondent
ZĂRESCU CORNEL

Aceste angajamente au fost luate de muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii Uzinei de Mașini și Unelte agricole „7 Nolem- 
brie"-Craiova în cadrul unui miting ținut în ziua de 31 martie a.c.

Angajamentele mele
Am citit tn ziarul „Scînteia tineretului" 

chemarea utemistului tractorist Vasile Stănes- 
cu de la S.M.T. Peciul Nou, regiunea Timi
șoara, adresată tuturor tractoriștilor din țara 
noastră pentru titlul de cel mai bun tractorist. 
Sînt membru al brigăzii utemiste de trac
toriști NT. 7 de la S.M.T. Cudalbi, raionul Bu- 
joru, regiunea Galați. Alături de toți tracto
riștii din brigada căreia aparțin mă în
cadrez și eu în această luptă pentru titlul de 
cel mai bun tractorist și-mi propun urmă
toarele:

Să folosesc întreaga capacitate de lucru a 
tractorului KD-35 prin cuplarea mai multor 
mașini la tractor și îngrijirea lor și a tracto 
rului în cele mai bune condițiuni. In toate 
muncile voi aplica graficul orar, iar prin cali
tatea lucrărilor făcute de mine, voi obține un 
spor de producție de cereale la hectar în medic 
de 400 kg. De asemenea, eu mă angajez să fac 
economii de carburanți și lubrefianți în va
loare de 6.000 lei și să prelungesc, durata de 
funcționare a tractorului Intre două reparații 
cu 17 zile.

Mă voi strădui să fac numai lucrări de bună 
calitate și în termenul fixat, obținînd o de
pășire de 59 la sută a planului meu de pro
ducție pe anul 1954.

PRICOP COST1CA
S.M.T. Cudalbi raionul Bujoru

Succesele colectiviștilor

Dau zilnic 
produse 

peste plan
SIBIU (de la corespondentul 

nostru Popa Gavril).
Muncitorii fabricii de cără

midă „Hercules" din Tîrnăveni 
depun eforturi susținute pentru 
ia menține și pe mai departe 
drapelul de fruntași pe țară in 
ramura construcții ceramică.

Antrenați în întrecerea socia
listă, muncitorii acestei fabrici 
au reușit în prima decadă a lu
nii martie să obțină succese în
semnate în producție.

Muncitorii secției presă cără
mizi, de pildă și-au depășit sar
cinile de plan cu 31 la sută. 
Printre cei evidențiați din aceas
tă secție sînt tovarășii Nemeth 
Ioan, alimentator la prasa de 
cărămizi precum și tinerele Be- 
șeuey Rozalia, Sebeș Suzana și 
altele.

Zilnic tinerele din echipa con
dusă de tovarășul Iozsi Maria 
care lucrează la presa de țigle, 
presează cu 1.500—2.000 mai 
multe țig'e peste normă. Printre 
tinerele evidențiate din cadrul 
echipei se numără și tovarășe
le Beșeney Ana, Fodor Ana și 
Nemeth Ecalerina.

Paralel cu preocuparea ce o 
au zilnic’de a da tot mai mul
te cărămizi și țigle peste plan, 
tinerii din secțiile întreprinderii 
„Hercules" acordă o atenție de 
seamă și calității produselor.

Canea Iuliaha decorată cu 
Medalia Muncii se numără în 
fiecare lună printre fruntașele 
acestei secții. Ea împărtășește 
din cunoștințele profesionale și 
celorlalte tinere, ajutîndu-le în 
muncă.

Tinerele presatoare Domoș 
Elena și Unchiaș Ana care au 

.fost ajutate' de tovarășa Conea 
reușesc să-și depășească zilnic 
normele în proporție de 30—40 
la sută. O preocupare perma
nentă dovedește conducerea și 
colectivul de tehnicieni care se 
preocupă de folosirea și desco
perirea rezervelor interne, ale 
întreprinderii.

Astfel, încă din luna trecută 
a început construirea u.nei ben
zi rulante în secția uscătorie. 
Odată cu punerea în funcțiune 
a acestei benzi . rulante cons
truite din resurse locale, se va 
mări și procesul de uscare al 
țiglelor cu 5—600 bucăți în 24 
ore.

Utemistul Miheț loan e cunoscut de mulți muncitori de la fa
brica „Ideal" din Mediaș, unde lucrează.

Iată-1 în fotografie lucrînd la mașina de filetat capace pentru 
soneriile de biciclete. Ca și alți tineri, el luptă pentru a da 
mereu tnai multe piese de bună calitate.

----* *--------
Tinerii fabricii noastre

Hotărirea plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din august 1953 
a pus în fața muncitorilor și 
tehnicienilor care lucrează bu
nuri de consum, sarcini impor
tante. In întreprinderea „Fe.ro- 
email" din orașul Ploeștl care 
fabrică produse de larg con
sum, programul de măsuri e- 
conomice elaborat de partțd și 
guvern a găsit un puternic ră
sunet.

Prin munca plină de avînt a 
muncitorilor virstnici și tineri, 
planul de producție pe luna 
martie a fost depășit cu 10 la 
sută.

Printre tinerii care sînt în 
fruntea luptei pentru îmbunătă
țirea calității tunurilor de con. 
sum popular, se află și utemiș- 
tii Stroe C. Ion și Jiliscov Du. 
mitru din secția mecanică pro
ductivă. In cursul lunii martie 
ei au confecționat toate piesele 
necesare matrițelor de turnat. 
De pildă, la confecționarea ma
trițelor pentru crătiți de diferi
te numere, ceaune din fontă de 
la nr. 2—5 și reșeuri de tip popu
lar, acești tineri își depășesc 
zilnic normele cu 25—30 la 
sută. Pentru ca produsele tur
nate după aceste matrițe să 
fie de calitate superioară, cel 
doi utemiștl țin o legătură per
manentă cu tinerii de la secția 
modelare șl turnare. Ei supra
veghează și îndrumă tinerii din 
aceste secții, cum să folosească

matrițele, pentru ferirea lor de 
loviri, cînd se scot din forme. 
Preocuparea permanentă a lor 
față de calitatea pieselor, pre
cum și a celorlalți tineri și ti
nere de la sectorul 2 emailat 
exterior — unde pe anul 1953 
stăteau foarte slab cu calitatea 
— a dus la obținerea unor re
zultate însemnate. Numai pe 
luna aceasta rebuturile din ca
drul acestui sector, au fost re
duse cu 1 la sută.

In întreprinderea noastră, u- 
temista Mateescu Maria și tî. 
nara Banu Maria din sectorul 
2 emailaj. au devenit foarte cu
noscute. Ele au îmbunătățit con
siderabil calitatea emailajului, 
obținînd în același timp, o de
pășire a sarcinilor de plan cu 
25—30 la sută. Un succes în
semnat 1-a obținut și utemistul 
Dăuș Marcel care la data de 
19 martie ți-a îndeplinit planul 
lunar.

Lupta împotriva rebuturilor 
șl pentru îmbunătățirea calității 
bunurilor produse de noi, conti
nuă. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. antrenează acum 
întregul tineret, în lupta pen
tru înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor Izvorîte din mărețul 
program economic elaborat de 
partid.

C. BOCIU 
director al întreprinderii 

„Feroemail“-Ploești

Rodnica activitate 
a cooperatorilor 

din regiunea Iași
Muncitorii din cooperativele 

meșteșugărești din regiunea 
Iași, au obținut succese însem
nate în muncă prin folosirea ca 
materie primă a deșeurilo' dela 
unele intreprinderi. In activita
tea lor, cooperativele meșteșu
gărești au folosit toate posibi
litățile de caro dispun pentru 
sporirea producției bunurilor 
de larg consum, pentru îmbo
gățirea sortimentelor șt pentru 
ridicarea calității produselor. 
Colectivele de muncă din aces
te cooperative, au reușit să va
lorifice o mare parte din dese- 
urile care rămîn depozitate 
prin magazii, profăcîndu-le în 
bunuri do larg consum nece
sare oamenilor muncii.

In primele două luni ale a- 
nnlni 1954, cooperativele meș
teșugărești „30 Decembrie" din 
Iași și „1 Mai" din orașul Ro
man, au confecționat și dat în 
folosință oamenilor muncii 
peste 1400 perechi sandale, un 
însemnat număr de perechi de 
bocanci și pantofi pentru copii, 
genți de piele, portofele, port- 
vizite, port-ochelari și altele.

Muncitorii din cooperativele 
meșteșugărești din regiunea 
Iași se străduiesc să îmbogă
țească în mod permanent sor
timentele bunurilor de larg 
consum. Cooperativele „8 Mar
tie" și „9 Mai" din orașul Vas
lui, cooperativa „Croitorul" din 
Huși și altele, produc cămăși 
bărbătești, pantaloni, pijamale, 
rochii, capoate etc., iar coope
rativa „Flacăra Roșie" din 
Roman, în primele luni ale a- 
nului acesta a produs din re
surse locala 6000 bucăți cable 
de teracotă.

Din deșeuri’e rămase de la 
fabrica „Textila Roșie", coo
perativa „Voința" din Iași a 
confecționat 642 kg frînghii, 
hamuri și sfoară, iar cooperati
va „Progresul Textil" a fabri
cat din deșeuri, o cantitate de 
5860 kg. vată necesară la croi
torie

Și cooperativa „înainte" din 
Iași, dă zilnic pe piață însem
nate cantități de împletituri de 
nuiele (fotolii, valize, panere 
etc.) roți pentru căruțe, scap- 
ne, butoaie, potcoave și alte ar
ticole necesare gospodăriilor 
țărănești. Numai în primele 
două luni ale anului 1954, au 
fost date de către această coo
perativă, spre folosința oamenl- 
k>r muncii, bunuri de larg con
sum, în valoare de 39.436 lei.

Corespondent
B. LAZAR

BACAU (de la corespondentul nostru B. Du
mitrescu).

Membrii gospodăriei colective din comuna 
Romîni, raionul Buhuși, avînd în frunte pe 
comuniști, s-au avîntat cu entuziasm în bătă
lia însămînțărilor.

Ei aplică acum cu pricepere metode înain
tate, însușite în cadrul învățămîntului agroteh
nic. Astfel ei au dat cea mai mare atenție res
pectării agrominimului, grăpînd bine toate 
ogoarele arate în toamnă. Apoi au început să 
însămînțeze. Pînă acum au fost însămînțate 
5 hectare cu orz, 2 hectare cu mazăre și nu 
mai este mult pînă vor termina de însămînțat 
toate culturile din urgența I-a.

Dornici de a contribui la buna aprovizionare 
a oamenilor muncii de la orașe, colectiviștii se 
străduiesc să mărească productivitatea la hec
tar. De aceea, pentru culturile de legume ei au 
confecționat 5.000 ghivece nutritive, însămîn- 
țîndu-le cu roșii, ardei, castraveți etc.

O bună aprovizionare cu legume
Gospodăria anexă C.F.R. de la Brăila, dis

pune de un teren de 120 hectare, din care 60 
hectare teren legumicol.

Muncitorii și tehnicienii de la această gos
podărie s-au pregătit temeinic pentru muncile 
de primăvară. Ei au reparat și pus la punct, 
din timp, tot utilajul agricol — tractoare, plu
guri, prăsitoare etc.

Din răsadnița gospodăriei, muncitorii gră
dinari vor recolta în curînd primele trufan
dale — ridichi, salată și altele. Se vor însă- 
mînța, de asemenea, suprafețe însemnate de 
varză roșie și ardei.

Pentru îndepărtarea apei de pe terenul în
sămînțat de cu toamnă cu usturoi, muncitorii 
gospodăriei au săpat șanțuri de scurgere, sal- 
vînd astfel plantația de la stricăciuni.

Muncitorii și tehnicienii gospodăriei anexe 
C.F.R.-Brăila se străduiesc ca prin munca lor 
să asigure cantinelor C.F.R. o bună aprovi
zionare cu legume și zarzavaturi.

Loturi individuale 
pentru oamenii muncii 

din Piatra Neamț
Comitetul executiv al sfatului popular al 

orașului Piatra Neamț se preocupă de ex
tinderea și îmbunătățirea cultivării de legu
me pe loturi individuale. Pînă în prezent a 
fost identificată în jurul orașului o suprafa
ță de peste 100.000 m. p. care va fi culti
vată cu diferite legume. Din această supra
față s-au repartizat pînă acum, muncitori
lor și funcționarilor din întreprinderile și fa
bricile orașului, 54.000 mm. de teren. La u- 
mlatea nr. 2 auto, 20 de muncitori și func
ționari au primit o suprafață de 4.200 m.p., 
iar la fabrica „Reconstrucția" 23 muncitori 
au prim t 6.900 m.p. pentru a-i cultiva cu 
legume. Printre primii care și-au manifestat 
dorința de a cultiva legume pe loturi indivi
duale sînt fruntașii în întrecerea socialistă 
Gh. Bălan și Gh. Dunai de la unitatea nr. 2 
auto care au primit 250 m.p. și respectiv 300 
m.p.

Sfatul popular orășenesc a asigurat prin 
OCL Aprozar întreaga cantitate de semin'e 
necesare muncitorilor și funcționarilor ca;e 
au făcut cereri pentru cultivarea de legume 
pe loturi individuale.

(Agerpres)’,



Să răspîndi și să aplică agrotehnica înaintată
Agitatorii utemiști popularizează 

metodele agrotehnice
Gu toate cM ședința de instru

ire a agitatorilor durase mai 
mult ca de obicei, de data aceasta 
însă, nimeni nu se grăbea.

In acest timp utemistul Gh. 
Radu s-a adresat tovarășului 
Stanciu Gheorghe, secretarul or
ganizației de partid din sat.

— Uite tovarășe secretar — 
spu-se utemistul Gh. Radu — eu 
mi-am pus în gînd să vorbesc 
țăranilor desipre metoda de însă- 
mînțare a porumbului în cuiburi 
așezate în pătrat, metoda agro
tehnică prin care se poete obține 
o recoltă bogată la hectar și se 
poate aplica de către orice om 
din sat. Dar spune-mi, cum e cu 
metod-a asta și cu marcatorul 
care arată locu'l unde trebuie 
pusă sămânța ? Și vreau să mal 
întreb, de ce rărițatul este dăună
tori parcă nu-mi este atît de 
limpede... Deși ședința de instru
ire a agitatorilor se terminase dc 
mai bine de o jumătate de oră, 
întrebările și discuțiile continuau 
încă. Tovarășul Stanciu răspun
dea când la o întrebare cînd la 
alta, desenând uneori pe hârtie, 
ca să se înțeleagă mal bine, cum 
vine marcatorul, cum se face 
însămințatul în cuiburi așezate 
în pătrat și cit de mult dăunează 
porumbului obiceiul rărițatutui 
etc.

Agitatorii ascultau cu mare 
atenție explicațiile pe care le dă
dea tovarășul Stanciu. După 
ce răspunse la o serie de între
bări el adăugă :

— Acum vedeți bine însemnă
tatea pe care o are aplicarea me
todelor agrotehnice in ce privește 
însămiînțarea și îngrijirea culturi
lor, așa cum sînt de pildă porum
bul, cartoful, sfecla de zahăr, 
floarea soarelui, culturi care de
altfel sînt ocupația principală a 
țăranilor muncitori din satul 
nostru. In jurul acestor -probleme 
să discutați cu sătenii noștri, 
dînd exemple cît mai concrete.

Pentru a putea să-i lămurească 
cît mai bine pe țăranii muncitori 
din sat despre foloasele pe care 
le pot avea dacă aplică regulile 
agrotehnice, agitatorii utemiști 
nu s-au rezumat însă numai la 
instructajul pe care l-au primit, 
îndrumați de tovarășul Stanciu 
ei au studiat amănunțit Hotă
rîrea guvernului și partidului cu 
privire la pregătirea și desfășu
rarea la timp și în bune condi- 
țiuni a muncilor agricole de pri

măvară și au citit și articole 
din „Scânteia" cum sînt de pildă 
articolul de fond ,,Toate forțele 
pentru o producție agricolă spo
rită în anul 1954“ sau „Che
marea pa-rticip.anților la consfă
tuirea pe țară ,a fruntașilor în 
producție la cultura porumbului, 
cartofului și a sfeclei de zahăr".

Iată-i acum stînd de vorbă cu 
cetățenii, fie la moară, fie în fața 
cooperativei fie mergând din casă 
în casă.

Intr-un grup de țărani care 
discutau în fața cooperativei se 
găsea și agitatorul utemist Radu 
Gh. El vorbea, după* cum își pu
sese în gind, despre insămîn- 
țarea porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat.

— Ia ascultă bre, nene Stroe, 
ce se spune despre însămînțarea 
porumbului, în Hotărârea guver
nului și partidului 1 Spune aici 
așa : că unii colectiviști din Ora
dea și din alte regiuni ale țării 
au obținut cîte 4.800 kg. porumb 
— boabe la hectar, și chiar mai 
mult, aplicînd metoda însămîn- 
țării porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat. Și iată cum- vine 
această metodă : cu ajutorul unui 
marcator, care seamănă cu p 
greblă cu deosebirea că este mai 
mare și are dinții de lemn așe
zați la 70 cm. unul de altul, treci 
odată de-a lungul și odată de-a 
latul parcelei de pământ pe care 
o ai, iar la încrucișarea acestor 
linii pui la adâncimea de un lat 
de mînă 2—4 boabe de porumb. 
Și spune aci că se face o mare 
economie de boabe. Cu o dublă 
de boabe de porumb poți semăna 
un hectar de pământ. Și apoi a- 
plicînd această metodă prășitul 
se poate face mai bine, mai ușor, 
și într-un timp mult mai scurt.

După ce a mai dat unele expli
cații în legătură cu prașilele, agi
tatorul a vorbit despre urmările 
dăunătoare ale folosirii rărița- 
tului, arătând de pildă că prin ră- 
rițat se pot tăia rădăcinile porum
bului iar umezeala în loc să ră- 
mînă la rădăcină, să fie folosită 
de semănături se evaporă, pen
tru că șanțul făcut de rariță du
ce la mărirea suprafeței de pă
mânt de pe care se poate evapora 
apa.

Cu mult interes și-a desfășurat 
activitatea și agitatorul utemist 
Rădulescu Gh. Stînd de vorbă cu 
țărani: muncitori Dinu Vas'le și 
Ion D. Mircea, agitatorul utemist

l-a lămurit despre însemnătatea 
pe care o are sfecla de zahăr și 
floarea soarelui pentru industrie 
și pentru hrana populației.

— Din sfecla de zahăr — a 
spus tov. Rădulescu — se extra
ge zahărul iar din floarea soare
lui uleiul comestibil, produse atît 
de necesare consumului oameni
lor muncii de la orașe și sate. ,Și 
în afară de faptul că aceste cul
turi constituie materia primă pen
tru industrie, după cum știți, ele 
dau și un bun nutreț pentru vite, 
așa cum sînt de pildă frunzele și 
borhotul de la sfecla de zahăr și 
turtele de floarea soarelui. Ute
mistul Rădulescu a arătat apoi 
că în Hotărîrea guvernului și 
partidului se pune un deosebit 
accent pe însămînțarea sfeclei de 
zahăr pe tarlale cît mai grupate, 
mai mari, pentru ca pe terenurile 
destinate acestei culturi să se 
poată face arături adinei cu 
tractorul. — Este bine ca noi, 
cei din satul Fulga de Sus, să 
ne grupăm terenurile bune de 
cultivat cu sfeclă ca să fie arate 
cu tractorul, treabă care ar ușura 
munca multora dintre noi și 
aratul ar dura mult mai puțin 
timp.

„Drept — spuse unul din cei 
doi ascultători din jurul agitato
rului Rădulescu. — N-ar fi rău 
de loc să discutăm cu mai mulți 
dintre noi care avem terenurile a- 
propiate, să facem această treabă. 
Ne scutește mult munca noastră 
și a vitelor, ș-apoi n-o să ne 
coste prea mult".

Urmind exemplul agitatorilor 
comuniști, Ștefan Jarcălău, Voicu 
Dragomir, Ștefan Mihalcea și 
alții, agitatorii utemiști din satul 
Fulga de Sus, raionul Mizil, au 
desfășurat o muncă vie pentru 
popularizarea metodelor agroteh
nice sovietice și a metodelor fo
losite de fruntașii din agricul
tura noastră.

Agitatorii au însă datoria pa
triotică ca și de aci înainte, în
deosebi în timpul muncitor agri
cole de primăvară, să-și ducă ac
tivitatea din plin folosind toate 
formele de agitație politică de 
masă, popularizând fruntașii re
coltelor bogate și combătind svo- 
nurile chiaburești și metodele în
vechite, dăunătoare, care se ma- 
folosesc de către unii țărani mun
citor- în cultivarea și îngrijirea 
culturilor.

D. FILIPOV1CI

Așa s-au obișnuit co
lectiviștii din comuna 
Șelimbăr, raionul Si
biu, chiar de ia înfiin
țarea gospodăriei ior 
colective: să aplice cît 
mai multe 
grotehnice 
încă de 
cînd și-au 
rele la un loc și au în
ceput să le lucreze în 
comun, ei au hotărit 
să smulgă roade bo 
gate pămîntului.

Și așa au și făcut. 
An de an, folosind cu 
pricepere experiența 
colhoznicilor sovietici 
și metodele fruntașilor 
in producția agricolă au

metode a- 
înaintate. 

atunci, de 
unit ogoa-

4-
+ cules recolte mari. Iar
* recoltele mîndre obți

nute de ei i-au răs
plătit pe deplin.

In anul acesta, co
lectiviștii din Șelimbăr 
aplică o nouă metodă- 
insămînțatul în cuiburi 
așezate în pătrat la 
cartofi, metodă care 
are o însemnătate deo
sebită în sporirea producției la hectar. In- • 
sămînțatul în cuiburi în pătrat dă posi-T 

Abilitatea ca plantele să folosească mal4- 
+ bine aerul, lumina, substanțele hrănitoa-A 
4 re din sol, dă posibilitatea executării me-4 
Ț canizate a lucrărilor de întreținere. în* 
4 timpul optim și în termen scurt, asigurăȚ
* dezvoltarea în bune condițiuni a plantelor,4 
Țobținerea unui rod bogat. Și folosirea citi
* mal largă a acestei metode este o sarcină 4

Îdc seamă pe care Hotărîrea partidului și* 
a guvernului cu privire la pregătirea și4.

* executarea ia timp și in bune condițiuni* 
fa lucrărilor de primăvară o nune in fațaj 
T oamenilor muncii din agricultură. *
I In gospodărie au început de multă vre-Ț 
♦ mc însămînțările. Acum se insămințeazăț 
^cartofii Și așa cum au hotărit ei insămîn-T 
4țează cartofii — după cum se vede inȚ 
* fotografie — in cuiburi așezate in pătrat.^

* •
>-
4*

Ca u a cu lapte

69.643 kg. sfeclă de zahăr 
la hectar

Cultiv sfeclă de zahăr de mai mulți ani și atn 
ceva experiență în această privință. Cea mai însem
nată recoltă pe care am obținut-o — de cînd cultiv 
sfeclă de zahăr și pînă anul trecut — a fost aceea 
din anul 1951 : 10.500 kg. sfeclă de pe 18 ari a- 
dică peste 58.000 kg. la hectar. Și pînă atunci 
strânsesem eu recolte mari de sfeclă de zahăr, dar 
nu chiar așa. La hectar, venea cam cite 35.000— 
45.000 kg. Atunci însă am realizat peste 58.000 kg.

Recolta obținută în 1951 m-a învățat că pot să 
obțin de pe pământul meu o recoltă și mai bogată, 
numai să muncesc așa cum cere agrotehnica. Și 
așa am lucrat. „Recordul'* realizat de mine în 
1951 nu mai este bun. In anul trecut am cules de 
pe 14 ari. 9.750 kg. sfeclă de zahăr. La hectar, ar 
însemna o recoltă de aproape 70.000 kg.

Am obținut o asemenea recoltă numai datorită 
faptului că am lucrat pămîntul așa cum prevede 
agrominimul. Iată cum am muncit:

Știam din cele învățate, că sfeclei de zahăr 
nu-i priește orice teren. Din tot pămîntul, aveam 
doar un petec de vreo 14 ari care era potrivit Fu
sese mai înainte cultivat cu trifoi, iar în 1951 l-am 
însămințat cu grfii.

După ce am secerat grîul, am desmiriștit în 
dată. Apoi am cărat pe teren vreo 7.000 sau 8.00f 
kg. bălegar.

La vreo Iurtă de zile după ce am făcut desmi 
riștitul, am ieșit să fac arătură adîncă de toamnă

In primăvară, de cum s-a topit zăpada și pă
mîntul a început să se zvînte, am grăpat terenu' 
pentru ca să se afineze și să nu piardă apa pătrun
să în pămînt din topirea zăpezii. Cîtva timp qiai 
tîrziu, cînd m-am hotărit să însămînțcz, am îm
prăștiat îngrășăminte chimice pe teren. Am dai 
superfostat, azotat de amoniu și hainită — vreo 
75 kg. în total. După aceea, am grăpat iarăși tere 
nul. Aceasta pentru a îngropa îngrășămintele chi 
mice in pămînt și apoi pentru a pregăti terenu1 
pentru însămînțări. A doua zi am început în 
sămînțat'Ul sfbclei.

La vreme potrivită am'executat și lucrările dc 
întreținere. Cînd sfecla a răsărit și au prins să se 
deosebească rândurile, am făcut prima prașilă. 
numai printre rînduri. După a’te șase-șapte zile am 
făcut și cea de a doua prașilă tot numai printre 
rînduri.

După aceste două prășite, sfecla a început să 
crească repede, astfel că după alte patru-cincj zih 
a trebuit să fac buchetatul și în aceeași zi am 
făcut și răritul sfeclei. Am lăsat cîte o singură 
plantă la vreo 13—15 centimetri depărtare.

Pentru ca planta care a rămas să se întărească 
bine, să se prindă trainic în pămînt, îndată am fă 
cut o altă prașilă—cea de a treia. De data aceast 
am prășit nu numai printre rînduri ci șt pe rînduri 
nrintre plante După o săptămînă am prășit dii 
nou cultura. Cea de a cincea și ultima prașilă 
am făcut-o după încă vreo două săptămîni.

Cînd roadele sînt bogate, nu-ți pare rău d< 
muncă. Așa și eu. M-am simțit răsplătit pe de- 
nlin pentru munca pe care am depus-o de la pre
gătirea terenului și pînă la recoltare, cînd am vă- 
7ut recolta frumoasă culeasă. 9.750 kg. sfeclă de 
<«hăr pe 14 ari I Mai mult oa oricând.

Am predat sfecla fabricii de zahăr. Am primit

1.931 lei și mi s-a înlesnit să cumpăr la preț re
dus 26 kg. zahăr, 23 m. de pînzeturi diferite și 
peste 3.800 kg. borhot umed pentru hrana vitelor.

In anul acesta avantajele sînt și mai sporite. 
Din Hotărîrea guvernului cu privire la îmbună
tățirea sistemului de contractare a plantelor teh
nice, medicinale etc., am văzut limpede ce avantaje 
primesc cultivatorii de sfeclă de zahăr

Dacă în anul trecut am obținut asemenea recol
tă anul acesta vreau să culeg o recoltă mai mare. 
Știu că este greu, dar mă voi strădui. Pentru a- 
ceasta, toate muncile necesare pregătirii terenului 
le-am făcut pînă acum și voi munci așa cum cere 
știința agrotehnică.

GERGELY CSISZER 
țăran munrltor cu gospodărie individuală 
Tg. Mureș. Regiunea Autonomă Maghiară

Am să explic și altora 
cum muncesc eu

De zeci de ani îmi muncesc pămîntul singur. 
Cele 3 hectare și 62 ari de pămint pe care ie am 
nu mi au dat pînă acum recolte prea mari. Aceas
ta din cauza metodelor învechite pe care le 
foloseam. In u'timii an; însă, am început să 
dau tot mai multă atenție sfaturilor date de teh 
nicianul și agentul agricol din comuna noastră, 
îmi dădeam seama cu fiecare an că respectînd 
intr-o măsură cît mai mare regulile agrotehnice, 
succesele sînt tot mai mari De exemplu la insă- 
mințatul porumbului in anul 1953, am ținut sea
ma de anumite reguli agrotehnice pe care le-am 
învățat la conferințele ținute ia căminul cultural, 
cît și din articolele ziarelor noastre. încă din 
toamna anului 1952 am făcut ogor de toamnă iar 
in primăvara lui 1953, pe această suprafață pe 
care am hotărit s-o cultiv cu porumb, am făcut o 
arătură ușoară, am împrăștiat un strat de gunoi 
putred pe care l-am adunat în timpul iernii. Ter- 
minînd arătura aceasta ușoară pe suprafața deja 
ogorîtă din timpul toamnei, am insămintat cu sa
pa, făcînd cuiburile la distanțe de 70-71 cm. unul 
de altul, unde puneam 4—5 boabe de po
rumb de soi.

Dar nu numai la însămințat am respectat re
gulile agrotehnice. Auzeam pe tehnicianul agricol 
de la S.M.T.-ui din raionul nostru, că la porumb 
se pot executa 3 și 4 prașile într-un an și apoi că 
nu e bine să se facă mușuroi în jurul plantei. 
Am urmat sfatul. Roadele aplicării acestor me
tode s-au arătat toamna. Ca de obicei trebuia să 
recoltez 1.100 kg. porumb boabe la hectar Această 
cifră ,p fost însă depășită cu mult. Prin aplica
rea și respectarea întocmai a regulilor agromini 
mu'ui am obținut 4.000 kg. porumb boabe la hec
tar, în .timp ce media recoltei obținute de ceilalți 
țărani muncitori din comună a fost de 1.400 kg 
lorumb boabe la hectar.

Practica mi-a dovedit că aplicarea regulilor a- 
'rotehnice este chezășia sporirii recoltei. de po
rumb la hectar. Miiiți țărani muncitori s au mirat 
le recolta mea de porumb. Eu am să mă strădu
iesc să le explic metodele mele de muncă 
oentru ca și recoltele lor să sporească in anul a- 
cesta.

CONSTANTIN V. IOAN
țăran muncitor cu gospodărie indivi
duală, comuna Drîdu, raionul Urzicen. 
decorat cu Ordinul Muncii clasa a IJI-a
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Noi mașini 
pentru 

agricultură

Lupta pentru re
colte bogate se duce 
in toate republicile 
Uniunii Sovietice. In 

fiecare republică crește și se dezvoltă in
dustria producătoare de mașini necesare 
agriculturii.

Agricultura din Lituania Sovietică este 
înzestrată cu tehnica cea mai nouă și mo
dernă. Intreprinderle industriale din 
R.S.F.S.R.. Ucraina. Beiorusia și 
alte republici frățești livrează colhozuri
lor din L'tUante tractoare, comu ne, ma
șini agrjmte de tot felul. p=ese de ser mb. 
In ult mu! timp, colhozurile din Lituania 
Sovietică primesc din ce in ce mai multe 
mașini executate de întreprinderile :ndus- 
triale locale. In uzinele din Vilnius, Ka
unas și din alte orașe se fabrică adăpă
tori automate precum și alt utilaj pentru 
fermele de creștere a vitelor.

Uzina „Komunaras" din Vilnius va 
livra în cel de al doilea trimestru al anului, 
prima serie de noi mașini destinate ex
ploatării zăcămintelor de turbă. Turba 
exploatată din aceste zăcăminte e folosită 
ca îr.grășămînt. In uzina „Komunaras" 
se fabrică și alte mașini necesare agri
culturii. De curînd, uzina a fabricat și a 
trimis colhozurilor din Lituania o mare 
cantitate de mașir.i pentru prepararea 
ghivecelor nutritive.

Anul acesta, col
hozurile din R.S. 
F.S.R. și-au luat an
gajamentul să mă-

va face în

600 000 ha 
cultivate 

cu porumb 
rească suprafețele cultivate cu porumb de
șase ori în comparație cu anul trecut. 
Aceasta înseamnă că suprafața cultivată 
cu porumb va atinge 600.000 hectare. In 
majoritatea regiunilor din Ural și Siberia 
cultura porumbului se va face pentru pri
ma dată, dar având la îndemână cele mai 
perfecționate mașini colhoznicii sînt con
vinși că vor obține recolte bogate.

Prin folosirea soiurilor de porumb bo
gate în coceni, prin aplicarea îndrumări
lor agrotehnice, colhozurile 
cite 800 de chintale de masă 
tar.

Semănatul porumbului se
întregime prin metoda semănării în cuiburi 
așezate în pătrat. In prezent, întreprin
derile industriale termină fabricarea a 
100.000 de semănători de mină pentru 
porumb. Pentru semănarea în cuiburi a- 
șezate în pătrat cu ajutorul mașinilor, 
S.M.T.-urile din R.S.F.S.R vor primi
5685 semănători marca „SȘ—6A“.

Uzina de mașini agricole „Steaua Ro
șie" din Kirovograd a început să expedi
eze primele semănători de acest tip. 
SM.T.-urile vor mai primi încă sute de 
cultivatoare, ceea ce va da posibilitatea 
ca procesul semănatului să se mecanizeze 
în întregime.

Organele agricole se ocupă intens de 
pregătirea temeinică a agronomilor și 
mecanizatorilor Mașini perfecționate, 
folosite cu pricepere — iată chezășia suc
cesului. Pînă î'n prezent, peste un milion 
de colhoznici au studiat la cursurile agro
tehnice metoda semănatului în cuiburi 
așezate în pătrat Pentru 
lucrătorii din S.M.T.-uri 
seminari: speciale.

Pentru o documentare
colhoznicii, agronomii și mecanizatorii au 
la îndemînă lucrări științifice despre oh 
ținerea de recolte bogate de porumb pen
tru insilozare de pe pământurile fără cer
noziom-

mecanizatorii și, 
s-au organizat

mai temeinică,

Era îmbrăcat în halat de casă, 
larg și elegant, in picioare avea pa
puci de papură, iar părul castaniu, 
inelat, și-l strânsese sub o tichiuța 
înflorată.

Plin de gravitate, cu capul ple
cat — semănînd unu: preot în cli
pele cînd așteaptă pogorîrea duhu
lui sfînt — ședea lingă aragaz, de 
mai bine de zece minute. Trebuia 
să toarne lapte într-o cană de lut, 
apoi să-l lase să fiarbă — o treabă 
intrată de mii de ani în tradiția 
gospodinelor. Omul, in care acum, 
ia două zeci și opt de ani se trezi
seră aptitudinile gospodărești — se 
afla intr-o situație 
încurcată: să toarne 
ori... Cît să-i lase 
Turnă laptele cu inegalabilă stângă
cie îneît vărsă jumătate din el, 
ceea ce, pentru moment, îi provocă 
o durere tot așa de mare ca și cînd 
șl-ar fi zdrobit un picior, ori... 
„Două cești de cafea s-au dus", gîn- 
di cu amărăciune. Cînd se încre
dința că totul e în ordine, se trânti 
pe pat. încercind totuși o bucurie 
de copil la gindui că peste un sfert 
de ceas va sorbi mult rîvnrta cafea 
cu lapte.

Camera — pereții acoperiți cu 
picturi și broderii, mobilă de cu
loare închisă, covor persan — păs
tră o atmosferă intimă, îndemnând 
la nesfârșită visare. Aproape întot
deauna cînd se afla acasă, întins în 
pat, Vasile uita treburile care-I al
bea? părui și se lăsa furat de visa
rea d s ee coBstnf rufo-ți o lume a- 
parte de cea in care trăia la „'CV- 
vici*. De obices se inchipuia de-»ar:e 
de meleagu'-le constanțcrtor. cu- 
treerihd, în miez de primăvară, 
livezi fără margini, păduri, cîmpil, 
în tovărășia unei fete sfioase, dar 
a cărei mimă știe să xocbească prin 
ochi . Oh, visări ale adolescenței, 
de ce ați ajuns așa de tîrziu la Va- 
siîe? îndată ce iese dintre acești 
patru pereți, el singur se rușinea
ză de voi...

Pe o vreme nenorocită, fără sea
măn chiar în istoria acestor melea
guri — zăpada îți ajungea ia brîu, 
iar viscolul trecea prin om ca prin- 
tr-o sită — Vasile, agronomul șef, 
fusese nevoit să străbată zeci de 
‘"tometri pe jos. să controleze ? 
să dea sfaturi, să... A dormit pe unde 
a apucat, cu capul pe masă, a mîn- 
cat pîine cu slănină și ceapă (nu-1 
place nici slănina, nici ceapa) al
teori răbdări prăjite... S-a întors 
la Medgidia :~>t:nd prin nămeți, cu 
gîndul la căldură, la odihnă și — 
nici el singur n-u-și dă seama cum 
i-a răsărit în minte — gîndul să 
bea zece cești de cafea cu lapte... 
După ce a dormit bine, s-a înver
șunat și s-a pus să cugete asupra 
unor stări de lucruri... Hotărît, nu 
mai merge așa — să ducă o viață 
după placul altora — și atîte tot. 
Trebuie mal întâi să se îngrijească 
de el ca oricare. Se va scurta la șap
te dimineața, își va pregăti cafeaua 
cu lapte, apoi.. Iaca așa va sta în 
halat, în papuci, cu tichiuța în cap 
și va bea cafea cu lapte!

In camera alăturată se auziră 
bocănituri. „Cotoroanța își face mă- 
tăniile" — gîndi Vasile,

Bătrîna, o femeie de vreo șapte 
zeci de ani, ciocăni în ușă și intră, 
fără să aștepte răspuns. Bîigui c'J 
oarecare teamă;

— ...Cu porumbul acela, maică... 
Aă putea să mă ajuți? Hai maică... 
Vasile se încruntă, nefiresc și-i a- 
runcă vorbă aspră:

— Nu te ține de capul meu... Faci 
învîrteli și vrei să mă bagi pe mine 
la apă. Nu-ți dau nici un act, gata! 
Seamănă!

Bătrîna ieși, dînd din mîini, par
că s-ar fi apărat de necuratul. In 
urmă cu vreo cîțiva ani, jumătate 
din locuitorii orășelului erau sub 
călcîiul el. Avea zeci de prăvălioare 
cu mărunțișuri — din care storsese 
averi mari. Acum mai avea casa. 
Vasile intrase chiriaș la ea pentru 
că nu găs:se în altă parte. „A murit 
dumnezeul vostru, mormăi Vasile 
cu gîndul la bătrînă. Dracu să vă 
ia... O viață împuțită ați dus înain
te, viață împuțită duceți șt acum.. 
Stați pe cuptor și clociți, doar, doar 
or ieși bani... Ce vă pasă!

Iar s-auziră bocănituri și Vasile. 
crezând că bătrîna s-a apucat din 
nou de mătănii — înjură printre 
dinți Ușa se deschise și spre mi
rarea lui, intră un bărbat de vreo 
treizeci de ani, roșu-n obraji și 
mustăcios, cu o căciulă neagră, 
dată pe-o ureche.

— Hai, tovarășe agronom, hai 
că ne prinde sfinta amiază, spuse 
omul zîmbind și făcîntu-i semn să 
se îmbrace în grabă.

— Ce vrei — întrebă Vasile 
Unde să mergem?

Omu1 ișl deschise fața într-un 
zîmbet copilăros, turb căciula cu 
palma aspră și zise, glumind:

— La revoluție, d-apoi unde! Ha> 
că ne-o ia revoluția-nain’te!

In clipa asta se auzi un sfîrîit în
grozitor și agronomul duse mâinile

teribil de 
tot laptele, 

să fiarbă?...

a- 
nu
O 
se 
să

spre față, speriat. Ieși în prag — 
și totul i se întunecă în fața ochi
lor. Oftă și înjură.

— S-e dus laptele! spuse musafi
rul parcă în ciuda Iul Vasile. Agro
nomul trînti halatul, tichiuța, rupse 
un papuc și iar înjură.

— Nu-s de noi treburile astea! 
zise iar musafirul', rîzînd, arătând 
spre aragaz. De noi e revoluția! 
Hai tovarășe agronom.

Matei era vizitiul raionului și îl 
purta deseori pe agronom către sa
tele din jur. Ager la minte, iute din 
fire — .Matei avea ce avea cu re
voluția. Ii grăbea pe toți — și-i gră
bea amintindu-le de revoluție: hai 
la revoluție, hai că n-așteaptă. Pen
tru el și însămtn-țările, și stringe- 
rea recoltei, și un festival, ...toate, 
toate cîte le face omul, se chemau 
revoluție. „Sarcina mea, zicea el, 
e să duc oamenii la revoluție. Ii 
port cu roibii mei (două gloabe, vai 
de ele) ca vîntul șl ca gîndul".

— Ht boală, hi! — îndeamnă 
Matei caii, poftindu-1 în același 
timp pe agronom să ia loc lingă 
el, Vasile muncea de trei ani în ra
ionul Medgidia. Trei ani de mun
că încordată — uneori zi și noapte 
de alergături... Aproape toate gos
podăriile din raion se înfiripaseră 
sub ochii lui, cu ajutorul! lui. Da, 
rezultate avea, dar... O, cît de bi
ne-! să stai in casă, ori într-un bi
rou încălzit ! Grea viață au agrono
mii!

Nu viscolea, dar era frig. Gloa
bele Matei 'notau greu prin 
noroi.

— Hi, boală, zise Matei. Apoi 
dăuga. parcă îndurerat De ce 
vă rnsurați, tovarășe agronom? 
nevastă — cum o fi — cică, 
scoală mai dimineață și pînă 
pleci la servici te îngrijește.

Cînd se apropiată de sat, agrono
mul văzu cîmpurile negre, cenușii. 
Ici, colo, mai erau nămeți. „De ce 
n-au ieșit la cîmp?" -- îi fulgeră 
prin minte. „Păcătoșii — stau cu 
mîinile-n sîn! Asta-i bună!".

— Mînă caii, că adorm pe drum.
Ajunseră în Saligny tîrziu, pe la 

amiază. Președintele sfatului toc
mai se pregătea de plecare.

— încotro? — întrebă agrono
mul, puțin răstit.

— D-iapo: către casă, zise acesta 
zîmbind și făcînd un semn cu mina 
la stomac*. S-a golit. A început să 
țipe, ca un copilaș...

Președintele era un om scund, cu 
față mare, pătrată, și se purta îm
brăcat ca un ginere.

— Să treci pe la mine, tovarășe 
agronom, zise el. Am tăiat doi porci 
anul ăsta. Atn mâncare berechet! 
Acuma-1 nevasta prin sat să mai 
cumpere doi purcel uși.

„Fițl-ar ai dracului purcelușii, 
gîndi agronomul. Țara arde și baba 
se piaptănă". II privi dojenitor. 
„Ce-i pasă ăstuia de însămiînțări? 
Nic' n-a citit hotărârile partidului... 
Purcei și iar purcei... Nu l-a scăr
mănat nimeni, se vede!".

— Cum stați cu însămînțărille ? 
Trebuie să pornească oamenii... 
N-am văzut pe nimeni... Cîmpu-i 
gol...

— Oho! zise președintele, scoțând 
o mînă din buzunar, ca să-l facă 
semn să se oprească. Oho! Stai, 
deocamdată e mare încurcătură cu 
planurile de cultură.

— Ce-i cu ele? Te pomeneșt' că 
nu le-ați împărțit? Ăsta-i bună!

— D-apoi dracu știe... Stați... mă 
întorc într-un ceas... Apo: porni spre 
casă, cu pas rar, înțepat.

Agronomul rămase uluit. Cum de 
mai poate trăi omul ăsta? Cum nu 
se înăbușe de atita ienevie ?“ 
Adică nu, socoti el, ăsta o să 
trăiască mai mult decît mine.... 
Asta a tăiat doi porci...*"

La sfat așteptau oamenii. II în
conjurară pe agronom ca pe un tată. 
„Ce ne facem, ce ne facem?" numai 
întrebarea asta o auzea agronomul. 
Spre el se întindeau zeci de hirtii. 
Aproape toate planurile de cultură 
fuseseră greșit întocmite. Agrono
mul controla vreo două. „Președin
tele s-a gindît la porci, cînd le-a 
scris*". Chemă agenții agricoli și 
începură lucrul. Greu de descurcat 
atîtea hirtii. Timpul era potrivit — 
bun de însămințat Oamenii se Der- 
peieau și înjurau. Unii Ieșeau la 
cîmp, măcar să grăpeze semănă
turile din toamnă. Cei care le gră- 
naseră își găsiră alte îndeletniciri..

Agronomul uită de toate și îm
preună cu cei doi agenți agricol' 
porni să refacă planurile de cul
tură Unii erau treeuțl să însămân
țeze trei hectare de porumb, deși 
aveau doar două hectare tot pă 
mîntul. Era limpede, sfatul în
curcase toate situațiile — vai de 
’apu! președintelui.

După vreo două ceasuri de lucru, 
igronomul se ridică, își îmbrăcă 
paltonul și ieși. Se duse glonț 13 
președinte, acasă. ’•* 
Omul sta la masă și 
în față două farfurii goale iar ală
turea așteptau două cești cu cafea.

înfuleca. Avea

— Poftiți, îl îndemnă președin
tele, luațl măcar o cafea...

— Tovarășe președinte, zise agro
nomul. aspru, dacă află regiunea, 
Comitetul Central — ce se petrece 
aici, apoi... Da ce vorbesc eu d- 
regiune! E destul că știu oamenii 
că s-au produs încurcături. Vino 
dumneata și răspunde in fața lor! 
Al curajul ăsta...

— Oamenii... oamenii... togînă 
președintele, sorbind cafea.

— Oamenii, da, oamenii care 
te-au ales aici! Vino imediat. Lasă 
cafeaua...

„De ce dracu nu pot fi ca omu! 
ăsta? se întrebă agronomul. Iată, 
să stau așa, închis în casă... Să mă 
gândesc la purcei... Așa...

Nea vând încotro, președintele Î8 
urmă pe agronom,

— Ei, oameni buni, ce mai pof
tiți? — întrebă Se descurcă toate.

— Ajută-ne să descurcăm! — îi 
zise agronomul aspru. Ce ești dum
neata aicea? Boier? De cînd asta?

Nu te gândești ce se întâmplă 
dacă rămânem fără -«coltă ? E o 
crimă...

Drept răspuns, președintele scoa
se un pluș și își lustrui cizmele. 
Apo’ se așeză :a birou.

Se făcu seară tîrziu, și agrono
mul în-tă mal lucra, absorbit, având 
în cap doar cifre, atâtea hectare de 
porumb, atâtea de cartofi, atâtea.. 
Nici nu băgă de seamă cînd în în
căpere intră un 
în mînă.

— V-am adus 
spuse el, sfios... 
noi... Scoase pe 
brînză. slănină 
sature zdravăn un om.

Agronomul mulțumi. Cu o mînă 
ducea la gură, pîinea și brtaza, cu 
cealaltă scria. Curînd, intră un alt 
țăran, — tot cu mâncare. Gestul a- 
cesta îl emoționa profund pe agro
nom.

— Nu știți cumva — se adresă 
el omului, roșind — unde aș putea 
să găsesc puțină cafea cu lapte? 
Se -rușina de întrebare, înainte de 
a primi răspuns. „Ce copil sînt"

— Nu știu, zise omul, cu părere 
de rău... Noi mâncăm lapte. Fug și 
vă aduc.

Agronomul bău laptele gol. A- 
proape de miezul nopții pomi pe la 
casele oamenilor. Ciocănea la poar
tă și aștepta.

— V-am adus planul de cultură.
Era o noapte fără stele — stră

zile noroioase. Ieșeau oamenii la 
poartă.

— V-am adus planul de cultură, 
spunea cu vocea lui biîndă, încura
jatoare, Vasile Constantin. Adăuga, 
fără să i se pară că e lipsit de 
modestie: vi-1 înmânează agronomul 
șef al raionului. Oamenii strângeau 
mîna, apoi se duceau în case...

Către miezul nopții, Matei a venit 
cu căluții lui să-l ducă pe agronom 
la raion.

— Mai am de lucru, Matei... Tre
buie să am de grijă să iasă toți 
oamenii la cîmp, mîine, să văd ce 
lucrări fac... Vreau să mă reped apoi 
pînă la Basarabi, la școala aceea 
agricolă... Mă bate giîndul să tirecși 
prin Valul Iul Traian... Am auzit 
că șî acolo sînt încurcături...

Matei l-a ascultat, dar n-a ple
cat la raion. Au dormit amândoi.

— Tovarășe agronom, apoi dum
neata te-i duce singur cu căruța la 
Ba6arahi, eu ră-min aici să ajut la 
însămînțări. Vreau să văd cum aș 
arăta ca agronom. Așa, o încer
care...

Agronomul zîmbi și-l veni să-1 
îmbrățișeze pe Matei, Deși avea 
ochii încercănați, grei de nesomn, 
fața trasă, nebărbierită, se simți în
viorat. dornic să facă zeci de ki
lometri pe jos, să lucreze..,

— Bine, Matei...
Matei trecu de la casă la casă.
— Hai taică, hai la revoluție... 

— Eu? Cine-s eu? E, ol fi șl eu 
cineva! Nu prea mare... Iacă, om 
ca toți oamenii... Haideți, haideți.,. 
Hi, ce mai păpușoi o să fie în toam
nă! Haii, taică, hal!

„E, d-apoi agronomul mal zicea 
și de metode, să controlezi’*. Lui 
Â'la-tei îi păru grozav de rău că 
încă, el n-u. cunoaște cum trebuie să 
se facă însămînțările. ,.Nu-i nimi
ca. O învăț șl pe aste." Pînă una- 
alta, trebuie să vie iar agronomul!, 
aici".

Agronomul gonea căluții către 
Basarabi. Ei, cafea cu lapte, cafea 
cu lapte! Bună ești, dar iacă, nu 
prea e vreme de tine. „Pînă bel 
cafeaua, ți-o ia revoluția înainte", 
cum zice Matei. Așa-i... Ne dorim 
uneori tihnă și liniște de pustiu, 
ne dorim toate pentru noi și nu
mai pentru noi, dar Inima care 
bate, și ea știe bine pentru ce bate 
nu ne lasă să putrezim, vrea 
să ardem... Poate există o alta 
„cafea cu lapte" decît cea obișnui
tă... Se pare că Vasile soarbe din 
aceasta în fiecare zi

NICOLAE ȚIC
Medgidia, martie 1954

țăran cu o traistă

puțină mâncare, 
Vă chinuiți pentru 
masă ptine caldă, 

— atita cit să se
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UN TÎNĂR
In vechile cărți de geografie se spuneau 

prea puține lucruri despre orașul Galați. 
Atîta doar: ,țport la Dunăre, pulsează o in
tensă viață comercială". De fapt, sărăcia a- 
ceasta de explicații și de cuvinte nu însemna 
cîtuși de puțin că bătrinul port dunărean nu 
era cunoscut la noi, ori peste graniță. Pe 
calea apei, negustor; romîni, fie că purtau 
blazoane de prinți, fie că erau îmbogățiți 
peste noapte de loviturile de bursă, trime
teau pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale 
pămîntului avuțiile țării, griul, sarea, petro
lul și lemnul.

Galațiul, ca de altfel și alte mari orașe 
din țară, n-au cunoscut în trecut viața unui 
centru universitar. Existau doar liceele în 
care odraslele celor avuți învățau cum să 
facă negoț — e vorba de liceul comercial — 
ori lăcașe unde „domnișoarele" din „înalta 
societate" erau instruite să devină fete de 
lume, „partide bune pentru măritiș” — 
la Institutul „Notre Dame".

Abia în anii puterii populare, cînd despre 
negustorii și armatorii doldora de bani n-a 
mai rămas decît trista aducere aminte, Ga
lațiul și-a înscris din nou numele pe harta 
țării, de data aceasta însă ca un important 
centru de învățămînt superior. Prin reforma 
învățămîntului, și-au deschis porțile în acest 
oraș de pe malul Dunării trei institute su
perioare de învățămînt pentru fiii oamenilor 
muncii : Institutul Mecano-naval, Institutul 
Agronomic și Institutul de Plscicultură.

Cu ani In urmă, în localul impunător de 
pe bulevardul Republicii, în care acum se 
află Institutul Mecano-naval, erau sălile de 
cursuri, dormitoarele elegante șl capela de 
rugăciuni a fiicelor de exploatatori din 
Galați. La „Notre Dame" erau primiți și 
aveau dreptul să învețe numai cei pentru 
care „papa" plătea bani grei, bani storși 
din lacrimile și suferințele mamelor, din 
munca de rob a pălmașilor și a muncitorilor.

Dar într-o bună zi, la „Notre Dame" s-au 
deschis larg ferestrele lăsind să pătrundă 
suflul de viață nouă...

Cînd în 1951. a luat ființă Institutul Me
cano-naval, primul institut de acest fel din 
țara noastră, pe coridoare, în sălile decursuri 
pășeau acum altfel de oameni decît cei dih 
trecut. Am întîlnit în acest institut fii de 
strungari și mineri, de țărani colectiviști, 
după cum am întîlnit studenți .care pînă mai 
acum doi-trel ani stăteau ei înșiși aplecați 
deasupra strungului sau a ciocanului pneu
matic. Dintre cei 510 studenți, un mare nu
măr sînt proveniți din școlile speciale munci
torești de doi ani.

L-am cunoscut și am stat de vorbă cu 
unul dintre studenții fruntași ai institutului. 
De altfel pe tovarășul Ceapă Vasile, din anul 
III, îl cunosc mai toți colegii săi. Mereu în 
mijlocul lor, secretarul comitetului U.T.M., 
știe să fie întotdeauna acolo unde este mai 
multă nevoie de sfatul și de sprii nul lui.

Tînărul acesta, mereu vesel, cu privirea se
nină, prietenească, n-a ajuns in Institut de 
pe băncile vechiului liceu. La „Sov-—--3- 
va!” Galați, mecanicul ajutor Ceapă Vasile 
era unul dintre cei mai buni muncitori. In-

Vești din munca sanitară
In regimul nostru de democrație populara grija pentra sănatrtea omr--v

di, constitue o importantă preocupare a partidului si guvercu’-.;
Realizările din domeniul sanitar sînt tot mai Insmrule Creste -nu —■. : jj -- 

mărul muncitorilor sanitari care au o atitu dine nouă față de orancA. Reddra raat jee 
clteva aspecte din munca lor.

Medicul și-a făcut datoria

— Alo, doctorul Tîrlea?

— Tovarășe doctor, mergeți, vă rog de 
urgență pe strada Dorobanți 303, la un 
copil de trei luni, grav bolnav. Tatăl co
pilului se află aici și-1 foarte neliniștit

Tînărul doctor Tîrlea n-a așteptat mai 
mult S-a îmbrăcat în fugă, și-a pregătit 
trusa și în scurt timp a sosit la adresa 
indicată. E obișnuit cu chemări de acestea. 
Mai ales în timpul iernii, oopiii se îmbolnă
vesc mai ușor. O mică neatenție și gata, ră
ceala. De aceea, trebuie să se grăbească, 
pentru a preveni orice agravare.

înalt, cu fața blîndă, doctorul Tîrlea vor
bește domol și cald cu micii lui pacienți. Cît 
de mult iubește el copiii! Zi și noapte ar 
sta la capul unui micuț pentru a-l feri de 
orice primejdie

Așa s-a întîmplat și acum. A fost anun
țat că un copil de trei luni e bolnav, și s-a 
dus. Ajuns în casa copilului fu întîmpinat 
de părinți care erau neliniștiți.

întins în pătucul lui, Gabi Șerban se 
zvîrcolea agitat. Respirația îi era grea, 
buzele erau ușor învinețite și gemea încet. 
II consultă cu atenție și-și dădu seama că 
boala era destul de gravă; broneho-pneu- 
monie. Va trebui să-l ducă la spital. Dar 
pe un asemenea timp? Privi îngîndurat în 
jur: mama copilului cu privirea neliniștită 
îl urmărea tot timpul. Ce să-i apună? Nu e 
chiar atît de ușor să liniștești o mamă în
grijorată de soarta copilului ei. S-a hotărît;

— Vă rog să nu vă Îngrijorați, situația 
nu este chiar atît de gravă. Pe timpul a- 
cesta nu poate fi transportat la spital, așa 
că. îl vom spitaliza îa domiciliu. II voi în
griji zilnic..

Doctorul uterhist Tîrlea Ștefan de la spi
talul din Galați a fost zi de zi la datorie, 
pînă cînd micuțul Gabi a început iar să dea 
vesel din mînuțe și să zîmbească.

Datorită priceperii sale și dragostei pen

Căminul cultural în sprijinul lucrărilor agricole
In lupta pentru culturalizarea maselor, 

colectivul de conducere al căminului cultu
ral „Steagul” din satul Strejerei, raionul 
Tig. Jiu, se străduiește să ducă la îndeplinire 
sarcinile ce-i stau în față.

La adunările obștești ce au avut loc la 
acest cămin, s-au ținut numeroase conferințe 
ce tratau despre Importanța aplicării meto
delor agrotehnice înaintate în agricultură

Totodată țăranii muncitori au fost îndru
mați de către directorul căminului cultural, 
Rovența V. Constantin și de către tovarășul 
bibliotecar Pantelimon Pecingine, să citească 
cărți și broșuri in «are se vorbește despre 
strălucitele realizări ale colhoznicilor so

CENTRU UNIVERSITAR
tr-o zi de început de toamnă, organizația de 
partid a hotărît ca Vasile să devină inginer. 
Și astfel... Dar mai bine să-l lăsăm chiar pe 
tovarășul Ceapă să-și depene amintirile :

— „La noi, la Stănișești, oamenii sînt 
săraci lipiți. Eram un copilandru cînd am luat 
drumul orașului. In trălstuoa de lînă, ma
ma mi-a pus trei pîini mari șl iaca așa, am 
pornit-o pe jos, cale de 90 km. pînă la 
Tecuci. Bani de tren nu aveam. Ucenicia 
mi-am făcut-o la Galați și tot acolo mi-am 
îndeplinit primul meu vis : am devenit lu
crător. De atelierele în care am învățat al
fabetul meseriei mă leagă însă amintirea 
celei mai mari bucurii ale vieții: aici am 
fost primit în rîndurile partidului. Pe fața 
povestitorului înflori un zîmbet.

Asemeni fostului mecanic ajutor Ceapă 
Vasile, acum unul din studenții fruntași 
la învățătură, sînt încă mulți alți muncitori, 
studenți ai Institutului Mecano-naval. Ale
xandru Costică de pildă din anul IV care a 
venit la Institut de la șantierul Naval Galați, 
unde era motorist, este cunoscut și apreciat 
nu numai de colegii săi, ci și de profesori. 
Dîrz, perseverent, el învață cu migală, ne- 
dezmințind încrederea ce i-a acordat-o par
tidul. In urma rezultatelor muncii sale, a 
devenit bursier republican. Am vizitat cu viu 
interes cele 50 de săli de cursuri, înzestrate 
cu aparatură tehnică de specialitate, labora
toarele de fizică și electrotehnică precum și 
laboratorul de chimie — o mîndrie a In
stitutului — unde toată aparatura este adusă 
di.n Uniunea Sovietică.

Orele de studiu făcute după cursurile so
vietice ce ■ bazele metalurgiei fizice, meca
nica navei, mașini ostroene etc., sînt conti
nuate și îmbogățite cu orele de practică. 
Studenții leagă astfel teoria de practică, se 
deprind încă din facultate cu problemele pe 
care vor trebui să le dezlege cînd vor fi in
gineri.

In cele două facultăți ale Institutului — 
construcția navelor și exploatarea navelor, 
învață și un număr de 38 studenți coreeni. 
Studenții romîni îi ajută cu dragoste frățea
scă, îi fac să nu simtă depărtarea țării 
„dimineților liniștite” unde se vor întoarce 
peste cîțiva ani, pentru a contribui la înflo
rirea patriei lor. Astăzi, printre studenții 
fruntași la învățătură din Institut se numără 
și studenții coreeni Kim-Sîn-Do, Li-Cion-U 
și Cio-Sîn-Gu.

PESCARUL STUDENT
Țara noastră e brăzdată în lung și-n tot 

de ape bogate în pește, iar Dunărea și Ma
rea stat un izvor nesecat de bogăție.

înainte vreme, pescuitul se 'ăcee așa cam 
se apucase din tută ta fiu : îți lua omu 
lotca și sculele și pornea '-xx-trc 3 tăia ca- 
puL bătut de rîntBri ți Soi pristejdrat de 
valuri și furtuni.

Dar experiența și știința sovietici au do
vedit că și pescuitul trebuie învățat, că și el 

tru cei mid doctorul Tiriea a tafxat taci 
un copil de la boa â. talătarW croe 
mejdie. El și-a făcut oieri me: —a * da
toria și ața și-o va face inviea.-z

VALERIU STOIL

Intr-un sanatoriu

Ca și la aite spitale ș: senator. -fie ri'i. 
la sanatoriul T.B.C. „Vasf.e Rra’ti* fce 
Constanța s-au creat condiț d = tee 
bune pentru ca bolnavii să-ți refacă 
tea. Incepînd de la curățenie ț ph-.ă a a- 
sislența medicală, totul se face eu srs'ri 
grijă.

In fiecare dimineață bolnavii II aț’.r-.rri 
cu încredere pe tovarășul doctor Popa ’< 
gil ca și pe cerialți doctor- al sane: - .- 
lui. Tînărul doctor intră în fiecare sa 
consultă fișele cu temperatura și -de
vorbă cu fiecare bolnav în parte. Are 
prescrie medicamentele necesare în acea 
Dimineața, in timp ce se fac tratameoteie. 
la bucătăria sanatoriului se prepară ataca
re consistentă și gustoasă.

Surorile sînt și ele tot timpul printre W- 
navi. Exemplu sînt tinerele Dorina Criț ș 
Sincă Dorina ca și tovarășele Ghi-'C: 
Sava, Coles Alexandrina și Octavia D-- 
Ele veghează ca îndată după servirea me
șei bolnavii să-și facă cura de somn prevă
zută de programul sanatoriului. c--e TOT: 
bule în mod serios la vindecare’ grab
nică. De asemenea tovarășele surori me-g - . 
nic la biblioteca sanatoriului, a eg cir- • 
dorite de bolnavi și apoi le a lie f:ecă~.- a 
In cadrul sanatoriului elevii au --- 
tea să învețe și să-șî termine studiile. Bi
blioteca cu un număr mare de cărț: 
și difuzoarele instalate în fiecare saton. ca 
șl filmele care se rulează cu regular t > a 
acest sanatoriu, fac viața hoinarilor mai plă
cută. Cînd în sala mare de mese a fost n- 
stalat aparatul de filmat, bolnavii au 
început să vină rînd pe rînd. Vin aici ch’ar 
și cei ce nu pot părăsi singuri patul, deoa
rece brancardierii ca Rusvak Eugen și alții 
nu uită niciodată să-i transporte pentru a 
putea viziona și ei filmul.

Și așa timpul pentru însănătoșirea fiecă
ruia dintre bolnavi trece mai repede.

Corespondenți
MO1SE OPREA și CALU ION 

vietici, despre rezultatele obținute de membrii 
întovărășirilor și gospodăriilor agricole co
lective și de stat și de către țăranii munci 
tori cu gospodării individuale din țara noas
tră. Printre țăranii muncitori care dovedesc 
mult interes la cititul cărților sînt și Ani 
tescu Constantin și Crețan Constantin.

Desfășurțnd o și mai rodnică activitate, 
căminul cultural din Străjerei își va duce la 
îndeplinire cu succes sarcinile în lupta pen
tru culturalizarea maselor de țărani munci
tori, contribuind și în această perioadă la 
succesul lucrărilor agricole de primăvară
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șl ROVENȚA N1COLAE

are taine, care odată pătrunse te ajută, îți 
sporesc belșugul.

Așa se face că, după reforma învățămîn
tului s-a înființat un Institut de piscicultura 
— mai întîi la Constanța, apoi mutat ca 
Facultate la Galați. Iată deci și cel de al 
doilea Institut de învățămînt superior din 
orașul de pe malul Dunării. La cele trei sec
ții .ale facultății — tehnica pescuitului, ame
najări piscicole șl construcții piscicole, în
vață un număr de 240 studenți.

Nu-1 de loc ușoară munca de învățătură a 
celor care urmează cursurile facultății. Cu 
atît mai puțin ușoară este pentru cei care 
abia acum au prilejul să se deprindă cu pro
blemele complicate de matematică, rezistența 
materialelor ori de anatomie și fiziologie. Și 
totuși, oamenii oare pînă nu de mult se mai 
avîntau în larg l.a pescuit, mînuiesc acum 
îndemînatici lamelele microscoapelor, ori re
zolvă cine știe ce integrală complicată.

Cu unul dintre acești pescari studenți — 
Pavlov Sava îi spune — am stat de vorbă 
în răstimpul dintre două examene. E încă 
tînăr tovarășul Pavlov — n-a înplinit nici 
30 de ani, dar întreaga-i înfățișare îl arată 
matur Doar nu-i puțin lucru să ai în urmă 
peste 17 ani de muncă pescărească.

— Aveam 13 ani cînd am început să mun
cesc la stăpîn, povestește el Abia puteam 
să țin setea in mînă. M-em deprins apoi cu 
foamea și cu furtunile. Am lucrat ba pe la 
Ignatov, ba pe la Carpa Zaharia și numai 
eu știu cît de greu îmi era N-am cunoscut 
bucuriile copilăriei și ale tinereții. La fa
cultate am plecat de la gospodăria pisci
colă „Partizanul” La început îmi venea 
destul de greu. Dar m-au ajutat colegii.

FECIORUL COLECTIVISTULUI 
DIN CEZIENI

Un tînăr grăbit cu un teanc de hîrtii și 
planșe sub braț. Așa l-am cunoscut pe tova
rășul Cioroianu Filip, student în anul IV la 
Institutul Agronomic:

— Pregătesc un proiect pe care va trebui 
să-l prezint la examen, mi-a spus el scuzîn- 
du-și parcă graba Noi cei din anul IV avem 
timpul drămuit, cîte nu sînt de făcut ?

— De curînd am fost acasă, la Cezieni, 
își continuă vorba tovarășul Cioroianu. Nici
odată n-am simțit o bucurie mai mare ca 
atunci, cînd președintele gospodăriei colec
tive, în care muncește și tata, mi-a cerut sfa 
tul. Eram fericit ți mîndru că prin cunoștin
țele căpătate în facultate, puteam să dau o 
mînă de ajutor la amenajarea grădinii după 
toate regulile agrotehnice.

★
Bucurîndu-se de burse și ajutoare sociale, 

studenții învață cu dragoste «: stațu’—■* 
răsplătind prm succesele tor la exemene. 
grija pe care le-o poartă statul nostra de 
democrație populară.

Ora șal Galați, ncnl «eabra uxwrsitar de 
pe matal Danlrii. este taci o dovadă » 
largilor posăb Pe căra le are ineretuî
inunnoe fc p*-r> araseră peotra a «rea 
spre culmile șt înrei.

L MAKâlNEAMU

Informații
Joi a rWszt Cantata ~ u

f*ar<ez» ■» Miai N» rara « rarctra:
Is deem bert« eocz-t.es «e >«ctară .Acre
's 962"

La aenjocrbri Steseas» Mrule Ki>e » 
lest sa.-‘ari de -erreze—jrp » iastrtata’a: 
Pcrato pectri Relap-ie CcMzrale ca St”fc »- 
ta'ea țî ar Ussacr ■.!-*-■ r'-asto *a 
R.PJI

♦

Soc etatea perrtrx irea S'-i~> î‘
Cxtertî anr--.i rfirart 2 aprtbe oca
'.5 te sala Ateoerisi RP îC «cofariata stnr. 
Marm tUhaSacne. drectcv ge-«ra **-jnct ta 
v._ is-'er: 1 C«.rtarii. tz-Rziati jOCTAV 
BAXCILA" (10 as: de la raoa-Tea saj.

Caserzxa va S rnu'j jt fUa
♦

M h am-eiâ > arat toc Ie Mrsesl ■:« 
«rti ai R.PF. desetaderee «sez.-vri corae- 
reorarire _Aa«e Herm.a* (IM*—19N).

As asteaat repreteetaari ta Mxr.cseralai 
Ce T.i. lEranențc carnea de arid y. CBRsrâ.

Csvirtzi âe descăădere a fost rostit de 
M H. Marș, direrterzl Mnezlrr de artă al 
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fică. orecarn ț: material docnmentar privind 
viața «rtistaiai

(Agerpres)

Calitatea tuburilor textile are mare influen 
ta asupra produselor. De aceea utemista 

' Udrea Elisabeta de la întreprinderea „Fla- 
mura Roșie” Sibiu, acordă mare atenție ope- 

1 rari’lor de executare a tuburilor. Fotografia 
neastră înfățișează pe tovarășa Udrea la 
mașina ei de lucru.

Lucrările Congresului al IV-lea al P.S.U.G.

Raportul de activitate al C.C. al P.S.U.G. 
prezentat de Walter Uibriclit

BERLIN 1 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

In ședința din 30 martie a Congresului 
al IV-lea al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Walter Ulbricht, prim secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat raportul de activi
tate al C.C. al P.S.U.G.

Congresul al IV-lea al Partidului Socia
list Unit din Germania, a declarat Walter 
Ulbricht, are loc într-un moment în care po
poarele iubitoare de pace, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, depun mari eforturi îndreptate 
spre slăbirea încordării în relațiile interna
ționale.

In Germania, lupta între forțele iubitoare 
de pace și forțele militariste se desfășoară 
în jurui problemei. sau tratatul de pace 
pentru o Germanie unită și democrată și re
tragerea cît mai grabnică a trupelor de ocu
pație, sau tratatele militariste de la Bonn 
și Paris care prevăd ocuptrea de către 
străini a Germaniei occidentale pe termen de 
50 de ani. Poporul german trebuie să hotă
rască dacă va merge pe calea păcii, demo
crației, unităț’i Germanie: și coexistenței 
pașnice a popoarelor europene, sau oe calea 
militarismului german agresiv, șpr nit de 
S.U.A., pe calea menținerii dezmembrări’ 
Germaniei și a războiului.

In perioada care a trecut de Ia Congresul 
al IlI-lea a! Partiduhj- Socia st Unit din 
German'a. part-dul nostru. Guvernul Repu
blicii Democrate Germane și Frontu! Natio
nal al Germaniei democrate au dus o îaptă 
neobosită pentru o Germanie tă. rubit are 
de pace, democrată și in iependentă

Repubhca Democrată Germană, care este 
primul stat iubito: oe pa-* î de—"<*a c 
din istoria Germaniei ș:-a ciștigat o mare sti
mă. Republica Democrată Germană z J.e-.e- 
nit un reazim de nădejde a! pării. un zvor 
de forță oentru dezvoltarea mișcărt: populare 
naționale in Germania ooddent’îă pentru o 
Germanie unită, iubitoare de pase, democrată. 
W. Ulbricht a ane'izat drum. s*-.-ătut de 
Republica Democrată Germaaă ta lapta 9®*** 
tru rezolvarea pașmcă a orx^e-ne germane, 
care asigură «nîficerea Ger—ar.ei pe o 
bază democratică, inct-eerea tritatj-u: de 
pace ca Germsnia și retragerea trupe - ' de 
ocupație. Totodată, el a «ratat ră trumai U- 
nlunea Sovietică ‘aptă ta -nod omsecvent 
pentru rea»'-area pastxă a x -feme ger
mane, - txnp ce 3u"e* ■=■ ox • șl tv- 
litarișt: «at-temani. ta str+isă egttară ea 
e e im? ed>că pe totae că • wsfjcarm paș
nică a Germar ei pe o bază t^--v—at cău- 
tind să tra=<- —re Gemsama xr-dwatt. cn 
ajutore tzutre - tanste de » Bma ș: 
Paris, katr-c rază ~ riară — ir-ț-ata *rzp> 
triva tir lor -abrioare de pac* rin lagăred 
4emoc.-abc

Valter LTbncat a arăwt Modată că sar-

Isptîlor -*r jeafera ss’-e
tatree ga GereMT e de grata 3e po -*x-. dez- 

1 ttentrrar' ș.- g jcegstirilnr -r -tare gmmo 
I vată *e puderv* occudemale. De ia (zragresal 
I * II- taa r >art Part-tai Sorâlust
I Lat dta Ger a, a s?«s ei, p.*o-
I "n«-i derwacratîc ««fascist șt GzverasI 

ic Democrate Gemă«e az iâczt tot 
I re ie-a re: te yr- petru a reot za uni- 
I făcarea Germa«jes pe o pază democratică și

"* eroxfc-se la decianața die 25 noiembrie 
I 1953 a Gu'. em*_ -ș. PeoobGcli Democrate Ger- 
"•r* ta Ia aseroortal da: » tanuere 1954 

] *1 Gareraulw. Reruriict Democrate Germane. 
I Waiter LTbr crx a spos:

_Ia aces^ docarelente a fast ree.atâ posi- 
I frertetea ttfxrăr imediate a Germanei, dacă 
I rar lownrai de la re rejzașa la jto-
1 tatata'eo de«e«s.'ră et-xeaud*, la reârrie- 

german șt dacă repreies- 
I teg- Germaze rfaăritaaa șt * cele oari- 
| tec*»e «X a;unge le an acord «cpca ®r>s- 
j i _3oz gtr.erc prz.unn pe '"tateaea
I Germaase. a cărr sarcină principală să fie 
I xe(ătrea y ț -perei ta tatreaga Germanie 
j * aîeger- pere, democrate, pe bază de 
I rar rx <ersa: și secret'.

CVurads-se de rezultatele pon#erin*ej de 
« Ber a a cefoc pateu mlmștri ai aiacerlte 
es terra, raportoc-jt a eabbniat că această 
ororem-ta a coosriîuit un succes ai mișcării 
l’SMto-șlor pentru pace Această zorter oțâ, 
a declara: Ulbricht. a arătat eă prto tratatf- 
ve ne poate obține ctarifcarca peobîemelor 
arrarpae ș se poate crea posibilitatea rea- 
lizăr: zsei înțelegeri.

Pr-:<h _serire tovarășptui V. _M_ Molotov cu 
prhtae la incheie-ea tratatului de pace cu un 
sta: gîrman an t, democratic, ubttor de oa- 
re. retrage re trapeior de ocupație din Ger- 
~ ' - _î--r;le poatn tavoitaraa 
tor eooorr. ee și culturale dintre cele două 
■ Germaniei, constituirea unui guvern
orov zoriu a! tatregf Germanii, ținerea unor 

democratice libere în intreaga Ger 
tna* e. p-ecum și cu privire la crearea unui 
' -e securitate colectivă în Europa
r* ■ -1 întru totul cu propunerile cuprinse în 

-r zi adresat de Guvernul Republicii De- 
> Ge-mane conferinței miniștrilor afa

ceri or externe.
"icht a subliniat că la conferința de la 

B*r. n a ce’or patru puteri, problema germană 
nj a .ost soluționată numai pentru că miniș
trii occiientali ai afacerior externe au stăruit 
r- -Ta -emi. tarizării Germaniei occidentale, 
asupra menținerii ocupației străine; ei au 
refuzat să discute problema încheierii tra- 
tat iiu: de pace cu Germania și au respins 
p-• .punerea de.egației sovietice cu privire la 
imitarea reprezentanților celor două părți 
ale Germaniei la conferința de la Berlin în 
vederea participării la discutarea problemei 
germane.

Conferința de la Berlin a miniștrilor aface
rilor externe a continuat raportorul, a arătat 
limpede populației din Germania occidentală 
că politica militarismului vest-german va 
duce la război dacă clasa muncitoare și popu
lația iubitoare de pace nu vor pune capăt 
la timp activității militariștilor de la Bonn.

Guvernul Adenauer trebuie fie să-și schim
be politica și să declare că este gata să 
ducă tratative cu guvernul Republicii De
mocrate Germane, fie să se demaște ca un 
guvern care pășește pe calea războiului. Dacă 
va duce o politică de dezmembrare a Germa
niei, o politică a militarismului și a renun
țării la interesele naționale ale poporului ger
man, iși va decide el însuși soarta și nici un 
fel de autorități americane de ocupație nu vor 
putea salva un astfel de guvern de mînia 
poporului.

Referindu-se la problema alegerilor pe în
treaga Germanie, Walter Ulbricht a demascat 
esența reacționară a „planului Eden”, care 
prevede ținerea unor așa zise „alegeri libere" 
în Germania sub supravegherea autorităților 
de ocupație în scopul includerii Întregii Ger
manii în sistemul pactelor militare americane.

Raportorul a subliniat că dat fiind că în 
Germania există două state, alegerile libere 
pe întreaga Germanie pot fi pregătite numai 
prin inițierea unor tratative pe întreaga Ger
manie și prin constituirea unui guvern pro
vizoriu pe întreaga Germanie, care trebuie să 
apropie cele două părți ale Germaniei șl să 
creeze condițiile pentru alegeri cu adevărat 
libere și democratice, care să excludă orice 
amestec al autorităților de ocupație și al ml- 
litariști'or vest-germani.

Calea spre unitatea Germaniei a declarat 
Ulbricht, poate fi găsită lesne dacă ne vom 
fisa oa scop o Germanie Iubitoare de pace 
și democratică. Dar unitatea Germaniei sub 
control american și în condițiile dominației 
revanșarzilor și militariștilor vest-germani 
este cu neputință.

Un element nou constă în faptul că s-a 
obținut claritate asupra următorului lucru : 
unificarea Germaniei depinde în primul rînd 
de germani înșiși. Unificarea este cu putință 
numai prin realizarea unui acord între re
prezentanții celor două părți ale Germaniei, 
unificarea este cu putință numai cu condiția 
renunțării la „comunitatea defensivă euro
peană” și la tratatul militarist de la Bonn.

Walter Ulbricht a analizat apoi în anănun- 
țime însemnătatea Declarației Guvernului 
Sovietic cu privire la acordarea dreptului 
Republicii Democrate Germane de a rezolva 
în mod liber, la propria sa apreciere, :>ro- 
blemele ei interne și externe, inclusiv pro
blemele privitoare la relațiile cu Germania 
occidentală.

Recrnta Declarație a Guvernului Sovietic, 
a spus raportorul, a devenit posibilă datorită 
faptului că în Republica Democrată Germană 
oamenii muncii au creat o orînduire de stat 
democratică, care servește cauza asigurării 
păcii.

Uniunea Sovietică și țările de democrație 
populară sînt încredințate că în Republica 
Democrată Germană a fost creată o bază 
trainică pentru politica de pace și de prietenie 
între popoare

Walter Ulbricht a 6-jblîniat că hotărîrea 
Grjvemuial U.R.S.S. cu privire la stabilirea 
aceîoraș relații cu Republica Democrată 
Germană ca și cu celelalte stat» suverane, 
este salutată de partizanii păcii și democra
ție: din întreaga Germanie șt că această ho- 
tărire a Guvernului Sovietic însuflețește for- 
te-e oatriotice din Ger mania occidentală la 
hiptâ și mai hotărîtă împotriva reînvierii mi- 
■.itarismu’u' german, rentru unificarea Ger
manie: pe o bază democratică și pașnică.

Ca urmare a acordării de drepturi suve
rane Reoub'.icii Democrate Germane, a con- 
tmuat Walter Ulbricht, au fost risipite toate 
îndole>1 e hi privința fapttaui că unificarea 
Ger—-i‘et este. înainte de toate, cauza ger- 
-nandor Inșlș: și că sînt necesare tratative 
între guvernele celor două părți ‘ale Germa- 
g

Ir legjt_ră cu Declarația Guvernului So
viet k, s-a-_ ridicat o serie de probleme care 
«or teebei să fie reglementate in viitor de 
statele oxsdentaie direct cu guvernul Recu-
bucii Democrate Germane. De exemplu, pe (Continuare in numărul viitor al ziarului).

Ședințele din 31 martie
BERLIN 1 (Agerpres). — TASS trans- 

urte Sedrree d.m dimineața și seara 
zilei ie 31 martie ale Congresului îl IV-iea 
al Pa“ iduh. Socialist Unit din Germania au 
fos: coesacrate dezbaterilor pe marginea a 
portSui de activitate ai Comitetului Central 
ș. pe marginea rapoartelor Comisiei centrale 
de revizie și Comisiei Centrale a controlului 
de partid.

Desdhzmd ședința de dimineață, Friedrich 
Ebert, care prezida, a anunțat că pe adresa 
Gongiesahn a sosit o telegramă din Germa- 
r ? ■ -ie-talâ, semnată de e nducătorii sin-
dkatulu: ntmerr'.or și de muncitori de rînd 
din districtul Aachen. Muncitorii vest-ger- 
ma' urează succes Congresului și declară 
ca sin: solidari cu Parndul Socialist Unit 
d:r. Ge — ar.ia in lupta împotriva milita ris- 
—ș ias.-'j-nului. pentru pace, unitate și 
fer : rea patriei germane. In continuare, E- 
bar: a anunțat ca in cinstea Congresului pes
te l»000 muncitori, funcționari, țărani, in- 
; -ea și tehnicieni din Republica Democrată 
Ge.—znă și-au luat angajamente în legătură 
cu mărirea producției, reducerea prețului de 
cost, ridicarea producției la hectar și cu in
ter “..ea înainte de termen a planurilor de 
producție

Erart a anunțat de asemenea că pe adre
sa Cczg r-c :: au sosit pînă in prezent 645 
mesaje de salut In perioada pregătirii con
gresului. 19 157 oameni ai muncii au cerut 
să fie prirrtț; :n partid. Dintre aceștia, 
12.043 sini muncitori, iar 851 țărani. Printre 
aoti membri de partid 12.843 sînt tineri.

Delegații la Congres au Întîmpinat cu a- 
pla-uze furtunoase fiecare din aceste comuni
cări.

Delegații la Congres au ascultat cu mare 
atenție cuvântarea rostită de Otto Buchwitz, 
unul dintre cei mai bătrini activiști ai miș
cării muncitorești germane. Citind nume
roase exemple din trecut, el a arătat cîțe 
nenorociri a adus Germaniei scindarea cla
sei muncitoare germane și politica împă'ciui- 
toristă a conducerii socialiste de dreapta, 
care i-a împiedicat pe muncitori să opună 
rezistență militarismului tîlhăresc. Muncito
rii social-democrați, a spus Otto Buchwitz, 
trebuie să știe că întreaga omenire iubitoare 
de pace privește cu neliniște spre Germania, 
unde se pregătește din nou, pentru a treia 
oară, un război mondial, dc data asta cel 
mai îngrozitor dintre toate cîte au fost în 
trecut. Omenirea iubitoare de pace așteaptă 
însă de la clasa muncitoare din Germania 
— cea mai numeroasă clasă a poporului ger
man, să pună capăt acestei politici criminale.

Otto Buchwitz a declarat că un nou război 
mondial poate fi preintimpinat numai de 
forțele unite ale întregii clase muncitoare 
din Germania. El a chemat pe muncitorii 
social-democrați și pe toți ceilalți social de- 
mocrați cinstiți din Germania occidentală la 
unitate de acțiune cu toți adversarii adevă- 
rați ai politicii militariste a guvernului de 
la Bonn și în primul rînd cu comuniștii. E- 
xemplul Republicii Democrate Germane, unde 
în anul 1946 a fost făurită unitatea clasei 
muncitoare, a spus Buchwitz, arată ce poa
te realiza clasa muncitoare prin eforturi co
mune.

Delegații care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor au vorbit despre felul în care 
organizațiile de partid mobilizează pe oa
menii muncii la lupta împotriva propagan
dei imperialiste, împotriva provocatorilor și 
agenților trimiși în Republica Democrată 
Germană de către centrele diversioniste ame- 
ricano-bonniste.

Numai cînd partidul este necruțător față 
de dușmanii orinduirii populare se bucură 
de autoritate în rîndul maselor, a declarat 
Gerhard Frost, secretarul organizației de 
partid de la întreprinderea poporului „Bu
na".

Numeroase cuvîntări au fost consacrate 
problemelor muncii educative în rîndurile 
oamenilor muncii de la orașe și sate, dez
voltării inițiativei în muncă a maselor și 
scoaterii la iveală a lipsurilor în aceste do
menii.

Inovatorul emerit Robert Biri de la uzina 
„Ernst Thălmann" din Magdeburg s-a pro
nunțat pentru întărirea colaborării creatoa
re între intelectualitatea tehnică și muncitori 
și a criticat pe cîțiva conducători de par
tid și din economie, care subapreciază im
portanța acestei colaborări.

Alfred Neumann, prim-secretar al organi- 

lîngă fostul Consiliu de control există ml* 
siuni militare ale diferitelor țări. Aceste mi
siuni nu-și mai pot continua activitatea în 
Republica Democrată Germană pe baza ve
chiului statut, deoarece relațiile Republicii 
Democrate Germane sînt reglementate nu de 
•reprezentanții fostului Consiliu de control, ci 
de guvernul Republicii Democrate Germane. 
Nu încape îndoială că guvernul Republicii 
Democrate Germane esle gata să stabilească 
relații diplomatice, consulare și comerciale 
normale :u tcate țările. Pentru a apropia uni
ficarea Germaniei este necesar în primul rînd 
să se normalizeze relațiile între Germania oc
cidentală și Republica Democrată Germană,- 
lărgind legăturile economice și colaborarea 
culturala intergermană. 0 mare însemnătate 
prezintă de asemenea realizarea unor acor
duri între partidele muncitorești, organiza
țiile sindicale și de masă din cele două părți 
ale Germaniei.

Walter Ulbricht a subliniat marea însem
nătate a propunerii făcute de delegația so
vietică la conferința de la Berlin a miniștri
lor afacerilor externe ai celor patru puteri 
in legătură cu încheierea unui tratat general 
european cu privire la securitatea colectivă 
în Europa. , v

Guvernul Republicii Democrate Germane, 
a spus Walter Ulbricht, declară că este gata 
să participe la tratatul general european cu 
privire la securitatea colectivă, deoarece un 
asemenea sistem colectiv, care ar cuprinde 
toate statele europene, este în măsură să asi
gure pacea in Europa și să creieze premize 
favorabile pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane... O contribuție de cea' mai 
mare imoortanță pe care o poate aduce Re- 
pub.ica Democrată Germană la mea rea unui 
pact general european al păcii, este lupta 
împotriva reînvierii militarismului german — 
principalul obstacol în ca'eia stabilirii unei 
înțelegeri între popoarele europene.

Republica Democrată Germană face tot 
ce-i stă în putință pentru a stabili relații paș
nice și :u țările capitaliste din Europa occi
dentală. In urma extinderii legăturilor eco
nomice și culturale, în urma vizitelor reci
proce făcute de oameni de știință, artă și., 
sportiv’, trebuie să rezulte o înțelegere re- - 
ciprocă precum și o colaborare strînsă cu 
forțele iubitoare de pace ale celorlalte po
poare.

Totodată, este de cea mai mare importanță 
întărirea legăturilor prietenești cu Uniunea 
Sovietică și întărirea legăturilor cu forțele 
iubitoare de pace din Franța.

z’f;ei din Berlin a P.S.U.G., a informat con- 
gresul despre succesele în producție obținu
te de oamenii muncii din Berlinul democrat, 
despre întărirea legăturii partidului cu po
porul. Neumann s-a oprit pe larg asupra 
Învățămintelor pe care le-a tras organizația 
de partid din Berlin din provocarea fascistă 
din 17 iunie anul trecut. Ținînd seama de a- 
ceste învățăminte, organizația de partid a 
și obținut succese importante în unirea mun
citorilor din Berlinul occidental și cel răsă
ritean în lupta împotriva reînvierii militaris
mului în Germania occidentală, pentru pace 
și securitate în Europa.

Țăranca îauchert a vorbit despre marile 
transformări care au avut loc în satele Re
publicii Democrate Germane. Ea a declarat 
că cooperativele âgrico’e de producție obțin 
noi și noi victorii cîștigînd simpatia țărani
lor cu gospodării individuale. Tauchert a 
vorbit pe larg despre felul im care dușmanii . 
orinduirii democrate încearcă să submineze . 
cooperativele âgrico’e de producție, recur- 
gînd la metode criminale care merg pînă la 
diversiuni. Dar țăranii din Republica De
mocrată Germană, a spus ea, apără ou tărie 
cuceririle lor democratice.

Delegații ta Congres au ascultat cu mare 
atenție ouvîntarea lui Paul Voitei, directorul 
minei de cărbune ,,Kari Liebknecht", care a 
vorbit despre succesele minerilor din bazi
nul carbonifer Zwickau-Oelsnit în ceea ce 
privește sporirea extracției de cărbune. A- 
ceste succese au devenit posibile datorită . 
faptului că a fost demascată și făcută ino
fensivă banda de sabotori trimiși în mină 
de monopolurile imperialiste.

Despre experiența muncii politice în rîn- 
duri'.e țăranilor și ale lucrătorilor de la sta
țiunile de mașini și tractoare a vorbit Con
gresului Anna Krause, care este conducătoa

rea secției de partid a S.M.T-ului Wilknitz. 
(regiunea Dresda).

Kurt Hager, membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., și-a consacrat cuvântarea situației 
în domeniul științei. EI a subliniat că în Re
publica Democrată Germană au fost create . 
toate condițiile pentru înflorirea științei, în . 
timp ce în Germania occidentală știința este . 
pusă în slujba pregătirii unui nou război de 
cotropire.

Vorbitorul a aratat că în fața partidu
lui stă sarcina de a ajuta pe oamenii de - 
știință din Republica Democrată Germană 
în lupte tor împotriva infiltrării în știință 
a „teoriilor" dușmănoase, și de a ajuta pe 
oamenii de știință vest-germani în lupta lor 
împotriva ofensivei pseudo științei și pseudo 
culturii imperialismului american.

Hager a subliniat necesitatea de a se stu
dia experiența științei sovietice — cea mai 
înaintată știință din lume. Despre lupta oa
menilor de știință și a studenților germani 
progresiști în apărarea culturii umaniste 
germane, pentru educarea tinerei generații 
în spiritul păcii și democrației; a vorbit și 
Werner Tschoppe, secretarul organizației de 
partid de la universitatea „Humboldt” din 
Berlin.

Țăranul cu gospodărie individuală Her
mann Rutenberg a arătat cît de grea a fost. . 
soarta țăranilor fără pămînt și cu pămînt 
puțin în Germania veche și ce perspective li. . 
s-au deschis după înfăptuirea reformei agra
re democrate în Germania răsăriteană.

La sfîrșitul ședinței de dimineață o dele
gație de țărani din Republica Democrată 
Germană a venit să salute congresul. In a- 
plauzele furtunoase ale congresiștilor repre
zentanții de’egației au declarat că țărănimea 
muncitoare din Republica Democrată Ger
mană sprijină politica guvernului său munci
toresc-țărănesc, și că sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania ea va 
lupta și pe viitor neobosit împotriva uneltiri
lor militariștilor din rîndurile magnaților ar
mamentului și ale junkeritor moșieri.

La ședința de seară a Congresului au luat 
cuvîntul în cadrul dezbateritor F. Sslbmann, 
ministrul industriei grele, F. Oelssner, mem
bru al Biroului Po'itic al C.C. al P.S.U G., 
J. Ledwohn, reprezentant al Partidului Co
munist din Germania. F. Ebert, membru al 
Biroului Politic al C.C. aN P.S.U.G. și alții. 

Congresul își continuă lucrările.

„Scînteia tîneretu!u/(
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Nota adresată de Guvernul Sovietic
Guvernelor Franței, Marii Britanii și S. U. A

Noua reducere de prețuri 
Sovieticăîn Uniunea

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans
mite nota adresată de Guvernul Sovietic 
guvernelor Franței, Marii Britanii și S.U.A.

La 31 martie, Ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., V. M. Molotov a primit 
pe ambasadorul Franței, dl. L. Joxe, pc am
basadorul Marii Britanii în U.R.S.S., dl. W. 
Flatter, și pe ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S. dl. Ch. Bohlen și le-a remis note 
cu conținut similar adresate de Guvernul 
iSovietic guvernelor Franței, Marii Brita
nii și S.U.A.
. Mai jos se publică textul notei Guvernului 
Sovietic adresată Guvernului Franței:

„Guvernul Sovietic consideră necesar să 
atragă atenția Guvernului Franței asupra 
următoarelor;

Uniunea Sovietică a dus consecvent și con. 
■tlnuă să ducă o politică de pace șl de 
îmbunătățire 0 relațiilor dintre state. Acest 
faipt Și-a găsit expresia în propunerile 
formulate de Guvernul Sovietic în Organi
zația Națiunilor Unite cu privire la reducer 
rea generală a înarmărilor statelor, precum 
șî cu privire la interzicerea armei atomice 
și a celorlalte arme de exterminare in masă.

Rezolvarea sarcinii reducerii generale a 
înarmărilor, precum și interzicerii armei a- 
tomice și a celorlalte tipuri dintre cele mai 
primejdioase arme de exterminare în masă, 
ar însemna o uriașă ușurare a pove
rii grele pe care o suportă in prezent po
poarele ca urmare a cursei continue a înar
mărilor și înlăturarea primejdiei folosirii 
în scopuri destructive a unor descoperiri 
științifice atît de mari ca descoperirea pro
cedeelor de folosire a energiei atomice. Re
zolvarea acestei sa-rcini ar avea o impor
tanță dintre cele mai mari pentru întărirea 
păcii și a securității popoarelor.

După cum se știe, pînă în prezent nu s-a 
reușit să se ajungă la acorduri Internațio
nale corespunzătoare asupra importantelor 
probleme amintite mai sus, din cauza difi
cultăților întîmplnate. Dar această împre
jurare nu trebuie să facă să scadă Impor
tanța eforturilor depuse în vederea realiză
rii unor asemenea acorduri de către state, 
și, în primul rînd, de către marile puteri, 
care au o răspundere deosebită pentru men
ținerea păcii internaționale. In ceea ce pri
vește Uniunea Sovietică, ea va continua și 
de acum înainte să insiste pentru necesita
tea unei reduceri considerabile a armamente
lor și a forțelor armate ale statelor și pentru 
realizarea unui acord care să asigure că nu 
se va admite folosirea energiei atomice în 
scopul distrugerii și exterminării în masă 
a oamenilor. însemnătatea unor asemenea 
eforturi ale statelor crește din ce în ce mai 
mult mai ales în legătură cu faptul că. 
forța destructivă a armei atomice sporește 
neîncetat și în afară de aceasta, 0 apărut 
arma cu hidrogen, a cărei putere depășește 
de multe ori puterea armei atomice. Nu 
încape îndoială că folosirea armei atomice 
și a armei cu hidrogen într-un război ar 
aduce nenumărate nenorociri popoarelor, ar 
însemna exterminarea în masă a populației 
pașnice, distrugerea marilor orașe — centre 
ale industriei, culturii și științei moderne, 
inclusiv a celor mai vechi centre ale civi
lizației, cum sînt marile capitale ale sta
telor lumii. Depunînd eforturile corespunză
toare spre a înlesni posibilitatea de a se 
realiza acorduri asupra importantelor pro
bleme sus menționate, Guvernul Sovietic 
pornește de asemenea de la faptul că ex
istă și alte posibilități de întărire a păcii 
>care nu au fost folosite încă.

In această ordine de idei trebuie să se 
sublinieze în primul rînd importanța pro
blemei întăririi securității în Europa, întru- 
cît menținerea păcii 
seninătate hotărâtoare 
cii generale și pentru 
război mondial.

Călăuzit de aceste
ferința de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai Franței, Angliei, S.U.A. și 
U.R.S.S., Guvernul Sovietic a prezentat spre 
examinare o propunere „Cu privire la asi
gurarea securității în Europa" și în legă
tură cu aceasta a prezentat proiectul baze
lor unui „Tratat general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa".

Proiectul de tratat prevede crearea unui 
sistem general european de securitate pe 
baza eforturilor colective ale tuturor state
lor Europei. Pot fl pâr;l în acest tratat toa
te statele europene, indiferent de orîndu- 
irea lor socială, inclusiv Germania, cu men
țiunea că pînă la unificarea Germaniei, ar 
putea fi părți în 
tă Germană șl 
mană.

In cazul unei 
va vreuneia 
ajutorarea 
agresiunii 
dispoziție, 
în scopul 
securității 
proiectul
pean urmărește să creeze un sistem eficace

de securitate colectivă în Europa, în con
formitate cu principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Crearea unui sistem general european de 
securitate colectivă ar pune capăt formarii 
unor grupări militare de state opuse una 
alteia în Europa. Formarea unor asemenea 
grupări duce inevitabil la agravarea relațiilor 
dintre state, la accenturea vrajbei și a ne
încrederii între ele, fără a mai vorbi de 
faptul că ea este însoțită de cursa înarmă
rilor, cu toate consecințele care decurg de 
aici pentru popoare. Trebuie să se țină de 
asemenea seama de faptul că formarea unei 
grupări militare de state, provoacă in mod 
inevitabil măsuri corespunzătoare din 
partea altor state, în interesul asigu
rării securității lor. Ca rezultat se creează 
o situație în care raporturile dintre state 
se bazează nu pe dorința de a colabora in 
interesul menținerii păcii, ci pe opunerea 
unor state altora, ceea ce duce in mod i- 
nevitabil la agravarea încordării in relații
le dintre state și 'prin aceasta la accentua
rea primejdiei unui nou război. In această 
ordine de idei nu putem sâ nu ținem scama 
de faptul că atît primul război m -r.dial. cît 
și cel de al doilea război mondial au fost 
precedate de crearea unor grupări militare 
de state opuse una alteia, dz împărțirea 
Europei în două tabere ostile. In legătură 
cu aceasta nu poate fi uitat rolul deosebit 
de primejdios al militarismului german in 
aceste grupări militare și in dezlănțuirea 
primului și a celui de al doilea război .r.
dial.

Toate aceste fapte subliniază importanța 
problemei înlocuirii politicii îndreptate spre 
menținerea de grupări militare de state o- 
puse una alteia printr-o politică de cola
borare efectivă intre toate statele europene 
în vederea menținerii și întăririi păcii. O a- 
semenea colaborare între toate statele eu
ropene mari și mic!, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, ar permite să se evite si
tuația ca Europa să fie tirî’.ă periodic in 
războaie pustiitoare, lucru dovedit de expe
riența isteriei statelor europene din ultimii 
100 de ani.

Tocmai de aceea. Guvernul Sovietic a 
atras în repetate rînduri atenția Guvernului 
Franței, precum și guvernelor Angliei și 
S.U.A. asupra primejdiei' pe care o implică 
crearea unor grupări militare de state. Prin
tre altele, Guvernul Sovietic a atras atenția 
asupra acestui fapt în legătură cu planurile 
de creare a așa numitei „comunități defen
sive europene" care duc la refacerea milita
rismului german cu toate consecințele 
decurgind de aici și care sînt periculoase pen
tru cauza păcii în Europa și mai ales pentru 
securitatea statelor vecine cu Germania 
occidentală.

După cum se știe, planurile de creare a 
„comunității defensive europene" prevăd con
stituirea unei grupări militare restrînse a 
șase state europene sub steagul căreia se 
organizează așa numita „armată europeană" 
alcătuită din forțele armate ale Franței, 
Italiei, Belgiei, Olandei, Luxemburgului, 
precum și ale Germaniei occidentale.

In această „armată europeană", rolul prin
cipal este rezervat forțelor armate vest-ger- 
mane în frunte cu generali hitleriști și a- 
ceasta în ciuda obligațiilor asumate de Fran
ța, Anglia și Statele Unite, împreună cu U- 
niunea Sovietică, în ceea ce privește nead- 
miterea reînvierii militarismului german, șl 
în prezent se și urzesc p’anuri de creare 
citeva zeci de divizii vest-germane.

Este bine cunoscut de asemenea faptul că 
în legătură cu planurile de organizare a „ar
matei europene", cercurile guvernante din 
Germania occidentală își propun fățiș să des
fășoare într-un ritm accelerat remilitariza- 
rea Germaniei occidentale și să ia măsuri 
pentru crearea unor forțe armate regulate, 
cuprinzînd toate genurile de arme și nu 
mai consideră necesar să-și ascundă scopu
rile agresive față de statele vecine. De a- 
ceea, popoarele iubitoare de pace din Eu
ropa și, în special, vecinii Germaniei occi
dentale nu pot să nu încerce un sentiment 
legitim de neliniște pentru securitatea lor 
în legătură cu primejdia pe care o prezintă 
militarismul german în curs de reînviere și 
atragerea Germaniei occidentale în „comuni
tatea defensivă europeană".

A păși pe calea reînvierii militarismului 
german și a creării de grupări militare în 
Europa, înseamnă nu numai a nu 
la întărirea păcii dar, dimpotrivă, 
ma lucrurile spre pregătirea unui 
boi.

Or, în prezent există mai mult
cînd, necesitatea ca toate statele iubitoare de 
pace, și în primul rînd marile puteri, să-și 
îndrepte eforturile spre preîntîmpinarea unui 
nou război, spre preîntîmpinarea atragerii 
popoarelor Europei, inclusiv a poporului ger
man, într-un nou război, care în condițiile 
actuale prezintă o primejdie deosebită pen
tru popoare. Această sarcină poate fi rezol
vată cu succes dacă în locul unor grupări 
militare ale statelor europene, opuse una 
alteia, va fi creat în Europa un sistem de
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în Europa are o în- 
pentru menținerea pă. 
neadmiterea unui nou

considerente, la con-

tratat Republica Democra-
Republloa Federală Ger-

agresiuni armate împotri- 
dintre părți, Tratatul prevede 

statului care a devenit victima 
prin toate mijloacele aflate la 
Inclusiv folosirea forței armate 
restabilirii și menținerii păcii și 
internaționale în Europa. Astfel, 

bazelor Tratatului general euro-

securitate bazat pe eforturile comune ale tu
turor statelor europene. Crearea unui aseme
nea sistem de securitate colectivă în Europa 
corespunde totodată intereselor întăririi păcii 
generale. Tocmai de aceea, ideea securității 
colective în Europa, mai ales după conferința 
de la Berlin, a și găsit un sprijin activ d;n 
partea unui număr de state precum și in 
cercurile largi internaționale.

La conferința de la Berlin, cu prilejul dis
cutării propunerii sovietice privitoare la în
cheierea unui tratat general european s-au 
manifestat divergențe care nu au permis să 
se ajungă la o hotărire de comun acord. 
Ținînd însă seama de însemnătatea realizării 
unui acord corespunzător în această prob'e- 
mă importantă. Guvernul Sovietic consideră 
indicat să se continuie examinarea aceste: 
propuneri.

In legătură cu discutarea propunerii sovie
tice privitoare la asigurarea securității co
lective în Europa s-au emis păreri că nu 
este de dorit ca Statele Unite ale Americii să 
răminâ in afara Tratatului cu privire ia 
securitatea colectivă in Europa. Ținind sea
ma de această împrejurare, luînd în cons:- 
derare participarea Statelor Unite în peri
oada celui de al doilea război mondial la 
lupta comună împotriva agresiunii hitleriste 
și răspunderea pe care o poartă S.U.A.. ală
turi de Uniunea Sovietică. Franța și Anglia 
pentru reglementarea postbelică in ~ 
și ținind de asemenea seai 
vedere exprimat de guvern 
ferința ----- -
ceea ce 
în calea rezolvării pozitive a problemei par
ticipării S.U.A. la „Trata 
pean cu privire la securit 
Europa", 
lea realizării unui acord 
unui sistem ce securitate colectivă in Eu
ropa, care a fost semnalată pină în prezent, 
ar trebui să dispară

In cadrul conferinței de la Berlin, la dis
cutarea propunerii sovietice privitoare la tra
tatul general european, a fost atinsă de ase
menea problema 
zației tratatului 
cu crearea unui 
tivă in Europa.

Europa.
ma de punctul de 
tel S.U.A. la cori

da la Berlin,. Guvernul SovieFc, în 
i! privește, nu vede nici o piedica

tul general cuno
ștea colectivă in 
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locului și rolului „orga 
nord-atlantic* în legătt: 
sistem de securitate colec- 

__  ...___ Cu acest prilej, reprezen
tantul Franței, precum și reprezentanț i An
gliei și S.U.A., au afirmat că tratatul r.-- - 
atlantic are un caracter defensiv și ru est» 
îndreptat împotriva nici unui stat g-„r 
de state. Si după conferința de la Beri r. re
prezentanții oficiali ai Franței, precum ș: e- 
prezentanții S.U.A. și Angliei fac deste-aț 
asemănătoare atunci riad se referă la 
nerea sovietică în problema creări: 
sistem general european de securitate criec- 
tivă. Poziția Guvernului Sovietic față de tra
tatul nord-atlantic este bine cunoscută. Gu
vernul U.R.S.S. nu a împărtășit ți nu . :i r 
împărtăși nici în prezent punctul de vedere 
că sus amintitul tratat ar avea un caracter 
defensiv. Aceasta, pentru că Guvernul So
vietic pornește de la faptul că tratatul nord- 
atlantic crează o grupare de state toctisă. 
nesocotește sarcina preintîmpinării une: nc: 
agresiuni germane ți, dat fiind că dintre 
mnri'e puteri care au făcut parte d:n coa
liția antihitloristă numai U.R.S.S. nu par
ticipă la acest tratat, tratatul nord-atlantic 
nu poate sâ nu fie considerat ca un tratat 
agresiv îndreptat împotriva Uniunii Sovietice.

Este absolut evident că „orga.-.:ca;:a tra
tatului nord-atlantic* ar putea, în condiții 
corespunzătoare, să-și piardă caracterul agre
siv dacă ar participa Ia ea toate marile puteri 
care au făcut parte din coaliția antihitle- 
ristă. In conformitate cu aceasta, călăuzin- 
du-se după principiile imuabile ale politicii 
sale externe de pace ț: tinzind spre micșo
rarea încordării in relațiile internaționale, 
Guvernul Sovietic declară că este gata să 
examineze împreună cu guvernele interesate 
problema participării U.R.S.S. la tratatul 
nord-atlantic.

Intrucit Guvernul Franțe:, precum și gu
vernele Angliei și S.U.A., declară că năzuiesc 
spre slăbirea încordării internaționale și în
tărirea păcii, este de așteptat ca ele să pri
vească favorabil luarea de măsuri în vede
rea asigurării unei situații în care tratatul 
nord-atlantic să capete un caracter cu ade
vărat defensiv și să se creeze condiții care 
să excludă posibilitatea atragerii unei părți 
sau alta a Germaniei în grupări militare. In 
acest caz „organizația tratatului nord-atlan
tic" ar înceta să fie o grupare militară de 
state închisă, ar fi deschisă și pentru adera
rea altor state europene, ceea ce, paralel cu 
crearea unui sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa, ar avea cea mai mare 
însemnătate pentru întărirea păcii generale.

Guvernul Sovietic consideră că problemele 
care se pun jn legătură cu aceasta ar putea 
căpăta o rezolvare satisfăcătoare 
toate statele interesate în scopul 
păcii și a securității popoarelor".

Guvernul Sovietic a adresat note 
ținut similar Guvernelor Angliei ți S.U.A.

Ziarele de eri au publicat Hotărîrea Consi
liului de Miniștri al URSS și a Comitetului 
Central al P.C.U.S. cu privire la noua redu
cere a prețurilor de stat cu amănuntul la măr
furile alimentare și industriale. Această ho
tărîre, primită cu bucurie de toți oamenii so
vietici, constituie o nouă și grăitoare expre
sie a grijii Partidului Comunist și Guvernului 
Sovietic pentru ridicarea sistematică a bună
stării întregii populații din Uniunea Sovie
tică.

Succesele însemnate obținute de economia 
sovietică în dezvoltarea Industriei șl agricul
turii creiază posibilitatea ca, an de an, să se 
ridice tot mai mult nivelul de trai al oame
nilor muncii. Numai în ultimii patru ani, 
suma totală a veniturilor muncitorilor, func
ționarilor și colhoznicilor a crescut cu 60 la 
sută. Oamenii sovietici primesc mărfuri tot 
mai multe, ia prețuri tot mai reduse-. In pe
rioada de după război, în Uniunea Sovietică 
au fost efectuate șase reduceri de prețuri care 
au adus o uriașă contribuție la ridicarea pu
terii de cumpărare a populației. Reducerea 
de prețuri din anul acesta — a șaptea — în 
anii de după război — înseamnă o nouă creș
tere a salariului real al muncitorilor și func
ționarilor sovietici, o nouă sporire a venituri
lor colhoznicilor. In urma acestei reduceri de 
prețuri, oamenii sovietici vor obține, numai 
pe linia comerțului de stat și cooperatist, un 
beneficiu anual direct de cel puțin 20 mili
arde rub'.e, în afară de beneficiul obținut în 
urma reducerii prețurilor pe piața colhoznică.

Hotărîrea prevede reducerea prețurilor cu 
amănuntul la o serie întreagă de mărfuri a- 
'.imentare și industriale de cea mai mare im
portanță pentru populație. La cereale și fu
raje. pline și alte produse de brutărie, făină 
ș: paste făinoase, prețurile se reduc într-o 
proporție care variază între 5—15 la sută. Cu 

î 19—3) la sută mai ieitine vor fi mărfurile co
loniale — ceai, cafea, cacao etc. La restau
rante, cantine și alte întreprinderi de ali- 

-ț e publică, prețurile vor fi reduse In 
mod corespunzător.

| Oamenii sovietici vor avea posibilitatea să 
cumpere cu aceeași sumă de bani mult mai 
muite mărfuri industriale — articole de îmbră
căminte și încălțăminte, obiecte de uz casnic, 

I deoarece prețul lor va fi mai mic decît înain- 
[ te. Iată numai cîteva exemp'.e: țesăturile de 
bumbac pentru rochii de vară și mobile vor 
costa în medie cu 20 la sută mai puțin, cele 

. din mătase naturală cu Î0 la sută, ciorapii

din fire capron — cu 25 la sută, diferite fe
luri de încălțăminte cu 7—20 la sută mai pu
țin, vesela de sticlă, articolele din cristal, 
lămpile și oglinzile — în medie cu 10 la sută. 
Se reduce cu 10 la sută prețul unor articole 
ca mașini de spălat rufe și aspiratoare de 
praf, care se bucură de o mare cerere din 
partea cumpărătorilor. De asemenea vor costa 
mai puțin articolele destinate activității cultu
rale și jucăriile, articolele de sport, medica
mentele și alte articole sanitare.

O simțitoare reducere de prețuri are loc la 
mărfurile care sînt cerute în mari cantități 
la sate: materiale de construcție, benzină 
de automobil și lubrefianți, petrol, diferite 
scule, rame pentru sere etc.

Noua reducere de prețuri din Uniunea So
vietică dovedește încăodată superioritatea o- 
rînduirii socialiste, confirmă faptul că toate 
măsurile luate de Partidul Comunist și Gu
vernul Sovietic, urmăresc satisfacerea cît mai 
deplină a nevoilor materiale și culturale în 
continuă creștere ale poporului. Acestui scop 
îi sînt închinate Hotărîrile Plenarei din sep
tembrie a CC al P.C.U.S, ale Plenarei CC a* 
P.C.U.S. din februarie și martie, precum și 
celelalte hotărîri ale Partidului Comunist și 
Guvernului Sovietic. In aceste măsuri, menite 
să contribuie la creiarea unei vieți cît mai 
îmbelșugate și mai pline de. bucurii pentru 
oamenii muncii, își găsește expresia politica 
iubitoare de pace dusă cu consecvență de Sta
tul Sovietic.

Rezultate complet opuse înregistrează, 
după cum e și firesc, economia țărilor capita
liste. Cursa furibundă a înarmărilor, care are 
loc în aceste țări, duce la scăderea produc
ției bunurilor de consum, face ca viața oame
nilor muncii să devină din ce în ce mai grea. 
In SUA de pildă. începînd din martie 1953, 
producția industrială s-a redus cu 10 la sută. 
In Anglia au crescut prețurile la produsele 
alimentare și la îmbrăcăminte, s-au ridicat 
chiriile, s-au scump.it combustibilul, energia 
electrică, serviciile comunale.

Uniunea Sovietică obține noi și noi succese 
în dezvoltarea economiei sale socialiste, pusă 
în slujba binelui poporului. Strîns uniți în ju
rul Partidului Comunist și Guvernului Sovie
tic, oamenii muncii sovietici a căror viață de
vine din zi în zi mai frumoasă, muncesc cu 
entuziasm pentru ridicarea continuă a bună
stării. pentru noi victorii în construirea comu
nismului.

In legătură cu o declarație a d-lui Dulles

pentru 
Întăririi

cu con-

Documentele sesiunii Biroului Consiliului Mondial al Păcii

Apelul adresat popoarelor Europei
(Agerpres). — TASS tnans-VIENA 1

mite:
La sesiunea 

el Păcii de la 
rul apel adresat popoarelor Europei :

Conrerința de la Berlin a arătat că dorința 
de a impune popoarelor „comunitatea defen
sivă europeană" reprezintă principala piedi
că în calea rezolvării pașnice a problemelor 
europene.

„Comunitatea defensivă europeană" însea
mnă o Europă condamnată la scindare în 
două lagăre vrăjmașe și continuarea liniei 
de intensificare a înarmărilor.

„Comunitatea defensivă europeană" Insea-

Biroului Consiliului Mondial 
Viena a fost adaptat următo-

militarismului german înmnă reînvierea 
centrul Europei.

„Comunitatea i 
mnă o primejdie 
persoană oare trăiește în Europa. Ea înseam
nă primejdia distrugerii fiecărui cămin.

Popoare’e Europei, care au trecut prin su
ferințele groaznice prilejuite de cele două 
războaie mondiale începute în Europa, tre
buie să fie pătrunse pe deplin de simțul răs
punderii comune pentru menținerea păcii pe 
pămînt.

Nu este adevărat că popoarelor Europei le 
este deschisă o singură cale — calea scindării 
și războiului. In fața lor este deschisă

defensivă europeană" însea- 
> de moarte pentru fiecare

o altă

Demiterea 
mareșalului francez Juiâ

PARIS 1 (Agerpres). — Miercuri seara, 
Consiliul de Miniștri al Franței, întrunit în
tr-o ședință extraordinară, a îndepărtat pe 
mareșalul Juin din funcțiile s-a'.e de preșe
dinte al Consiliului suprem al forțelor ar
mate și de consilier permanent al guvernului!.

in virtutea acestor funcții, mareșalul Juin 
avusese pînă în prezent dreptul de a parti
cipa la lucrările Comitetului apărării națio
nale. In afară de aceasta, Juin mai deținea 
și postul de comandant suprem al forțelor 
organizației nordatlantice în Europa centrală.

După cum se știe, declarații'e făcute re
cent de mareșalul Juin la Auxerre în legă
tură cu riscurile pe care le comportă pentru 
Franța planurile de creare a comunității âe- 
fe.nsive europene au provocat o puternică 
derută în rîndurile partizanilor armatei eu
ropene. El este acuzat de a fi „perturbat! 
viața politică în preajma dezbateri'or din Adu. 
narea Națională asupra ratificării" și de a 
fi dat dovadă de „indisciplină militară", în- 
trucît nu a prezentat în prealabil declarații
le sale Ministerului Apărării Naționale spre 
aprobare.

——•—
Scurte știri

Forțele populare vietnameze string tot 
mult cercul im jurul fortăreței franceze

MOSCOVA 1 (Agerpres). —
Z-aral „Pravda" ochi că următoarea țt’re 

in legătură cu o declarație a d-lul Dulles:
In discursul rostit la 29 martie la clubul 

presei străine din New York, secretarul de 
stat a' S.UJL. DL Dui'es. a declarat: „Po
ziția S.U A. a fost lămurită la recenta con- 
ferință de la Beri n- Acolo, ocupînd o po- 
z:;ie fermă am reușit, in cele din urmă, să 
obțin promisiunea dată iară plăcere de către 
d— Molotov că conferința de la Geneva nu 
va fi ,jo conferință a celor cinci mari...".

Corespondentul z arului ..Pravda" a-a adre
sat Ministerului Afacerilor Externe al 
U R.S-S. cu întrebarea dacă cele spuse de 
Do es corespund realității. In legătură cu 
irfebarea pusă de corespondentul „Prav- 
dî M nisterul Afacerilor Externe a! 
U-R.S-S. a explicat că declarația Iul Dulles 
referitoare Ia „pro-misiunea d-lul Molotov că 
conferința de la Geneva nu va fi „o con- 
•erirfă e celor căci mari", nu are nici un 
temei.

Ir. legătură cu aceasta, la Ministerul Afa
cerilor Externe s-a atras din nou atenția a- 
aupra textului comunicatului, redactat de co
mun acord, asupra conferinței de la Berlin, 
in care se spune că miniștrii afacerilor ex
terne al U.R.S.S., S.U.A., Franței și Marii 
Britan:i

„Propun ca o conferință a reprezentanți
lor U.R.S.S, S-U-A., Franței, Marii Brlta-

nil. Republicii Pcouiare Chineze, Republicii 
Coreene, Republicii Populare Democrate Co
reene ți acelor țări ale căror forțe armate 
au luat parte la operațiunile militare din 
Coreea și care își vor exprima dorința de a 
asista ia conferință, să fie convocată Ia Ge- 
jieva, la 26 aprilie 1954. în vederea realizării 
unei reglementări pașnice a problemei co
reene ;

Se declară de acord că problema restabi
lirii păcii în Indochina va fi de asemenea 
examinată la conferință, la care vor fi invi
tați reprezentanții U.R.S.S., S.U.A., Fran
ței, Marii Britanii, Republicii Populare Chi
neze și altor state interesate".

Așa dar, din comunicat reiese limpede 
că conferința de la Geneva va reprezenta 
o conferință a S.U.A., Angliei, Franței, 
U.R.S.S. ți Republicii Populare Chineze cu 
participarea altor state interesate, dar la 
examinarea celor două probleme — coreeană 
și indochineză — vor lua parte numai cele 
cinci puteri menționate.

Prin urmare, din comunicat rezultă că Re
publica Populară Chineză va participa la 
conferința de la Geneva cu aceleași drepturi 
ca și celelalte mari puteri.

Din toate cele spuse se poate trage con
cluzia că dl. Dul'es, făcînd declarația de 

. mai sus, a hotărît, după cum se vede, să 
• nu țină seama de fapte în deobște cunoscute.

-------------------------------------

•
mai ___  ____  ... ,----
asediate Dien Bien Phu din Vietnamul de 
nord. In urma intensificării tirului artileriei 
antiaeriene a unităților armatei populare, 
aprovizionarea pe calea aerului a trupelor 
franceze încercuite devine — după cum 
anunță agenția France Presse — „tot mai 
dificilă",

s La 31 martie s-a deschis la Cairo a 
21-a sesiune a Consiliului Ligii țărilor arabe.

3 La 30 martie, la sediul 
chis cea de a 17-a sesiune 
Economic și Social.

© In urma uriașului val 
opiniei publice din Japonia provocat de re
centele experiențe americane cu arma ato
mică, la 31 martie Camera reprezentanților 
din parlamentul japonez a votat în unanimi
tate o moțiune prin care cere Organizației 
Națiunilor Unite interzicerea armei atomice, 
controlul internațional asupra energiei ato. 
mice și utilizarea ei în scopuri pașnice. 
Adoptarea acestei moțiuni a fost precedată 
de o moțiune comună a celor cinci mari par
tide politice din Japonia, atît guvernamen
tale cît și din opoziție, prin care se cei^a 
interzicerea, armelor atomice și neadmiterea 
unor noi experiențe de felul celor de ia 
Bikini.

© La Londra a luat sfîrșit conferința 
anglo-franco-americană în legătură cu pro
blema comerțului între est și vest.

9 La invitația Asociației „Olanda— 
U.R.S.S." și a direcției Teatrului „Karre" 
din Amsterdam, ansamblul coreografic „Be- 
rezka" sub conducerea Nadejdei Nedejdina 
laureată a Premiului Stalin, a părăsit la 31 
martie Moscova plecind spre Olanda.

O.N.U. s-a des- 
a Consiliului

da proteste al

fetne- 
Oeor-

teren

Declarația Guvernului R. P. Albania
TIRANA 1 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Albaneză transmite declarația gu
vernului R. P. Albania în care se spune :

Propunerea Guvernului 
în legătură cu „Tratatul 
cu privire la securitatea 
ropa“, corespunde pe

Uniunii Sovietice 
general european 
colectivă în Eu- 

deplin intereselor 
vitale ale popoarelor europene. Ea se ba
zează pe principiul egalității între state, pe 
respectarea reciprocă a Independenței și 
suveranității naționale și este în conformi
tate deplină cu principiile Cartei Națiunilor 
Unite.

Guvernul Republicii Populare Albania șl

poporul albanez sprijină pe deplin proiectul 
prezentat de guvernul Uniunii Sovietice în 
legătură cu „Tratatul general european, cu 
privire la securitatea colectivă în Europa" 
pentru că interesele poporului albanez sînt 
legate de interesele apărării păcii în Balcani 
și în Europa și pentru că acest tratat va fi 
o garanție sigură pentru o pace și securitate 
trainică.

Guvernul Republicii Populare Albania de
clară că este gata să-și aducă contribuția Tn 
măsura forțelor sale și să participe la 
cheierea acestui tratat.

Amănunte asupra grevelor 
din instituțiile de învățămînt 

din Franța

în-

Știri sportive
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans

mite: Campionatele unionale de baschet pe 
teren acoperit au ajuns în faza finală. In gru
pele finale s-au calificat echipele de băieți și 
fete ale Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Mosco
vei și Leningradului, precum și echipa 
nină a Armeniei și echipa masculină a 
giei.

Campionatele unionale de baschet pe
acoperit se dispută pentru a 15-a oară. Lupta 
pentru a obține calificarea în grupele finale 
s-a disputat sistem turneu, pe trei terenuri de 
pe stadionul acoperit din Leningrad. In ca
drul întîlnirilor preliminare, puternica echipă 
de băieți a orașului Moscova a fost învinsă 
de echipa selecționată a. RSFSR cu scorul de 
89—91, dar victoria obținută în toate celelalte 
jocuri, a adus jucătorilor din Moscova califi
carea în finală. Echipa RSFSR, în urma în- 
frîngerii suferite din partea echipei Leningra
dului cu scorul de 87—94 nu s-a calificat în 
turneul final, Intîlniri foarte interesante a pri
lejuit echipa masculină a Kazahstanului în 
care Joacă cel mai înalt baschetbalist sovietic^ 
Ustan Ahtaev (2,31 m.).

In aceste zile, în Uniunea Sovietică se des
fășoară și alte întreceri interesante. După 
tradiție, sezonul sportiv de iarnă se încheie 
cu competiția de schi „Sărbătoarea Nordului", 
care se desfășoară în apropierea orașului 
polar Murmansk.

După defilarea sportivilor, a fost dat startul 
în proba de ștafetă. Cel mai bun timp tn pro
ba femenină de ștafetă, alergată pe distanța 
de 3x5 km., a fost obținut de echipa Leningra
dului care a înregistrat Îh3’2". Din echipă a 
făcut parte și campioana mondială Valentina 
Țareva.

Proba de fond rezervată bărbaților, pe dis
tanța de 18-km. s-a terminat cu victoria cu
noscutului schior Pavel Kolcin din Moscova. 
El a terminat parcursul după lht’l". In cadrul 
„Sărbătorii Nordului" s-au disputat și probe 
de slalom și sărituri.

★
Duminica aceasta începe campionatul unio

nal de fotbal. Cele mai puternice echipe sovie
tice de fotbal susțin în prezent înttlniri ami
cale în sudul țării. Campioana țării, echipa 
,,Spartak" Moscova a învins cu scorul de 
1—0 echipa „Lokomotiv" Harkov. Cu același 
scor au întrecut și fotbaliștii de la ȚDSA e- 
chipa „Torpedo" Moscova, și ,,Dinamo" Tbili
si" pe „Dinamo" Kiev.

Blank, viitorul ministru de război de la 
Bonn o scrisoare în oare își exprimă îm
potrivirea față de tratatul armatei europene. 
„Sîntem convinși, se spune în scrisoare, că 
tineretul vestgerman nu și-a da-t niciodată a- 
sentimentul la refacerea wehrmachtului. Dacă 
vreun tînăr german a făcut vreodată o ase
menea afirmație el nu a făcut-o în niciun caz 
în numele maselor largi ale tineretului nos
tru. Considerăm că refacerea wehrmachtului 
și obligația tinerilor de a servi în această 
nouă armată revanșardă este consecința u- 
nel politici extrem de dăunătoare și primej
dioase”.

Scrisoarea este semnată de Alfred Bib< 
Erich Wiegand și alți fruntași ai Uniunii ti
neretului evanghelic.

Ziarul „Aachener Nachrichten" publică o 
serie de scrisori primite din partea cititorilor 
care protestează împotriva 
tutui armatei europene și a reînarmărli Ger
maniei occidentale.

Tînărul Klaus H. scrie:
îmi va sta în putință pentru a scăpa de re
crutare. Nu vreau să slujesc într-un nou 
wehrmacht".

„Spun Nu armatei europene și recrutării 
forțate, scrie studentul Herbert M. de 23 
ani. Noi germanii evem nevoie de un tratat 

pace și nu de tratatul armatei europene".

PARIS 1 Agerpres). — După cum s-a mai 
anunțat, la 31 martie în întreaga Franță a 

o greva generală a salariaților din 
-■ -■ Greva a cuprins 200.000 de inști»

•.ut >r: ș: profesori ai școlilor elementare, 
.—:; . ș superioare. La 31 martie 33 univer- 

din Franța și-au suspendat cursurile.
P- relatărilor ziarelor și ale agenției

France Presse, greva a cuprins 80—lOO'i'o 
din membrii corpului didactic. Agenția 
France Presse anunță că procentajul gre
viștilor a fost deosebit de mare in școlile teh- 
- : șt elementare. Greva s-a extins și în 
posesiunile franceze din Africa de nord.

La 31 martie la Paris și într-o serie de alte 
d.n Fran;a au avut loc demonstrații 

studențești. La Biroul de plasare din Paris 
.........................

MStitutol peia 
naționale a stu 
o demonstrație 
stride 
Leo 1 
bln 
Gsc 
Be 
prevăzute de 
buget pentru învățămii 

' au declarat că 
buget.

ca'e. calea organizării securității colective a 
tuturor statelor Europei, fără predominarea 
unei țări, in spiritul respecter i Ltdependen- 
ței naționale și în conformitate cu prooriile 
lor năzuințe, în spiritul reduceri; generala a 
înarmărilor.

Cu toată deosebirea dintre reg-î-rrjrile lor 
politice și sociale, toate stcte'e Europei ar 
interese comune: menținerea păcii pentru 
fiecare dintre aceste țări și dezvoltarea cola
borării economice și culturale. In prezent, 
datoria fiecărui bârh.at. a fiecărei femei da 
Europa este clară: Să pricinuiască o înf: 
gere ..comunității defensive europene* 
războiului, să apere pacea în Europa.

c

ratificării trata-

Declarația cu privire la arma atomică
VIENA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința Biroului Consiliului Mondial al 

Păcii care a avut loc la Viena a fost adop
tată următoarea declarație cu privire la 
arma atomică.

Explozia bombei cu hidrogen de la Bi
kini, acțiunea ei groaznică asupra oamenilor,

de ac-

„Scînteia tineretului
Pag. 4-a 2 aprilie 1954

imposibilitatea de a controla raza ei 
țiune, primejdia folosirii ei au provocat in
dignarea în întreaga lume.

Interzicerea armei atomice, cerută prin A- 
pelul de la Stockholm, sprijinit de sute de 
milioane de oameni, a 
rea tuturor popoarelor.

Forțe nelimitate au 
știință nu pentru a distruge pe om, nu pen
tru a distruge într-o clipă roadele muncii lui 
de milenii, ci pentru a găsi mijloace de a 
ușura suferințele Iui actuale șl pentru a-1 
ajuta să obțină o viață mal bună.

devenit astăzi cere-

fost eliberate de

Declararea In afara legii a războiului 
tomic este nu numai necesară ci șl posibilă. 
Ea poate fi obținută numai printr-un acord 
internațional care să interzică toate t'purile 
de arme radioactive și de substanțe toxice 
radioactive. Trebuie 
sistem de inspecție

Pouoarele trebuie 
vernelor 6ă încheie
zică toate tipurile de arme de exterminare 
In masă.

a-

și poate fi instaurat un 
și control international, 
să ceară neîntîrziat gu- 
acorduri care să inter-

n miting al studenților de la 
agogic. In fața clădirii Uniunii 
uJenți'.cr din Franța a avut loc 

la care at: participat 5-000 de 
iți. La demonstrație au luat cuvîntul 

Hamon, membru al Consiliului Repu- 
, deputății In Adunarea Națională: 

XKii, DoutreUot, Viatte. Douala-Manga- 
și Seynat, care au arătat că alocările 

proiectul guvernamental de 
t sînt insuficiente. Ei 

vota împotriva acestui

„Spun NU armatei europene...”
BONN 1 (Agerpres). — Masele largi ale 

toporului german iși exprimă împotrivirea 
față de ratificarea tratatului armatei euro
pene, declarîndu-se cu hotărîre 
recrutării tineretului vestgerman 
wehrmacht.

Uniunea tineretului evanghelic 
mania occidentală a adresat lui

impotriva 
în noul

din Ger-
Thecdor

de

i

„Voi face tot ce

„Ziua revendicărilor 
tineretului”

CARACI 1 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Potrivit relatărilor ziarului „Imroz", la 
30 martie s-a desfășurat la Cîttagong (Pa
kistan) „Ziua revendicărilor tineretului”. Cu 
acest prilej, pe străzile orașului au avut loc 
demonstrații. Partlcipenții la demonstrații 
au scandat lozincile: „Puneți în libertate 
pe deținuții politici". „Respingeți ajutorul 
militar american".

Spectacole
Vineri 2 aprilie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă șl Baîet al 
R.P.R. : Dama de pică ; Național „I. L. Cara- 
giale"' (Sala Comedia): Matei Millo ; Națio
nal „I. L .Caragiale" (Sala Studio) : Schim
bul de onoare; Municipal: Lumina de Ia Ulmi; 
Teatrul de Stat de Operetă ; Casa cu trei fete ; 
Armatei (B-dul Magheru) : De partea cealaltă; 
Armatei (calea 13 septembrie) : Viaicu Vodă ; 
tineretului : Un flăcău din orașul nostru ; Stu
dioul actorului de film „C. Nottara" : Iașii în 
carnaval ; Aîuncitoresc C.F.R. (Giulești) : 
Vinovați fără vină ; Ansamblul de estradă : 
...Și Iile face sport.

CINEMATOGRAFE : Patria, înfrățirea între 
popoare : Schubert ; Republica, București: Un 
pichet în munți ; I. C. Frimu, 1 Mai, Liber
tății : Suspine pe stradă ; Maxim Gorki : Re- 
publica Populară Romînă, Marinică ; Elena 
Pavel, Gh. Doja : Nunta cu zestre ; Lumina : 
Răpirea ; Victoria : Ciao-i-Man ; Timpuri Noi • 
Jurnal romînesc nr. II, Jurnal sovietic nr. 7, 
Feriți pădurile de insecte ; Alex. Popov : Rus
lan și Ludmiî.a, Bolnavul închipuit ; 8 Martie : 
Patriotul, seria l-a ; Vasile Roaită: Aventurile 
lui Alioșa Ptițîn ; Cultural : Apărătorii patriei ; 
Grivița : Petru cel Mare, seria I-a ; Const. 
David : Mîine se va dansa pretutindeni ; Alex. 
Sahia: Brigada Cotovschi ; Flacăra : Comoara 
din, insula păsărelelor ; T.
I ’ ___ ‘ ‘ ,___ .
Popular .- Fiul mării ; M. Eminescu ; Prin In
dia ; Miorița : Batalionul de mare : Moșilor : 
Lupta pentru viață ; 23 August : Timur și bă
ieții săi ; Donca Simo: Nti-i piace sub măslini ; 
llie Pintilie: Tricoul galben , 8 Mai : Alișer 
Navoi ; Volga : Femeia are cuvîntul : N. Băî- 
cescu : Fiica regimentului ; Rahova : Pum
nul de fier ; Oiga Bancic : Avangarda de 
sacrificiu.

Vladimirescu : A 
rena celor cunajoși ; Arta : Preludiul glorie:
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