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3 Pentru creșterea aportului Uniunii Tineretului MuncitorIn lupta pentru o recoltă bogată In 1955

I N ZILELE DE 28-29 ianuarie a avut 
I loc Plenara a II-a a C.C. al U.T.M.

In centrul dezbaterilor Plenarei au 
stat Sarcinile ll.T.M. pentru mobilizarea 
tineretului în pregătirea și desfășurarea 
lucrărilor agricole din primăvara și vara 
anului 1955.

Pe baza Hotărîrii Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. asupra muncii U.T.M. și a 
proiectului de Directive ale celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 
ani, precum și a altor hotărîri ale parti
dului și guvernului, plenara a analizat 
activitatea organizațiilor U.T.M. în cam
pania agricolă din toamna anului 1954. 
Plenara a stabilit sarcinile în vederea 
îmbunătățirii muncii organizațiilor U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului la lucrările 
agricole din primăvara și vara anului 
1955.

In cursul anului 1954, sub conducerea 
organizațiilor de partid, tineretul mun
citor de la sate, mobilizat de organi
zațiile U.T.M., a participat cu mai mare 
avînt la lupta pentru obținerea unor re
colte bogate. Tineretul muncitor de pe 
ogoare și-a adus contribuția la obține
rea în 1954 a unei recolte de peste 9 mi
lioane tone cereale și alte boabe,, la 
dezvoltarea producției bunurilor de larg 
consum, la intensificarea schimbului 
între oraș și sat, a participat la în
deplinirea planului de colectări, achiziții 
și contractări. Aceste realizări au contri
buit la crearea condițiilor necesare pen
tru desființarea sistemului de aprovizio
nare pe bază de tartele și rații și pentru 
trecerea la comerțul desfășurat.

Organizațiile U.T.M. din S.M.T., gos
podării agricole de stat, gospodării agri
cole colective și întovărășiri au mobili
zat tinerii la îndeplinirea la timp și în 
bune condițiuni a lucrărilor agricole.

In întrecerea socialistă la sate au fost 
antrenați peste 42.000 tineri. Numai în 
întrecerea pe profesii au fost antrenați 
8.000 tractoriști, față de 3.700 în cam
pania din primăvara anului 1954. In 
campania de toamnă au activat. 1.400 
brigăzi de tineri tractoriști față dc cele 
1.100 cîte erau în 1953.

Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat că 
sub îndrumarea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M. au mobilizat cu mai 
mult succes tinerii țărani muncitori cu 
gospodării individuale pentru a sprijini 
executarea la timp a lucrărilor agricole. 
In regiunea Suceava, peste 7.000 de ti
neri țărani muncitori cu gospodării irf- 
dividuale, antrenați de organizațiile 
U.T.M. în întrecerea patriotică, au con
tribuit din plin la realizarea planului de 
însămînțări de toamnă.

Organele și organizațiile U.TJVL au 
mobilizat mai activ tineretul în spriji
nul strîngerii la timp și în bune condi
țiuni a recoltei. Pentru intensificarea rit
mului de recoltare au fost antrenați 
peste 40.000 tineri țărani, studenti, elevi 
și pionieri la strîngerea bumbacului, po
rumbului, sfeclei de zahăr, legumelor și 
zarzavaturilor. In toamna anului 1954 
tineretul a plantat 3,5 milioane puieți și 
500.000 pomi și a contribuit la desțeleni
rea a 121.310 ha. Pe baza sarcinii tra
sate de partid, numeroși activiști ai 
U.T.M. au participat efectiv la campania 
agricolă ajutînd concret organizațiile de 
bază U. T. M., lărgind legătura acestora 
cu masele tineretului, rncbilizîndu-le la 
acțiunile întreprinse de partid.

In perioada actuală, tineretul muncitor 
din agricultură participă la pregătirile 
pentru campania de primăvară realizînd 
lucrări de reparații, pregătind semințele 
și îngrășămintele, urmînd cursurile de 
ridicare a calificării și cursurile agrozoo
tehnice.

Cu toate rezultatele obținute de une'e 
organe și organizații U.T.M. în lucrările 
agricole de toamnă, colectări și achiziții. 
Plenara C.C. al U.T.M, a constatat că în 
activitatea U.T.M. la sate există încă nu
meroase lipsuri.

Unele comitete regionale U.T.M. ca: 
Baia Mare, Galați și Ploești s-au preo
cupat slab de munca organizațiilor de 
bază de la sate. Unele organizații U.T.M. 
de la sate din aceste regiuni nu muncesc 
organizat pentru sporirea producției agri
cole, activitatea lor nefiind legată de 
planul de producție al unității respective.

Liosuri mari sînt și în rîndurile tineri
lor din unele întreprinderi producătoare 
de utilaj agricol și piese de schimb.

Nu in toate regiunile, organele și or
ganizațiile U,T.M. au acordat atenția ne
cesară muncii cu tinerii tractoriști pen
tru mobilizarea lor în vederea execută
rii la timp și de bună calitate a lucră
rilor agricole dc toamnă. In unele re
giuni în cadrul pregătirilor pentru lucră
rile de primăvara, participarea tineretului 
la repararea tractoarelor, mașinilor și 
uneltelor agricole este slabă. Există lip
suri serioase în munca organizațiilor 
U.T.M pentru pregătirea semințelor și în
grășămintelor.

Multe organizații de bază U.T.M. de 
la sate nu se preocupă suficient de edu
carea utemiștilor în spiritul vigilenței și 
al combativității de clasă.

Dezbaterile Plenarei C.C. al U.T.M. au 
arătat că numeroase din aceste lipsuri se 
datoresc muncii necorespunzătoare a 
multor organizații de bază U.T.M. de la
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sate în domeniul educării politice a ti
neretului ; cercurile politice nu s-au creat 
încă în toate organizațiile unde sînt con
dițiuni, sau în unele organizații se des
fășoară formal, nelegat de problemele 
concrete ale antrenării tineretului în 
muncă. Preocuparea multor organe și or
ganizații U.T.M. pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor muncitori de la 
sate, pentru activitatea culturală, este 
nemulțumitoare.

Uneîe organe și organizații U.T.M. nu 
informează în permanență organele de 
partid asupra adevăratei stări a muncii 
organizațiilor U.T.M., fac dări de seamă 
trandafirii, de paradă, nu ridică în fața 
organelor de partid cele mai importante 
probleme ale muncii U.T.M. la sate și nu 
cer întotdeauna sprijinul și ajutorul or
ganelor și organizațiilor de partid.

Analizînd importanța pe care o are par
ticiparea organizațiilor U.T.M., a utemiș
tilor și întregului tineret la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de proiectul de Direc
tive ale celui de al II-lea Congres al Par
tidului, precum și de Hotărîrea partidu
lui și guvernului cu privire la desființa
rea sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații, pentru a contribui la 
desfășurarea lucrărilor agricole de pri
măvară și vară și pentru asigurarea spo
ririi producției agricole la hectar pe anul 
1955 — Plenara C.C. al U.T.M. a trasat 
o serie de sarcini care trebuie să stea la 
baza activității organizațiilor U.T.M.

Datoria cea mai importantă a întregii 
noastre organizații, a tuturor organizații
lor U.T.M. din S.M.T., G.A.S., centre me
canice, G.A.C., întovărășiri agricole și din 
sate, a comitetelor regionale și raionale 
U.T.M. este să mobilizeze, sub conduce
rea organizațiilor de partid, întregul ti
neret în munca de pregătire și desfășu
rare la timp și în cele mai bune condi
țiuni a lucrărilor agricole de primăvară 
și vară pentru a contribui la obținerea 
în anul 1955 a unei recolte de 10 milioane 
tone grîu și porumb, pentru obținerea a 
cel puțin 2.000 kg. porumb la hectar.

Organizațiile de bază U.T.M. din între
prinderile și centrele mecanice să consi
dere ca cea mai însemnată sarcină a ti
nerilor efectuarea în termenul cel mai 
scurt și în cele mai bune condițiuni a 
reparațiilor la tractoare, să producă o 
cantitate cît mai mare de piese de schimb 
de bună calitate ; e necesar să se îmbu
nătățească munca brigăzilor utemiste și 
a posturilor utemiste de control din a- 
ceste întreprinderi, să se intensifice par
ticiparea tineretului la întrecerea socia
listă, luptîndu-se cu hotărîre împotriva 
formalismului ce se mai manifestă, com- 
bătîndu-se chiulul și risipa.

Organizațiile U.T.M. din S.M.T. și 
G.A.S. au datoria să mobilizeze tinere
tul, în frunte cu utemiștii, la realizarea 
planului unității respective, aplicîndu-se 
metoda sovietică Bugacev de reparații 
pe ansamble, să se facă reparații de bună 
calitate și la timp. Pînă la 1 martie să 
fie luate măsuri pentru organizarea și in
struirea brigăzilor de tineret ale tracto
riștilor ce vor munci în campania de 
primăvară și vară, a posturilor utemiste 
de control și echipelor de tineret.

Tineretul să participe la pregătirea și 
selecționarea semințelor necesare însă- 
mînțărilor de primăvară, recomandînd pe 
cei mai buni u tem iști ca responsabili ai 
centrelor de selecționare și tratare a se
mințelor. Utemiștii și pionierii pot con
tribui în mare măsură la munca de lămu
rire pentru ca fiecare țăran muncitor să 
facă proba de germinație a semințelor, 
să sprijine aplicarea pe scară cît mai 
largă a iarovizării cartofilor în G.A.S., 
G.A.C. și de către țăranii muncitori.

Organelor și organizațiilor U.T.M. le 
revine sarcina să mobilizeze tineretul pen
tru îngrijirea semănăturilor de toamnă 
prin amenajarea de parazăpezi, scurge
rea apei adunate în bălți pe culturi, spar
gerea gheții, să sprijine măsurile pen
tru asigurarea cantităților necesare in- 
grășării terenurilor cu gunoi de grajd, 
cenușe și altele.

Incepînd din primele zile ale lucrărilor 
de primăvară, nici un tînăr nu trebuie 
să se găsească în afara întrecerii socia- 
liste și patriotice. Trebuie reîncepută cu 
mai mult avînt întrecerea pentru titlul 
de „cel mai bun tractorist". Să se popu
larizeze în rîndul tinerilor întrecerea pen
tru „cea mai bună brigadă de tractoriști" 
ce se va desfășura in această primăvară. 
Tinerii mecanizatori să fie îndrumați șă 
realizeze economii, să extindă pe scară 
largă aplicarea metodelor sovietice de 
muncă cum sînt: Buneev, Brediuc și al
tele. Să mobilizeze tineretul la aplicarea 
însămînțatului în cuiburi așezate în pă
trat la culturile de porumb, floarea-soa- 
relui și cartofi. Plenara C.C. al U.T.M. a 
trasat sarcina, comitetelor regionale și ra
ionale U.T.M., să studieze pînă la 15 fe
bruarie posibilitățile concrete de partici
pare și mobilizare a tineretului la reali
zarea unor lucrări de defrișare, irigare și 
îndiguiri ce au drept scop redarea pentru 
agricultură a unor noi suprafețe cultiva
ble.

In scopul măririi producției de cartofi 
și legume, este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să participe mai activ la acțiunea 
pentru aplicarea metodelor noi și realiza
rea lucrărilor la timp și în bune condi
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țiuni în sectorul legumicol. Tinerii să ia 
inițiativa aplicării pe scară cît mai largă 
a plantării cartofilor în cuiburi așezate 
în pătrat, a folosirii ghivecelor nutritive 
pentru răsaduri de legume, formîndu-se 
pentru aceasta echipe și brigăzi de tine
ret. Plenara C.C. al U.T.M. cheamă or
ganizațiile U.T.M. să răspundă chemării 
tinerilor de la G.A.S.-Bălteni, regiunea 
București care și-au propus să realizeze 
printre alte obiective și 850.000 ghivece 
nutritive.

In vederea realizării unor producții 
mari în sectorul pomi-viticol este necesar 
ca organele și organizațiile U.T.M. să mo
bilizeze utemiștii și tinerii să realizeze 
plantarea a 700.000 pomi fructiferi. La 
lucrările de întreținere în livadă este in
dicat să se formeze echipe de tineret pen
tru acțiunea de stropire și curățire a po
milor fructiferi de uscături, mușchi, omizi 
și să dea un sprijin efectiv comitetelor 
executive ale sfaturilor populare, precum 
și organelor silvice în vederea organi
zării de noi pepiniere și a întreținerii ce
lor existente

In scopul asigurării participării active 
a organizațiilor de bază U.T.M. în dez
voltarea creșterii animalelor, este nece
sar ca organizațiile U.T.M. să asigure 
mobilizarea tineretului la buna îngrijire 
a animalelor de muncă și în special a 
celor de reproducție, să contribuie la cu
rățirea și tratarea cu diferite îngrășămin
te a tinetelor și izlazurilor.

Comitetele regionale, raionale și orga
nizațiile de bază U.T.M. trebuie să ia din 
timp măsuri pentru mobilizarea tinere
tului, îndeosebi în G.A.S., G.A.C., întovă
rășiri, la buna desfășurare a campaniei 
de întreținere a culturilor și de recoltări 
pe anul 1955 prin executarea lucrărilor 
prevăzute în regulile agrotehnice și in
troducerea pgj scară largă a metodelor a- 
vansate în agricultură, prin lupta împo
triva dăunătorilor vegetali și animali, 
organizarea ariilor, strîngerea spicelor.

Participarea la munca de lămurire pen
tru achitarea obligațiilor față de stat de 
către întreaga țărănime muncitoare, pen 
tru lărgirea continuă a contractărilor și 
achizițiilor constituie însemnate sarcini 
ale fiecărui utemist care este dator să 
dea exemplu personal în această privință.

Plenara C.C. al U.T.M. a trasat sar
cina ca toate comitetele regionale și ra
ionale U.T.M. să intensifice munca or
ganizațiilor de bază U.T.M. din comune 
și sate, pentru a contribui la atragerea 
de noi membri și la formarea de noi aso
ciații simple, întovărășiri agricole și gos
podării colective, pe baza liberului con
simțământ punînd un accent deosebit pe 
formarea de asociații simple de cultivare 
a plantelor industriale și îndeosebi a sfe
clei de zahăr.

Plenara C.C. al U.T.M. cheamă comi
tetele regionale, raionale și organizațiile 
de bază U.T.M. să mobilizeze mai puter
nic tineretul în acțiunea pentru consoli
darea economico-orgariizatorică a gos
podăriilor colective si întovărășirilor.

In scopul răspîndirii științei și practicii 
agricole înaintate să se organizeze pe 
scară largă întîlniri ale tineretului cu 
tehnicieni, ingineri, fruntași în producția 
agricolă din S.M.T., G.A.S., G.A.C. și 
sate, să fie organizate consfătuiri, con
ferințe și adunări ale tineretului antre- 
ntnd efectiv în această muncă pe stu
denții institutelor de agronomie. Să se 
popularizeze noile școli profesionale de 
ucenici ce se creează pe lingă S. M. T., 
G.A.S., centre mecanice, ca și școlile teh
nice și școlile tehnice de maiștri pentru 
agricultură și să fie îndrumați tinerii 
spre a urma cursurile acestora. Să creas
că preocuparea organizațiilor U.T.M. pen
tru formarea din rîndurile tineretului a 
c:t mai mulți tractoriști, combined, cres
cători de vite, legumicultori, pomicultori.

Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat că 
activiștii U.T.M. care muncesc în sectorul 
agricol sînt datori să urmeze cursuri de 
specializare, să studieze perseverent pro
blemele agrotehnice și zootehnice, să-și 
însușească experiența înaintată a științei 
agricole.

Plenara C.C. al U.T.M. subliniază că 
organizațiile de bază U.T.M. de la sate 
trebuie să desfășoare o vie activitate po
litică, mobilizînd mai activ tineretul la 
lupta pentru obținerea unor recolte bo
gate să dea o mai mare atenție activi
tății cultural-sportive a tineretului din 
toate sectoarele de muncă din agricultură, 
să sprijine învățămîntul politic și legarea 
acestuia de sarcinile tineretului. Trebuie 
organizată mai temeinic, la un nivel 
ideologic corespunzător și în mod atrac
tiv activitatea artistică de amatori al 
cărei suflet trebuie să fie tineretul, să se 
îmbunătățească popularizarea și difuza
rea cărții și presei pentru tineret, să se 
organizeze conferințe, hore, festivaluri, 
programe ale brigăzilor artistice de agi
tație și altele. Este necesar să combatem 
cu cea mai mare hotărîre concepțiile îna
poiate ale unor activiști ai U.T.M. care 
motivează lipsa activității culturale și 
sportive, prin afirmații că „nu există mij
loace necesare", „nu au primit sarcină de 
la raion".

Continuare în pag. 3-a

Prin realizări în muncă 
întărim semnăturile pe Apel
CRAIOVA (de la corespondentul nostru). 

Utemiștii VintilescU . Constantin, Zamfir 
Florea, Popescu Aurel, și Ionescu C. for
mează toți patru, o brigadă de producție. 
Ei lucrează în hala de montaj numită și 
hala tineretului a uzinei „7 Noiembrie" din 
Craiova. Sînt deosebit de însemnate suc
cesele acestei brigăzi în lupta pentru a 
da oamenilor muncii de pe ogoare cît mai 
multe unelte și mașini agricole. In luna 
ianuarie de pildă, membrii acestei brigăzi 
au avut planificat să ansambleze 1503 tîn- 
jale pentru grapele cu colț.

Organizîndu-și mai bine munca mem
brii acestei brigăzi și-au îndeplinit cu 15 
z'le înainte de termen sarcinile de plan. 
Pînă la sfirșitul lunii ianuarie cei patru 
tineri au asamblat peste plan 2370 dife
rite piese pentru mașina de împrăștiat în
grășăminte, grape stelate și vagone.ți bas- 
culanți.

4 februarie. Tinerii din hala de montaj 
au început munca cu hotărîre încă de di
mineață. In viața lor avea loc un eveni
ment de seamă : semnarea Apelului Con
siliului Mondial al Păcii. Fiecare dorea ca 
să întărească de la început semnătura lor 
pusă pe Apel prin realizarea planului de 
producție. Iată-i din nou pe cei patru ti
neri, tovarăși de muncă și prieteni nedes- 
părțiți, muncind cu multă hărnicie, reali
zînd într-o zi planul brigăzii pentru două 
zile. După terminarea primului schimb 
cei patru tineri au mers împreună să sem
neze Apelul Păcii.

Ei și-au dat seama că prin semnarea 
Apelului Păcii, prin munca lor, își mân
jești solidaritatea cu Declarația Confe
rinței de la Moscova, precum și protestul 
hotărît împotriva uneltirilor imperialișt.- 
lor. de a dezlănțui un nou război mon
dial.

Alături de numele lui Vintilescu s-au 
așternut și cele ale lui Zamfir, Popescu și 
Ionescu. Semnînd Apelul, cei patru tineri 
s-au angajat că nu vor precupeți nici un 
efort, pentru apărarea păcii, pentru lupta 
împotriva primejdiei atomice. Pe listă au 
apărut multe semnături Se poate citi des
tul de clar numele utemistului Deliu Ion, 
controlor tehnic, Lazăr Șerban lăcătuș și 
utemistele Cîrcel Maria, Butoi Nicolița, 
distribuitoare de scule și tînărul Covrigel 
Ion, tehnolog și încă alți peste 250 de ti
neri care formează colectivul sectorului 
montaj al uzinei care au semnat cu toții 
împotriva folosirii armei atomice, armă 
de exterminare în masă.

Semnăturile 
gospodinelor
C-ALAȚI (De la co

respondentul nostru). 
Gospodinele din cir
cumscripția 109 dn 
orașul Galați fuse
seră anunțate să par
ticipe la o ședință a 
comitetului de luptă 
pentru pace din car
tier.

Luînd cuvîntul, tov. 
Nalbant Petruța, se
cretara comitetului 
de luptă pentru pace, 
a dat citire chemă
rii pe care comitetul 
permanent pentru a- 
părarea păcii din 
R. P. R. o adresează 
cetățenilor din patria 
noastră. Participan
tele la ședință au 
luat cuvîntul pentru 
a-și manifesta ura 
împotriva imperia
liștilor care urmă
resc dezlănțuirea u- 
nui război atomic, 

și-au afirmat hotărî
rea de a-și însufleți 
soții și fiii în mun
ca lor pentru întări
rea capacității de 
apărare a patriei.

Declarația făcută de Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romîne, 

Justinian, a făcut o declarație în care se 
arată printre altele ;

De la un capăt la -altul al Europei mai 
sînt încă ruini, în sufletele milioanelor de 
mame n-a încetat încă durerea grea pen
tru fiii uciși, din ochii milioanelor de co
pii orfani mai picură și astăzi lacrimi 
amare pentru părinții lor răpuși de gloan
țe, pretutindeni se întîlnesc oameni fără 
brațe, fără picioare, fără vedere, victime 
nevinovate ale războiului hitlerist.

Cînd urmele și amintirile acestor sufe
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Erou al Muncii Socialiste

teamă agresorii}
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se-I In zilele cînd a avut ț^c ultima 
[ slane a Biroului Consiliului Mondial 
I al Păcii ne preocupam de scurtarea 
(timpului de intervenție Ia sonde. Co- 
j lscuvul echipelor de care mă îngrijesc 
I a reușit să înregistreze pe luna ianua- 
f rie o depășire de 65 la sută a plant:- 
j lu ; ceea ce reprezintă mai multe sule 
I de tone de țiței peste plan.
( Am semnat Apelul Păcii. Am sem- 
j nat împotriva reinarmării Germaniei 
I occidentale și împotriva folosirii ar- 
I melor atomice. Propaganda războinică 
j nu ne înspăiinîniă pe noi petroliștii.
I Statul nostru democrat-popular a de- 
I venit mâl puternic ca oricînd și, ală- 
[ tari de celelalte popoare iubitoare de 
I pace, reprezintă o forță de care asasi- 
( nil atomiști de peste ocean trebuie să 
! ț>nă seama.
! Sînt de mulți ani petrolist și doresc 
I ca alaiuri de ceilalți tovarăși al mei 
[ să obțin rezultate din ce în ce mai 
I bune pentru înflorirea patriei noastre, 
I pentru sporirea capacității ei de apă- 
{ rare. Nu vom permite ca perspectivele 
i de dezvoltare, care se d 
j noastră prin ajutorul Uniunii Sovie. 
j pentru folosirea energiei nucleare 
( slujba progresului și a bunăstării 
l menllor muncii, să fie spulberate 
I către propovăduitorii războiului.
I este dragă patria noastră, munca avirt- 
l tată pentru fericirea celor mulți, ne 
J sînt scumpe realizările noastre de pînă 
l acum pe care vom ști să le apărăm cu 
j bărbăție în fața oricărui agresor.
ț Consider deci că lupta pentru pace, 
I pentru prein.impînarea unui război a- 
j tomic e o datorie de cinste și onoare 
l a tuturor oamenilor din patria noastră 
j Muncind avîntat, întărind capacitatea 
J economică a țării, iată cum trebuie să 
' răspundem amenințărilor imperialiste. 
{ Eu îmi întăresc semnătura pc care 
[ am pus-o pe Apelul Păcii de la Viena', 
I angajîndu-mă ca, împreună cu sondo- 
J.ril din cele 3 echipe pe care le con
i' duc, să reduc timpul de intervenție la 
( sonde, pînă la 1 martie, cu 40 la sută 
j față de cel redus pe luna ianuarie.

:schid în fața
’* "--îeiice

in 
ca
de 
Ne

Părerea familiei muncitorului Focșăneanu
Strada Govodarva este — la drept 

vorbind — o străduță undeva la mar
gine de București, la capătul tramvaiu
lui 13.

Intr-o casă zidită din cărămidă roșie 
care poartă nr. 12, locuiește de anul 
trecut familia Focșăneanu.

Bărbatul muncește la fabrica „Cle
ment Gottwald”, iar soția, este o burtă 
gospodină.

Cocoțată pe pat, Lucica — o fetiță 
cu un păr castaniu — „croiește” o ro
chie pentru păpușă.

Deodată se auziră ciocănituri în ușă. 
„Trebuie să fie Petre gîndi mama. S-o 
fi întors de la școală".

Intr-adevăr, era fiul ei cel mare, care 
venea însoțit de o femeie, mai în vîrstă.

— Mamă, tovarășa vrea să-ți vor
bească, spuse copilul.

— Poftim, intrați și vă încălziți pu
țin la foc. Bătrîna Matei Rebeca intră 
în cameră albă, curată.

— Ți-am adus Apelul către popoarele 
lumii, să-l citești și desigur, să-1 iscă
lești-, spuse bătrîna.

— Desigur, că-1 semnez ! Și bărbatul 
meu, l-a semnat în fabrică — spuse 
bucuroasă gospodina.

Din vorbă în vorbă, între cele două 
femei s-a legat o discuție/

— Dar frumoasă casă ai !
— Știi, casa asta-i a noastră. Nu te 

mira. Eu și cu bărbatul meu am ridi
cat-o anul trecut. Și pe noi ne-a ajutat 
fabrica. Ne-a dat sub formă de împru

mut aproape 18.000 de lei numai în 
materiale de construcții!

După ce a plecat tovarășa Matei, 
’ntre mamă și băiat a avut loc o dis
cuție.

— „JSă-ți povestesc ceva despre tai- 
că-tău — spuse într-un tîrziu mama.

Erau 7 c.bpii acolo,, la țară, și el al 
8-lea. O duceau tare greu. Avea vreo 
15 ani cînd a venit în București să în
vețe meserie. A gustat din plin bătăile 
și foamea.

Venea pe atunci directorul fabricii — 
Macavei : urla, batea. Venea pe atunci 
comandorul Ghițescu : urla, batea. Dar 
tatăl tău nu s-a umilit.

A venit războiul, i-a murit fratele și 
un cumnat. Sora i-a rămas văduvă, cu 
doi ccpii. Alt frate a fost dus cu forța 
în lagărele fasciștilor. Așa era viața pe 
atunci. Nimic nu era frumos. Și iată că 
î.n zilele noastre tatăl tău și-a înte
meiat un cămin, și-a făcut o casă.

De aceea, părinții tăi se ridică împo
triva imperialiștilor care vor să dez
lănțuie un nou măcel mondial, care vor 

. șă distrugă . prin bomba atomică, ceea 
. ce .noi am dobândit. Tu nu trebuie să 
uiți : Forța noastră, a lagărului țărilor 
democrației și socialismului este în con
tinuă dezvoltare și constituie o stavilă 
ce poate opri dezlănțuirea unui nou 
război.

Vom ști să ne cîștigăm pacea prin 
luptă împotriva planurilor imperialiș
tilor.

rințe sînt încă atît de vii în ochii tutu
rora, este pe deplin îndreptățită împotri
virea dîrză a tuturor popoarelor lumii față 
de noile svîrcoliri ale uneltitorilor de răz
boaie, și față de reînvierea armatei ger
mane, pe care urmăresc s-o arunce iarăși 
asupra omenirii pașnice.

Popoarele lumii se ridică cu hotărîre și 
luptă fără șovăire să împiedice dezlăn
țuirea unui război. Poporul, nostru, care 
a cunoscut de două ori în 30 de ani de
zastrele aduse de două războaie, dezlăn

Metalurgiștii reșițeni 
semnează A pe iul

REȘIȚA 5 (Agerpreș). — După ce si
rena a anunțat încheierea programului 
de muncă al primului schimb, muncito
rii, tehnicienii și inginerii de la fabrica 
de mașini electrice a Combinatului me
talurgic din Reșița s-au adunat pentru a 
semna Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii.

în cadrul mitingului care a avut loc, 
a luat cuvîntul directorul combinatului 
metalurgic, Ion Gheju, care a vorbit 
despre hotărîrea unanimă a metalurgiș- 
tilor reșițeni de a apăra pacea.

înainte de semnarea Apelului au luat 
cuvîntul lăcătușul Szabo Carol, tinărui 
Ion Moritz, lăcătușul Triponi Vasiie, 
maistrul Iosif Tebenschi, inginerul Vladi
mir Popovici și mulți alții care s-au an
gajat să lupte cu hotărîre pentru conso
lidarea cuceririlor poporului nostru, pen
tru întărirea patriei noastre.

Participanții la adunare și-au pus 
anoi semnăturile pe Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii.

Vom apăra patria 
pe care o iubim

TG. MUREȘ 5 (Agerpreș). Vineri după 
amiază a început în Regiunea Autonomă 
Maghiară, strîngerea de semnături ne 
Apelul Consiliului Mondial al Păcii. în 
sala Palatului Cultural, din Tg. Mureș 
s-au adunat cu acest prilej peste 1209 
de cetățeni ai orașului, romîni și ma
ghiari. Prof. univ. Ștefan Peterfi de la 
Universitatea ..Bolyai" din Cluj a vorbit 
despre mărețele perspective ce le des
chide în fața țării noastre utilizarea 
energiei nucleare în scopuri pașnice, ca 
urmare a ajutorului generos al Uniunii 
Sovietice.

Au luat apoi cuvîntul Andrassy Mar
ton, artist de Ia Teatrul Secuiesc de 
Stat, protopopul ortodox Iullu Man, pro
topopul rcmano-catolic Kajtsa Ferencz, 
muncitori și gospodine, exprimîndu-și cu 
toții adeziunea la Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii.

In încheiere, cu un puternic entuziasm, 
participanții la adunare au semnat Ape
lul de la Viena. După ce și-a pus sem
nătura pe Apel, sculptorul Ștefan 
Csorvassy, decorat cu Medalia de aur a 
Consiliului Mondial al Păcii, a spus : 
„Semnez Apelul cu convingerea fermă 
că semnăturile noastre vor stăvili și de 
astădată forțele agresive care amenință 
civilizația lumii cu distrugerea."

In cartierul Tei
Joi după amiază în 

sala școlii Galvani 
din cartierul Tei s-ff 
desfășurat o adunare 
a oamenilor muncii 
din cartier la care au 
participat gospodine, 
muncitori din fabrici 
și țărani din gospo
dăria de stat „Roșia“.

A vorbit profesorul 
Mircea Babeș de la 
Institutul de Infra- 
micro-biologie, jiul 
marelui savant al ță
rii noastre Victor 
Babeș ; M. Babeș a 
arătat că forțele păcii 
sînt mai puternice ci 
oricînd, că ele pot ni
mici încercările a- 
venturiste ale impe
rialiștilor.

După conferință, au 
urmat discuții. la 
care, printre alții, au 
participat profesorul 
Sandu Mihai de la 
Școala nr. 2 băieți și 
preotul Nicolau, t 
membru în comitetul 
de luptă pentru pace 
al raionului 1 Mai.

La sfirșitul adună
rii a fost semnat 
Apelul de la Viena, 

țuite tot de armatele germane, se alătură 
cu tot sufletul la această luptă sfintă de 
apărare a păcii și de stăvilire a forțelor 
oarbe ale războiului.

De aceea, noi îndemnăm din tot sufle
tul nostru de părinte, pe clericii și cre
dincioșii Bisericii Ortodoxe Romîne, să 
semneze cu însuflețire Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii, spre a împiedica țesă
tura diavoleștilor uneltiri ale dușmanilor 
omenirii, ale celor care calcă .în picioare 
porunca dumnezeească a păcii pe pămînt 
și a bunei voiri între oameni.

UCENICII 
ÎN JURUL 

MAISTRULUI

z

Ucenicii Stan 
Gheorghe, Clolsan 
Nieolae, Stanciu Gri- 
gore și Nieolae Stan
ciu s-au adunat 
bucuroși în jurul 
maistrului lor Da
mian Gheorghe. Ei 
știu că inaisirul co
munist le va arăta lu
cruri interesante. A- 
cesta le explică și de 
data aceasta cu grijă 
părintească cum se 
strunjesc lagărele 
pentru rulmenții ne
cesari axelor cotite 
ale batozelor.

Așa cum arată ho- 
tărîrea partidului și 
guvernului cu privire 
la organizarea școli
lor profesionale de 
ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor 
tehnice de maiștri, 
ucenicii trebuie să 
devină muncitori bi
ne calificați

Asemenea munci
tori crește maistrul co
munist Damian Gheor
ghe.
Foto: E. CSIKOȘ
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spațiului

reușit de 
visul cu 
clădirea

* în toată fabula, Alexandrescu folosește forma „uleu 
pentru „uliu".

Eu, de-aș fi fost găină, nu l-ași fi slobozit! 
Dumnealor au făcut-o și văd că s-au căit.
E o greșeală mare pe hoți să ajutăm, 
Pînă să nu cunoaștem cu cine ne-ncurcăm.

toate și acum iată-le, 
sînteți ?

jos. Au căzut în țepii

precum ați 
excelenții

,'luc șl 
Gazdac, 

număr sen- 
de tragere

________ prima oară cînd ele, 
ratează o eschivație. Să le fie spre bine.

Trageri la țintă

La sfîrșit
Și acum, onorat public, vă invităm să 

vizitați menajeria noastră, cea mai ves
tită. cea mai asortată.

Petrecere frumoasă ! Dar,, luați aminte!

• <

Iluzionism

gestionarul ăsta, dar cam...sare peste cal...

O.C.L.-A11-

că s-a ter-

orice chla-

wooooo©e©ooooaooooeooooooooaooooo©oee>ooooe>ooooooco6ric:oc  -

PAIAȚELE
Scrisoare către nea Vasile

A ta fericită,
NEGRUȚA

Și 
brul 
nist 
face

apară iar la căminul cultural 
cu el...

Alba 
critice 
comlte-

vrea să 
Dumnea- 

ești dum-

știm ! Știm și noi!
știți ? Cum să ies basma curată ? S-o spăl ? Să nu 
apă I
să intre. Și tu, și tu.

cele- 
iluzio-

Dar iată că au sosit cei de la 
Nr. 2, car-e vor demonstra

nare"
noi. Pină mai ieri îmi 
n-am plecat cu tine, dar 
doamne s-o țină numai 
fie”.

Dresaj.>Lierarhlc

A LA CIRC
LUME, LUME Șl POPOR 
SALUTARE — TUTUROR! 
ASTA-SEARA, M-AM GINDIT 
EU ȘI-ARICIUL CEL VESTIT 
SA VA PREZENTAM PE DAT’ 
UN „SPECTACOL MINUNAT’

Povestea se 
repetă, dar cu 

alte... jivine 
Uleul și găinile 

(fragment din fabula 
lui GR. 

ALEXANDRESCU)
în rolul uleului — milita

rismul vest-german.
în rolurile găinilor — sus

ținătorii Acordurilor 
Paris.

Prezentarea 
programului:

GH. PIETRARU
V. BURLACU 

Ilustrații: 
M. COSTI

AGROBAȚI, ILUZIONIȘT1 ..
JONGLERI ȘI ECHILIBRiȘTI 
CLOVNI, PAIAȚE ȘI DP.ESORI 
CRITICAȚI TN... SUTE DB SCRISORI. 
MAESTRE, MUZICA SA CINTE! 
ȚEPI! NOȘTRI SA CUVINTE!

Ce-i cu ăștia ? Ia uite, frate : o trupă întreagă... Hei! 
Alo ! A, dvs. sînteți ?... V-ați apucat de— scamatorii ? Vă 
știam in alte funcții. Oricum, dac.ați venit, poftiți, poftiți 
în arenă. Un moment, să vă prezint.

Să înceapă Rău Ion, directorul gospodăriei de stat Mur- 
’geni,' regiunea Bîrlad. Așa, se pregătește și la unii, 
doi, trei., extraordinar, fenomenal ! Dintr-o singură 

mișcare o sumedenie de alimente au dispărut din magazia ■ 
gospodăriei.

— Să apară, să apară din nou !
— Un moment. Așa 1 La una, două, trei, au apărut toate, 

toate, la... nunta fiicei sale.

geamuri, minunat, minunat. E gata...
— Medium !
— Nu, nu mă trezi, te implor; e ter

minată I Am rezolvat problema 
locativ...

— Luniina, lumina, apă, apă...
Drag: spectatori, experiența a 

minune. Președintele și-a văzut 
ochii: adică a văzut terminată 
cu 300 de camere din fața sfatului popular 
raional a cărei lucrare se tărăgănează 
de fapt de atîta vreme.

Numai că cetățenii nu-și fac iluzii și-i 
cer „medium“-ului... să se trezească.

Eschivații

Pe arena secțiunii 
financiare a sfatu
lui popular regional 
Ploești, ■ ■ ~
nisifor 
monstra 
școală, 
re. (Nu 
palmele 
Talentatul 
Mateiuc Alexandru se repede la ușă, o 
deschide cu dreapta în timp ce cu stin
gă presară un mănunchi de flori gin
gașe de „Nu mă uitați". Apoi cu o măes- 
trie demnă... de marele său maestru ia 
o nobilă poziție de „echer". (Pentru lă
murirea spectatorilor ținem să precizăm 
că poziția „echer" se obține printr-o în
clinare a coloanei vertebrale la 90 gra
de). Senzațional număr! Fără bici, fără 
cange, chiar și fără bucățica de zăhărel. 
Numai și numai prin fluturarea ademe
nitoare a unui... oscior (de ros).

Dar ce-i asta ? Maestrul s-a aplecat la 
01 de grade 1 Oare a greșit Mateiuc și pro
fesorul îl corectează ? Nu ! Cu mirosul său 
fin maestrul a descoperit în buzunarele 
unei persoane care tocmai intra, un os
cior, ceva, ceva mai mare. Cîtă clarviziu
ne : Maestrul și-a „mirosit"... șeful !...

Kindrat O- 
vă va de- 
înalta sa 

Iată-1, apa- 
aplaudați; 

la sfîrșit). 
său elev

Urmează dragi spectatori, numărul nos
tru de echilibristică. Matei Victoria și Ma
rinescu Cecilia învățătoare la școala din 
Ocnița, raionul Tîrgoviște vor face cîte- 
va eschivații.

— Eschibiții, eschibiții...
— Nu, onorat public, eschivații. Deci ele 

vor face cîteva exerciții de eschivații. 
Iată-le, au oprit elevele în clase și au 
pornit pe sîrmă. Remarcați siguranța cu 
care se „mențin1'. Ocolesc cu îndemînare 
sarcinile, trec drept... pe lingă cîteva șe
dințe de organizație, acum sar, sar peste 
angajamente, peste 
iată-le... Dar unde

— Sînt jos, sînt 
ariciului.

— îngrozitor! E

acum, 
nostru 
„GospodramuS1 

o experiență cu 
medium...

— Cine 
ne ajute ? 
ta ? Cine 
neata ?

— Președintele sfa. 
tului popular raional Vaslui.

— Bine, urcați pe scenă ; stați Pe cana
pea. Să fie întuneric ! Liniște ! începem. 
Așa... Medium, ce vezi ?

— Văd, o văd, s-a terminat!
— Ba nu, medium. De-abia începem!
— Ba a-nceput de nu știu cîți ani. Acum 

»-a terminat.
— Medium, ești hipnotizat?
— Nu I Nu, sînt președinte de sfat! E 

gata ! Uite casa, uite copilași, uite flori la

WCTTrfTT 
oooot

— Poc ! Poc ! Poc! 
—- Ce-i asta ? De 

ce s-a stins lumina?
— Ai naibij „ștren

gari". Nici aici nu 
se astîmpără. Nu vă 
alarmați. Sînt „bă
ieții veseli" din Cluj: 
Aurel Zerenci 
Alexandru 
într-un 
zațional 
la țintă.

Așa 
constatat, 
noștri trăgători sînt 
în formă. Nu-i de 
mirare : s-au antre
nat

Menajeria anexă de la Mediaș
Animalele din gospodăria Școlii 

zootehnice din Mediaș nu sînt în
grijite. In grajdurile fermei dom
nește lipsa de curățenie; vițeii nu 
sînt îngrijiți după regulile și nor
mele igienice ce se predau chiar 
în școală. In preajma, inspecțiilor, 
școala capătă însă aspectul unui 
„șantier”. Numai atunci animalele 
cunosc îngrijirea ce li s-ar cuveni în 
fiecare zl.

★
Dragă Joiana,

Află despre mine că sînt fericită. 
M-am spălat și îndopat. Păcat că tu 
te-ai mutat de la noi, înainte de a sosi 
inspecția asta. Stau și mă uit în oglin
dă și nu-mi vine a crede ce vacă bine 
am ajuns. Grăjdarul spunea că mi-ar 
veni bine cu un dinte de aur, însă den
tistul i-l și pusese alteia,. Mi-am pus 
busuioc în coarne, plus doi bujori și 
o garoafă. Ce să-ți spun tu, așa gă
teală mai rar.

Intre iesle au întins un covor nou, 
nouț, ecosez garni cu iasomie natu
rală iar sus au montat ceva cu „Bine 
ați venit". Curat că bine a venit că 
fără el...

Zău, Joiană, tare rău îmi pare că nu 
mai ești cu noi ca să te poți și tu găti 
și ospăta cu cele mai fine bucate: paie 
în aspic, melanj de coceni cu lucerna, 
uruială pană, și fel de fel de „culi- 

de-astea de mult uitate pe la 
era necaz că 
acum zic, „dă 
într-o inspec-

la „Ianoș Herbak"...
iar ei, pentru a nu fi întrecuți în 
muncă de schimbul de noapte, se 
întrec cu gluma : trag în becuri lă- 
sîndu-i pe ceilalți pe întuneric.

— Să se facă lumină. Schimbați 
becurile sparte...

— Schimbați-i și pe ei, și pe ei!

Ion prinse un uleu și, ducîndu-1 acasă.
II legă cu o sfoară, 
Lingă coteț afară.

De o vecinătate așa primejdioasă, 
Găini, cocoși și gîște întîi se îngroziră, 
Dar Cu-ncețul, cu-ncetul se mai obișnulră. 
începură să vie cît colea să-l privească, 

încă și să-l vorbească.
Uleul cu blîndețe le primi pe toate s 
Le spuse că se crede din suflet norocit. 
Pentru vizlt-aceasta cu care l-au cinstit.
Dar îi pare rău foarte, că el însuși nu poate 

La dumnealor să vie,
Vizita să le ntoarcă dup-a sa datorie. 
Mai adăugă însă că, dacă dumnealor

Ii vor da «ajutor 
Ca să poată scăpa, 
El le făgăduiește

— Și dumnezeu cunoaște cum vorba și-o păzește 
Că la orice primejdii va ști a le-ajuta;
Încă din înălțime el le va da de știre, 
Cînd asupra-le vulpea va face năvălire.

As.ă făgăduială 
Nu mai lasă-ndoială!

Și găinele proaste, ce doreau să găsească 
Pe cineva destoinic să va să le păzească, 
S-apucară de lucru : azi, mîine, se-ncercară, 
Și cu ciocuri, cu unghii, abia îl deslegară. 
Uleu-și luă sborui. Dar se întoarse-ndată 
Și răpi o găină, pe urmă două, trei, 

Pe urmă cîte vrei.
— „Ce pază este asta?", strigă una cu jale,

„Vorba măriei tale 
Era să ne păzești, 
Iar nu să ne jertfești".

— „O! eu știu foarte bine cuvîntul ce v-am dat
Și ce fel m-am jurat.

Dar, cînd mă juram astfel, eram legat, supus, 
Acum însă sînt slobod și vă vorbesc de sus"

Transmitem această scrisoare la cere
rea lui Găitan I., Brișcă T. și Suciu M„ 
elevi la Școala profesională 5 construc
ții Orașul Stalin — șt a tuturor celorlalți 
care se recunosc în rîndurile de mai jos.

Sal’tare taică și... să vă spun ce mi-a 
zis într-o zi nea Vasile cînd l-am rugat 
să le zică ceva prin ziarul nostru la unii 
tineri cosmopoliți.

— Taică — mi-a zis nea Vasile — aș 
merge eu pe la ei ca să-i văd, dar taman 
acu m-a trimis nevastă-mea la „Aprozar" 
să-i cumpăr niște cartofi pentru supă, 
fiindcă ăi pe care i-am pus noi la beci 
astă toamnă de-abia au dat în floare și 
mai au niței pînă or fi buni de aruncat 
la gunoi. Dar eu zic să te duci mato ca 
din partea mea și să-mi scrii pe urmă im
presiile și eu o să-ți spun părerile.

Așa am făcut. M-am luat după cîțiva 
trubaduri de bulevard, cu frezele cît pe
rucile a paisprezece Ludovici, cu tălpile 
înalte de parcă-și pingeliseră pantofii cu 
cite zece sanvișuri — și am intrat cu ei 
la un bal. Află, dragă nene Vasile, că ce-am 
văzut acolo o să spun și morților.

Acolo, mi-am luat un scaun și 
m-am așezat jos pe parchet pentru că în
tre timp îl trecuse altul în inventarul lui. 
Nu-i nimic, zic, stau și-n picioare ca să 
mă conserv mai bine în stratosfera asta 
de fum de țigare. Deodată văd că vine

spre mine o fată vopsită pe față cu toate 
culorile curcubeului, cu bretonul pină 
virful nasului și cu rochia crestată 
spate și mă trage de mină. Zice :

— Tu nu dansezi ?
— Vino încoace, mi-a zis. Și a începu

pe 
la

explic și d-tale nene Vasile, cum făceau 
ei ca să înveți cum să-ți faci gimnastica 
de dimineață. El se depărta de ea ca la 
vreo 3 metri ținînd-o de mină, apoi o tră 
gea spre el. Pe urmă, el începea să tre
mure din picioare, bîțîia din tot corpul ca 
un dine după ce a ieșit din gîrlă și-și 
zburlea coama părului ca un leu cînd se 
intîlnește în mijlocul Saharei cu vînăto- 
rul. Nu știu cum, dar atunci cînd i-am vă
zut mi-a venit în minte o poezie de Topir- 
ceanu pe care am spus-o eu cînd am ter
minat clasa I-a primară. E o poezie despre 
niște cocoși care se iau la ceartă pentru 
că, după cite mi-aduc eu aminte, o găin

' I,
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să tragă de mine in toate părțile de parcă 
spăla rufele. Mal întîi m-a aruncat înainte 
de-am nimerit ca o nucă în perete de unde 
am ricoșat înapoi. Ea s-a băgat atunci pe 
sub mina mea și s-a învîrtit pe loc ca un 
titirez. Mă întorc după ea. intind mina s-o 
iau de unde nu-i. Ea era in spatele meu și 
dansa cu altul.

— Nu știi figuri — mi-a zis ea. De-aia 
te-am lăsat.

— Nu știu — mi-am făcut eu autocri
tica. Dar văd că tu mi-ai făcut o figură..

Și m-am retro» modest la postul meu ș' 
am început lă mă uit la /Iguille lor. Să ,

făcuse un ou cu un cocoș din vecini, 
ascultă și mata poezia:

„Sar deodată 
Dau cu ciocul, 
Cad alături. 
Schimbă locul. 
Bat din aripi, . 
Dau din ghiare. 
Unul cade, 
Altul sare... 
Iar s-atacă, 
Iar se pișcă... 
Dar deodată nu mai mișcă... 
Față-n față, multă vreme, 
Stau așa ca două gheme

Ei. cam așa făceau și dumnealor. Dar am 
u.cat să spun cum cînta orchestra pe 
care o dirija nea Naie Burtea, care ședea 
mai mult la Lufel și ridica mereu bagheta

Ce-ai pierdut... dom-Ie ?
— Ceasul rău, nu-1 mai găsesc...
— Era bun ? Mergea ?

— Nu, cînta !
— Cine, ceasul ? Era cu cuc ?
— Nu, Philips ! Era cu baterie !
— Ascultă... ia vezi... dumitale îți lipsește vreo... „lampă"?
— Nu... patru plus una.
— Vină-ți în fire omule. îți arde de... glume ?
— Nu, de radio 1... a dispărut de un an.
— A dispărut cu desăvîrșire ?
— Ba cu baterii, cu acumulatori, cu difuzor... și noi...
— Ce, și voi ați dispărut ?
— Noi ? Noi așteptăm să
— Așa e, așa e, la cămin

Apariții, 
Comb'Apariții, mereu apariții. 
Combinatul Chimic 
un fenomenal număr de... dispariții., E destul să miște 

un singur deget și plugul cu grapa uitate pe șoseaua din 
apropiere se vor face nevăzute. Maeștrilor, începeți! 
Hai, începeți... publicul e nerăbdător... Maeștrilor... mi’ș- 
cați... mișcați măcar un deget... Ce-i asta ? Uimitor, cîtă 
nepăsare și la chimiștii ăștia !...

— Să dispară ! Să dispară ! Să dispară și animalele lăsate 
să pască în liniște griul răsărit pe tarlaua G.A.S. „7 Noiem
brie” din comuna Simnicu de Sus, reg. Craiova.

® M-au făcut de rîs. Așa scamatori, mai bine și-ar vedea 
[Vi de treburi. Numărul ăsta însă va izbuti. Va izbuti 

fiindcă va fi prezentat de Anton Ion, fost gestionar 
pe la diverse cooperative. Are băiatul ăsta o mină... s-o 
freci cu cărămidă și tot nu se curăță.

Numărul se numește „ciubucul de la băuturi". Cu iuțeală 
de mină și nebăgare de seamă... a șefilor, maestrul Anton, 
transformat în electrician la rafinăria Nr. 8 va servi la 
toate balurile și reuniunile spumă... de bere. Poftiți, se 
poate convinge oricine. Spuma are un pronunțat gust de 
bere...

Au dreptate cei trei băieți de la S.F.U.-Vulcan că, nu 
„înghit" berea. ,

— Ce băieți ? Care băieți ?
— Arsenici Ion, Bădescu Ion și. Petcu Aurel... mari sca

matori și jongleri. Ei... vin I
— Vin ? de la Vulcan ?
— Nu, vin de Drăgășani. Beau ăștia pînă-i adună cu... cra

terul. Atunci să vezi număr de circ... Au o .îndemînare 
fenomenală:

Dintr-o singură mișcare... dar stați : trebuie să sosească. 
Să le pregătim mai bipe „aparatele". Băiete, adu 10 sticle 
cu vin ! Așa... precum vedeți, onorat public, toate sticlele 
sînt pline. La „hocus-pocus" ei vor face să... Cum, s-au și 
golit ? Extraordinar 1 Să știți c-au sosit băieții.

are număr. Dar, tot nu-i ca al lui Marin Dumitrașcu. 
Ăla talent. Numai că nu vrea să vie la circul nos
tru. Cică-j doar amator!

— Scamator ?
— Nu, e gestionar la cooperativa din comuna Smeeni, 

raionul Pogoanele. Nici n-au băgat oamenii de seamă, cum 
în loc de zahăr curat, el l-a dat amestecat.

— Cu ce ? Cu ce ?
— Cu sare...
— Băiat bun,

Ori ce s-ar spune, nu-i chiar așa. Ăsta-i . băiat de 
zahăr. Nu degeaba a înghițit el aproape 600 de chile.

— Nu se-nghite 1 Nu se prinde !
— Ba se prinde. Că și pe Nestion C. de la 

mentara, raionul Huși, l-a prins.

Rău am ajuns! Așa scamatori, așa circ. Bine 
minat.

— Ba nu, ba nu! Sînt și eu aici.
— D-ta ? Ești scamator ? Ai talent ?
— Nu, am experiență. Transform la moment 

bur în mijlocaș.
— E veche ! La „dispariții" nu te pricepi ?
— Te rog ! Fără aluzii. De unde știi d-ta de dispariția 

materialelor pentru construirea școlii din Jideni ? Că eu 
unul n-am spus la nimeni.

— Ba
— Ce

intre la
— Ba

Ia te uită și la el ? Cică-i scamator ? Mai mare rușinea. 
Ditai președinte de sfat a ajuns de rîsul... spectato
rilor...

Muzica I Să cînte muzica ! Maestre, cîntă-le marșul!

spre gură. Cum zic, cină ridica el bagheta 
de bere în sus, orchestra începea să tacă. 
Întreb pe unul:

— Nene, zic, ce-i cu orchestra asta, a 
răgușit ?

— Nu, zice el, așteaptă să dea dirijorul 
tonul. Și chiar atunci dirijorul se scoală, 
ia o ladă de bere și o duce la orchestră. 
Aha, mi-am zis, uite că a avut dreptate — 
văd că într-adevăr a dat tonul orchestrei. 
După vreo oră, cînd orchestra și-a consu
mat tot repertoriul de alcool a început să 
cînte. Fiecare om din orchestră era auto
nom și independent. Saxofonul cînta 
„Tropa, tropa", iar acordeonul „La căsuța 
cu zorele". Ăla cu saxofonul precis c-a 
fost gornist în armată pentru că sufla de 
parcă dădea deșteptarea.

Ce să spun, am ieșit de-acolo cu capul 
patefon. Mă învîrteam pe loc ca o curcă 
beată, în stare de ebrietate mintală. Te 
sfătuiesc, nene Vasile, să nu te duci cumva 
pe acolo pentru că o pățești la fel ca 
mine. Mai bine zi-le odată un monolog la 
radio-magazin, adică joacă nițel paiațele 
astea-n figuri ca să le usture.

Sal’tare nea Vasile, și... ai grijă de ei.
pt. conf. 

ION BAIEȘU

Tigris fiorosus
(animal fioros. Căutat pentru blana Iul. 

Pe cale de dispariție).
E puternic, ne-ndurat 
Sîngeros cu... cel smerit. 
Dar cînd soarta îl asvîrle 
Printre lei — e „pocăit"—

lepures
(animal cunoscut,

Tună, fulgeră-n 
ședință 

Critlclle curg năvală 
Dar de-odată- 

nmoaie tonul: 
„Șeful a Intrat 

în sală”.
★

Seamănă mult 
Boța Dumitru, secre
tarul comitetului ra
ional U.T.M, 
cînd vrea să 
tovarăși de la 
tul regional.

lașus

des întîkilt)

PapagqHs panglicaris

.(pasăre viu colorată, nefolositoare)
Perorații, panglici, cifre 
Și angajamente-o mie 
Tot mereu aceleași 

vorbe
Cam ce „pasăre" să 

fie?

La acest program au contribuit co
respondenții voluntari : MIRCEA DU
MITRESCU, ION ANDREI, TUDOR 
DUMITRU, JONCEA LADISLAU, 
POPA VASILE, VASILE SPANA- 
CHE, GH. ENACHE, BARBU1CA NI- 
COLAE, MOSOLEA ȘTEFANACHE, 
MEBELEA VALENTIN, DINU GH. 
ALEXANDRINA BRICEAG șl alții.

sîngeros transformat înIată pe tigrul sîngeros transformat în 
dresor de elevi: Tîrnăveanu Dumitru, pro 
fesor la Școala de 7 ani din Telc u. di
rectorul Gaspar Ianoș șl pedagogul Ma 
jos Lajos, de la Școala medie tehnică me
dicală din Tg. Mureș. Ținem să-l anun
țăm totuși că astfel de ..dresori" nu sfîr- 
șesc niciodată bine.

— Noi, tovarăși, studenții care ne stră- 
du'm, care învățăm, vom depune toate 
eforturile pentru...

L-ați recunoscut? este David Ion, stu
dent la universitatea C. I. Parhon din 
București. Deși îșl ia angajamente, pro
mite, se bate cu pumnul în piept, la exa
mene tace, tace ca un papagal care nu 
știe să vorbească. Ț



O FABRICĂ TÎNĂRĂ
ÎNTREBARE: Vreți 

feă arătați cititori
lor noștri cum, s-a con
struit prima fabrică 
de praf de lapte din 
țară ?

RĂSPUNS: Preocuparea partidului șl 
guvernului nostru pentru satisfacerea ne-

__Convorbire cu tov. FULOP ALBERT flicarea acestor tineri 
director al fabricii de praf de lapte 

„Mureșul“-Remetea —

voilor oamenilor muncii a stat la baza 
Inițiativei de a se construi această fabrică 
de praf de lapte. Desigur că la început 
am avut o serie întreagă de greutăți. In 
primul rînd trebuia ales locul unde să se 
construiască fabrica, și pentru aceasta era 
necesară o regiune care să asigure materia 
primă necesară — laptele. După o cerce
tare amănunțită s-a găsit că Remetea 
este locul cel mai potrivit, dat fiind că 
regiunea' respectivă este bogată în lapte 
de calitate superioară.

Au urmat apoi pregătirile pentru cons
truirea fabricii. Cele mai multe greutăți 
au fost înlăturate datorită frățescului 
ajutor sovietic, pe. care l-am primit din 
pljn. Începînd de la proiectarea fabricii 
și până ia întregul utilaj, totul ne-a fost 
dat de Uniunea Sovietică. Din U.R.S.S. au 
sosit de asemenea și un grup de specialiști 
în frunte cu inginerul Mamontov,, ingi
ner șef la una din cele mai mari fabrici 
de' praf de lapte din Uniunea Sovietică, 
care a rămas în mijlocul nostru de cînd 
s-a pus prima cărămidă pe locul unde se 
înalță astăzi fabrica ș; pînă la primul ki
logram de praf de lapte produs în țara 
noastră.

Trebuie să spun că construcția fabricii 
a fost făcută de către tineret, venit cu 
bucurie în producție din școlile tehnice. 
Absolvenți ai școlilor medii tehnice de 
construcții din Tg. Mureș și Gheorghieni 
și-au dat aici cel mai mare examen. Ei 
au, .simțit tot timpul răspunderea care o 
au și de. aceea au muncit cu dragoste. In 
munca lor, tinerii au avut îndrumarea și 
ajutorul comuniștilor, ca și al inginerilor 
sovietici, și cu . toții ne-am bucurat cînd 
acești tineri și-au trecut examenul stră
lucit : au construit înainte de termen o 
fabrică frumoasă și solidă cu care ne 
mîndrim cu toții.

Odată cu ridicarea construcției se făcea 
și montajul Utilajului sovietic. Montajul 
ș-â- făcut cu ajutorul a 30 de tineri absol
venți ai școlilor medii tehnice alimentare 
din Tg. Mureș. La aceștia s-au alăturat 
mai târziu și cei 10 tineri care s-,au întors 
de la practica făcută în Uniunea Sovietică 
la fabricile de praf de lapte.

In ziua de 23 noiembrie 1954, adică 
înainte eu mai mult de o lună, decît pre
vedea planul, prima cantitate de praf de 

. lapte a fost realizată. Astfel a intrat în 
funcțiune fabrica noastră de praf de 
lapte.

ÎNTREBARE: Cum este înzestrată fa
brica astăzi ?

RĂSPUNS : Fabrica noastră este com
plet mecanizată, de aceea și muncă este 
ușoară. începînd de la spălarea bidoanelor 
și pînă la împachetarea prafului de lapte, 
totul este mecanizat. Tinerii care lucrează 
în fabrică nu au altceva de făcut decît 
să supravegheze și să manevreze mersui 
aparatelor.

Analiza laptelui și a prafului de lapte 
se face în laboratoarele noastre de chi
mie șj bacteriologie conduse de către tî- 
năra comunistă; tovarășa ing. Fulga Fani.

Fabrica mai are o centrală termică și 
una electrică. De asemenea, mai avem și 
secții mecanice.

ÎNTREBARE : Ce puteți spune despre 
calitatea produsului fabricat?

RĂSPUNS: Praful de lapte fabri
cat la noi este de o calitate supe
rioară, Aceasta datorită în primul 
rînd faptului că laptele colectat este de 
calitate bună, cu. un procent mare de gră
sime. Praful nostru de lapte are un pro
cent de solubilitate mare, d;n care cauză 
ăl este mai conservabil, precum și o 
aromă foarte plăcută.

ÎNTREBARE: Care este contribuția 
utemiștilor și tinerilor la îndeplinirea 
planului de producție ?

RĂSPUNS : In fabrica noastră, marea 
majoritate a muncitorilor sînt tineri. 
Peste 70 de tineri, dintre care mai mult 
de 55 utemiști contribuie din plin la în
deplinirea sarcinilor noastre de producție.

Noi am pus un accent deosebit pe cali-

dintre care majo
ritatea au absolvit 
școli medii tehnice 
alimentare și ca și 
constructorii, au ve

nit aici în producție direct de pe băncile 
școlii! Dat fiind că le lipseau unele cu
noștințe practice, la început s-a organizat 
un curs de patru săptămâni. Tovarășii in
gineri sovietici și personalul tehnic su-
perior al fabricii au predat lecții teore
tice și practice, inițiind pe elevi în tai
nele viitoarelor lor meserii. Utemișt; ca 
Bogolea Gheorghe, Chelner Carolina, Ha- 
șiu Elena, Uifeleanu Irina și alții, care 
au absolvit acest curs, își îndeplinesc 
astăzi cu cinste sarcinile ce le revin.

Un ajutor însemnat la îndeplinirea pla
nului de producție îl dau cei 10 tineri 
care au făcut practică în U.R.S.S. Ienișel 
Andrei, Șoneru Petru, Cîndea Ion, Băr
boi Ion, Supliniceanu leronim, N. Rusu, 
sînt câțiva dintre cei care au avut feri
cirea să facă practică în U.R.S.S. și care 
astăzi împărtășesc celorlalți tineri cele 
învățate, unii dintre ei fiind și conducă
tori de secții.

Un mare rol au tinerii noștri ingineri. 
In frunte cu inginerul șef, utemistul Po
pescu Ioan, ei îș: dau tot aportul lor la 
buna funcționare a fabricii noastre.

Cu acest colectiv tînăr, bine sudat, care 
iubește fabrica, noi am reușit ca primul 
nostru plan de producție pe luna decem
brie 1954 să-l depășim cu 70 la sută. Astăzi 
producem zilnic 1000—2000 kg. praf de 
lapte, iar de curând am expediat pri
mele tone de praf de lapte pentru cămine 
și creșe.

ÎNTREBARE: Care sînt perspectivele 
de viitor ale fabricii?

RĂSPUNS: Calitatea materiei prime 
hotărăște calitatea produsului finit. Iată 
de ce noi dăm o atenție deosebită legă
turilor noastre cu țăranii muncitori, cu 
gospodăriile agricole colective și gospo
dăriile de stat. Avantajele reieșite din 
Hotărârea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire, la îmbunătățirea 
sistemului de contractări și achiziții de 
animale, păsări ș, produse animale au 
fost apreciate de către țăranii muncitori 
din regiune, iar noi am primit prin acea
stă Hotărâre un ajutor foarte prețios. Iată 
un fapt care poate să ilustreze acest lu
cru. Dacă în noiembrie 1954 am pornit 
fabrica numai cu 10.000 litri lapte astăzi 
am ajuns să facem mii de contractări cu 
țăranii muncitori, ceea ce a făcut să pri
mim în medie zilnic cea. 36.000 litri de 
lapte.

Foarte important pentru noi este ca 
laptele contractat să fie un lapte de cea 
mai bună calitate. Conducerea fabricii 
împreună cu sfatul popular regional va 
organiza în comune cursuri de zootehnie, 
unde țăranii muncitori să învețe cum să 
îngrijească științific animalele, pentru 
ca ele să dea o cantitate mare de lapte 
de calitate superioară.

De asemenea, fabrica noastră va orga
niza la una din gospodăriile anexe o 
fermă-model de 400 de vaci.

Colectivul fabrici, noastre a experimen
tat și alte produse in afara prafului de 
lapte. Astfel noi am făcut lapte praf cu 
zahăr, lapte praf cu cacao, lapte praf cu 
cafea, lapte condensat, lapte condensat cu 
cacao, smântână praf, unt praf, praf de 
ouă și, în fine, praf de înghețată.

Dintre acestea, vor intra în producție la 
sfârșitul acestui an praful de ouă șl lap
tele condensat.

în centrul atenției noastre este asigura
rea unor condiții de trai cît mai bune 
pentru muncitorii noștri. Noi vom ridica 
aci în Remetea un întreg orășel. în acest 
an se va da în folosință primul grup so
cial, care a început deja să se înalțe, cu- 
prinzînd 37 de apartamente, cantină, bi
bliotecă, sală de cinematograf, sală de 
sport, sală de muzică etc.

De asemenea, am făcut un proiect pen
tru construirea unui parc în jurul fabricii.

Noi sîntem siguri că vom duce pînă la 
capăt sarcinile trasate de partid și de gu
vernul nostru și, de aici de la Remetea, 
vom expedia pentru oamenii muncii din 
fabrici și din mine, de la orașe și de la 
sate, pentru copiii din creșe și cămine 
produse de lapte bune și ieftine.

Pentru de 
producției

Ziarele de ieri au publicat- Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne privind măsu

rile în vederea dezvoltării creșterii vier
milor de mătase și a îmbunătățirii sis
temului de contractare și preluare a go
goșilor de mătase.

Hotărîrea guvernului prevede măsuri 
însemnate pentru dezvoltarea producției 
sericicole în țara noastră. Aceste măsuri 
au scopul de a stimula în masele largi 
de oameni ai muncii de la sate interesul 
pentru această ocupație rentabilă și folo
sitoare.

Mergînd pe linia cointeresării producă
torilor în dezvoltarea creșterii viermilor 
de mătase, Hotărîrea acordă importante 
avantaje celor ce contractează cu statui 
predarea gogoșilor de mătase. Ei voi 
primi în mod gratuit sămînța necesară 
înviată de către agenții autorizați, pre
cum și materiale necesare creșterii vier
milor de mătase, ca hirtie și dezinfectante. 
De asemenea, producătorii contractanți 
vor putea folosi gratuit frunzele de dud 
necesare hrănirii viermilor de mătase re
zultați din sămînța contractată, din du
zii proprietatea statului. Pentru plantarea 
de duzi, ei vor primi material săditor fără 
plată.

Pentru cantitățile de gogoși predate pe 
bază de contract, se plătesc 30 lei pe kg. 
pentru gogoșile de calitatea I, 9 lei pe kg 
pentru gogoșile de calitatea Il-a și 2,50 
lei pe kg. pentru gogoșile de calitatea 
IlI-a. în cazul cînd producătorii predau 
gogoșile verzi provenite din numai 50 la 
sută din cantitatea de sămînță contrac
tată, prețurile stabilite sînt mai mici. 
Acest lucru va stimula pe producători să 
predea statului toată producția de gogoși 
verzi obținută și să se străduiască ca 
această producție să fie cît mai mare și 
de calitate cît mai bună.

Gospodăriilor agricole colective și în
tovărășirilor agricole li se plătesc pentru 
1 kg. de gogoși verzi de calitatea I-a, 
Il-a, IlI-a, predate pe bază de contracte, 
respectiv 40 lei, 12 lei și 3,50 lei.

Gogoșile de mătase destinate reprodu
cerii. sortate pe rase, se plătesc majorat, 
cu 10—20 la sută.

Prin Ministerul Industriei Chimice sta
tul contractează și viermi de mătase în 
scopul producerii firelor chirurgicale (se- 
tolina), ce vor fi plătiți cu 12 lei kg.

Contractanții se mai bucură de avan
tajul de a putea cumpăra la preț de stat 
firele de bumbac. Gospodăriile colective 
și întovărășirile vor putea cumpăra cîte 
250 grame fire bumbac pentru fiecare ki
logram de gogoși verzi predate, iar cei
lalți contractanți vor putea cumpăra cîte 
200 grame.

în vederea organizării și îndrumării 
creșterii viermilor de mătase, Hotărârea 
stabilește ca în fiecare comună sau la

zvoltarea 
sericicole

un grup de comune să existe cîte un 
agent sericicol retribuit în proporție cu 
cantitatea de sămînță contractată și 
producția de gogoși verzi predată sta
tului.

în vederea dezvoltării producției de 
gogoși de mătase în viitor, Hotărîrea pre
vede plantarea de duzi pe loturi serici
cole de stat, pe porțiuni de izlazuri, pe te
renuri degradate, de-a lungul șoselelor, 
căilor ferate (în apropierea satelor) sau 
in plantații masive. Deținătorii de duzi 
sînt datori să-i îngrijească, distrugerea 
duzilor fiind sancționată de lege. De ase
menea se prevede o serie de măsuri știin
țifice pentru ridicarea productivității în 
această ramură de producție, prin apli
carea unor metode tehnice înaintate, 
crearea de rase superioare de viermi de 
mătase, prin creșterile repetate în cursul 
unui an etc.

Hotărîrea obligă ministerele respective 
să introducă sericicultura ca disciplină 
obligatorie în institutele de învățămînt 
superior agricol, în școlile tehnice de 
maiștri și școlile profesionale de ucenici 
din agricultură, precum și în cadrul lec
țiilor de științe ale naturii în școlile ele
mentare.

Tineretul muncitor de Ia sate, utemlștil. 
pionierii și elevii, tinerii învățători pot 
și trebuie să aducă o contribuție însem
nată la îndeplinirea sarcinilor ce reies 
din această Hotărîre.

Organizațiile U.T.M. au datoria să mo
bilizeze pe tinerii țărani muncitori, pe 
pionieri și elevi în creșterea viermilor de 
mătase și mai ales în însușirea tehnicii 
de creștere a acestora. Ele trebuie să 
sprijine acțiunea de ’popularizare în rân
dul țăranilor muncitori atît în ceea ce 
privește însemnătatea producției de go
goși de mătase cit și avantajele ce le au 
producătorii care contractează cu statul 
predarea gogoșilor de mătase.

De asemenea, organizațiile U.T.M. 
trebuie să acorde toată importanța plan
tării duzilor, mai ales pe marginile șose
lelor și căilor ferate, ferind apoi aceste 
plantații împotriva degradării.

Sarcini însemnate revin organizațiilor 
U.T.M. șl de pionieri din școlile și fa
cultățile agricole, din școlile elementare 
care trebuie să lupte pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor de sericicultură, 
pentru formarea de tehnicieni capabili să 
organizeze și să îndrume producția seri
cicolă în țara noastră.

înțelegând însemnătatea Hotărârii guver
nului, organizațiile U.T.M. s-o popularize
ze ca pe un document ce face parte din 
ansamblul de măsuri menit să ducă la 
crearea unui volum sporit de bunuri de 
larg consum necesare pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră.Pentru creșterea aportului Uniunii Tineretului Muncitor in lupta pentru o recoltă bogată in 1955

Urmare din pag, l-a

In mod deosebit comitetele regionale și 
raionale U.T.M. trebuie să se preocupe de 

''îmbunătățirea muncii politice în rândurile 
tinerilor din S.M.T., colaborînd strâns cu 
secțiile politice, luptînd împotriva lipsu
rilor ce se manifestă în activitatea unora 
și ajutînd practic la lichidarea acestor 
lipsuri.

Plenara C.C. al U.T.M. a apreciat că 
problema cea mai însemnată în îmbună
tățirea muncii organizațiilor U.T.M. de 
la sate este aceea de a le ajuta ca, sub 
conducerea organizațiilor de partid, să se 
preocupe înainte de toate, de problemele 
economice și politice ale satului, luptînd 
pentru sporirea neîncetată a producției la 
hectar Tocmai de aceea, trebuie ca fie
cărui utemist să i se încredințeze sarcina 
de a lămuri și mobiliza la lucrările agri
cole pe tinerii neutemiști. O atenție deo
sebită trebuie s-o dea organizațiile U.T.M. 
din G.A.S. tinerilor muncitori sezonieri.

Comitetele regionale și raionale ca și 
organizațiile de bază U.T.M. să poarte o 
grijă deosebită față de condițiile de muncă 
și de viață ale tinerilor, în speoial ale 
mecanizatorilor din S.M.T. și să acorde 
o grijă mai mare față de tinerii munci
tori veniți din industrie în ajutorul agri
culturii, pentru a fii atrași în viața sa
tului și să muncească cu dragoste la noul 
lor Ioc de muncă spre a se stabili acolo.

Trebuie intensificate mereu legăturile 
organizațiilor U.T.M. de la orașe cu cele

la Remetea, raionul

Guvernul japonez a hotărît să înceapă tratative 
în problema restabilirii relațiilor diplomatice 

cu Uniunea Sovietică
SANHAI 5 (Agerpres). — TASS trans

mite :
După cum se anunță din Tokio, în șe

dința din 4 februarie a cabinetului de mi
niștri al Japoniei a fost adoptată hotă
rârea de a se „începe tratative cu Uniu
nea Sovietică în problema restabilirii re
lațiilor diplomatice”.

Potrivit declarației Ministerului Aface
rilor Externe al Japoniei, în ședința din 4 
februarie a cabinetului s-a „hotărât ofi
cial” să se accepte propunerea sovietică 
de tratative în scopul normalizării relații
lor japono-sovietice. Totodată, după cum 
se anunță, s-a hotărât ca ministrul Afa
cerilor Externe, Șigemițu să se ocupe „cu 
toate amănuntele necesare”.

După cum anunță ,,Kiodo Țusin", după 
ședința cabinetului în problema reglemen
tării relațiilor cu Uniunea Sovietică, mi
nistrul Afacerilor Externe, Șigemițu a 
declarat că Japonia va comunica „peste o 
zi sau două” ccnsimțămîi'tul său la pro
punerea Uniunii Sovietice de a începe 
tratative privind normalizarea relațiilor 
cu Japonia. Potrivit declarației minis
trului japonez al Afacerilor Externe, răs
punsul va fi transmis Uniunii Sovietice

prin observatorul japonez pe lîngă O.N.U, 
Postul de radio Tokio anunță că imediat 
după ședința cabinetului a avut loc o con
sfătuire a conducerii partidului demo
crat (care se află la putere) în cadrul că
reia în numele guvernului a luat cuvântul 
secretarul general al cabinetului de mi
niștri, Nemoto, care a explicat hotărîrea 
susmenționată a cabinetului. Postul de ra
dio Tokio a anunțat de asemenea că con
sfătuirea a aprobat linia guvernului și a 
hotărît „să contribuie pe toate căile la du
cerea de tratative cu Uniunea Sovietică". 
Tot odată conducerea partidului democrat 
a declarat că partidul democrat „va de
pune toate eforturile pentru ca în timpul 
cel mai scurt să fie convocată o conferință 
japonezo-sovietită în problema restabi
lirii relațiilor diplomatice".

După cum a mai anunțat postul de ra
dio Tokio, la consfătuire s-a subliniat de 
asemenea că „începerea tratativelor cu 
Uniunea Sovietică nu trebuie condiționată 
de rezolvarea problemelor teritoriale și 
problemelor privind repatrierea japone
zilor internați”, întrucât aceste probleme 
„pot fi rezolvate după' restabilirea relații
lor diplomatice”.

Guvernul Sovietic năzuiește spre pace 
și are deplină încredere în forța sa

Declarația ambasadorului
DELHI 5 (Agerpres). — Agenția „Press 

Trust of India” anunță că ambasadorul 
Indiei în Uniunea Sovietică, Menon a luat 
cuvântul în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Madras. La între
barea unui corespondent dacă „Uniunea 
Sovietică se teme de forța superioară a 
Statelor Unite”, Menon a răspuns în mod 
negativ și a adăugat că guvernul sovietic 
năzuind spre pace are deplină încredere 
în forța sa.

Ambasadorul și-a exprimat speranța 
că vizita primului ministru al Indiei, 
Nehru, în Uniunea Sovietică va avea loc 
în vara aceasta și că nu va fi împiedicată 
de evenimentele internaționale.

Conferința primilor miniștri

Ind iei în U. R. S S ,.
Menon a subliniat că el nu are nici o 

îndoială în ce privește năzuința guver
nului sovietic către micșorarea încordării 
în relațiile internaționale. în acest scop, 
a spus el, guvernul sovietic a întreprins 
acțiuni precise.

Guvernul și poporul Uniunii Sovietice, 
a adăugat Menon, acordă o deosebită a- 
preciere politicii externe independente a 
Indiei și rolului ei în menținerea păcii.

Rusia, a continuat ambasadorul, înțe
lege că în propriul ei interes este esențial 
să se asigure o perioadă lungă de pace. 
Ea înțelege pe deplin pericolul războiului 
atomic. Nicăieri în Rusia nu se vorbește 
de război și nu există isterie războinică.

Menon

ai

Pe întinsul patriei noastre s-au ridicat 
în ultimii ani noi fabrici șl uzine, expre
sie a politicii partidului și guvernului 
nostru pentru dezvoltarea continuă a unei 
puternice industrii socialiste.

Astfel, la sfârșitul anului trecut s-a 
Inaugurat prima fabrică de praf de lap-

te
iectul și utilajul modern al fabricii a fost 
trimis din Uniunea Sovietică. Totodată un 
grup de specialiști — ingineri sovietici 
— a transmis muncitorilor șl Inginerilor 
noștri o bogată experiență.

De curînd fabrica a produs primele 
tone de praf de lapte.

In fotomontajul nostru puteți vedea 
pectul general al fabricii, șl, totodată,

as- 
in-

LONDRA 5 (Agerpres). — în cadrul șe
dinței plenare din 3 februarie a conferin
ței Commonwealth-ului, ministrul de fi
nanțe al Marii Britanii, Buttler, a făcut o 
expunere asupra situației financiare din 
zona lirei sterline.

Ministrul a fost nevoit să recunoască că 
situația din zona lirei sterline s-a înrău
tățit în mod serios. El a declarat că impor
turile au crescut, în timp ce exporturile 
continuă să scadă și că primejdia inflației 
continuă să fie amenințătoare.

țărilor imperiului britanic
Agenția France Presse comunică că con

ferința Commonwealth-ului continuă să 
examineze de asemenea situația care s-a 
creat în Extremul Orient. în problema 
Taivanului, poziția adoptată de India la 
conferință este diametral opusă poziției 
Noii Zeelande și Australiei.

Din această cauză — precizează France 
Presse — în chestiunea Taivanului nu se 
va da publicității nici o declarație și nici 
un comunicat comun al țărilor Common
wealth-ului.

ȘTIRI SPORTIVE

de Ia sate. Tineretul din întreprinderi, 
școli și facultăți trebuie mobilizat să dea 
un sprijin efectiv în munca și activitatea 
culturală a tinerilor de Ia sate.

îmbunătățirea considerabilă a muncii 
U.T.M. la sate este direct legată de ridi
carea la un nivel mai înalt a conducem 
acestor organizații de către comitetele re
gionale și raionale U.T.M. și în primul 
rînd de sprijinul concret, pe teren, al acti
viștilor organelor U.T.M.

In fața organizației noastre se află 
exemplul însuflețitor al Comsomolului le
ninist care sub conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice participă cu 
entuziasm la desțelenirea unor vaste te
renuri. Acest minunat exemplu șl expe
riența Comsomolului constituie un nesecat 
izvor de forță pentru îndeplinirea de către 
Uniunea Tineretului Muncitor a sarcini
lor încredințate de partid

Pentru îndeplinirea tuturor acestor 
sarcini există toate condițiile necesare. 
Plenara a chemat organele și organizațiile 
U.T.M., pe toți utemiștii, întregul tineret 
al țării noastre, ca, sub conducerea parti
dului să muncească cu entuziasm pentru 
realizarea la timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole de primăvară și vară, 
pentru sporirea producției Ia hectar, pen
tru belșugul recoltelor — contribuție în
semnată la lupta pentru ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii din țara 
noastră.

Sportivii din R.P.R. au urmărit cu in
teres timp de aproape două săptămâni 
turneul întreprins de boxerii romîni în 
Suedia. în cele trei reuniuni care au avut 
loc în orașele Stockholm, Halmstad și 
Gotteborg boxerii din R.P.R. au repurtat 
tot atâtea victorii în fața unor selecționate, 
în care figurau cei mai buni boxeri ai 
Suediei.

In cadrul turneului din Suedia boxerii 
noștri au susținut 27 de meciuri dintre 
care în 21 au obținut victoria. Cele mai 
bune comportări le-au avut în mod spe
cial, maestrul emerit al sportului Gh. Fiat, 
maeștrii sportului D. Ciobotaru, N. Linca 
și C. Dumitrescu învingători în toate în
tâlnirile susținute.

în ultima reuniune care a avut loc vi
neri seara la Gotteborg, echipa boxerilor 
romîni a învins o puternică selecționată 
suedeză cu scorul de 8—2. Pînă la cat. 
mijlocie ușoară scorul a fost de 6—0 prin 
victoriile realizate de M. Dobrescu, T.

Constantin, E. Mărgărit, Gh. Fiat, C. Du
mitrescu și N. Linca. în limitele cat. se
migrea, Ghetu Velicu a întrecut la puncte 
pe Folke Strandberg, iar la cat. grea D. 
Ciobotaru a obținut victoria la puncte în 
fața lui E. Strid, un boxer curajos și re
zistent. (Agerpres)

*
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — M.T.I.
La 27 februarie vor începe meciurile 

din cadrul campionatului de fotbal al R.P. 
Ungare pe anul 1955. Săptămâna trecută, 
jucătorii echipei Honved Budapesta, cam
pioană a țării pe anul 1954, au făcut pri
mul antrenament. Antrenorul Jeno Kal
mar a selecționat un lot de 28 de jucă
tori. Echipa Honved va susține primul 
meci de antrenament duminică dimineața.

Duminică dimineața, echipele Vordș 
Lobogo, Kiniszi și alte echipe participant® 
la campionat vor juca primele meciuri de 
antrenament.

----e----

SPECTACOLE
DUMINICĂ 6 FEBRUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Cio Cio-san (ora 11), Coppelia (ora 19,30); Teatrul 
de Stat de Operetă: Casa cu trei fete (ora 10,30), 
Culegătorii de stele (ora 19,30); Național ,,L L. 
Caragiale“ (Studio): Mielul turbat (orele 10 și 19,30), 
Ultima oră (ora 15); Național „I. L. Caragiale" 
(Comedia): Floarea purpurie (ora 10), Doamna ne-, 
văzută (ora 15), îndrăgostiți! (ora” 19,30: Municipal : 
Visul unei nopți de vară (ora 10), Cum vă place 
(ora 15), Lumina de la Ulmi (ora 19,30); Tineretului: 
Libelula (ora 10), Drumul soarelui (ora 19,30); 
Studioul actorului de film „C. Nottara“: Mincinosul 
(ora 19,30); Armatei (B-dul G-ral Magheru): Avarul 
(ora 10), Mașenka (ora 15), Invazia (ora 19,30); 
Armatei (Calea 13 Septembrie): Vlaicu Vodă (ora
10) , Cîntec despre marinarii Mării Negre (ora 19,30); 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Titanic vals (ora 10), 
Slugă la doi stăpîni (ora 15), Tânia (ora 19,30); 
Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Fără mănuși (ora
11) și Să cînte muzica (ora 20,15, în sala din Calea 
Victoriei nr. 174); Magazin de stat (ora 19,30, în 
sala din str. Alex. Popov nr. 23); Recital umoristic 
cu N. Stroe (ora 16) și Concert E. Ionescu (ora 
20, în sala Dalles); Circul de Stat: Primul spectacol 
(ora 16 și ora 20); Teatrul „Țăndărică*4: Moș Gerilă 
(ora 11) și Frații Liu (ora 19,30, în sala ,,Orfeu“), 
Gîscănelul (ora 11), Băiatul și vîntul (ora 17) și 
Umor pe sfori (ora 20, în sala Baruch Berea) ; 
Ansamblul de păpuși al Teatrului Armatei: Tică și

Rică la Teatrul de păpuși (ora 10) și Capra cu trei 
iezi (ora 16, tn sala „Modern" din B-dut 6 Martie 
nr. 2).

CINEMATOGRAFE: Patria: Fără acoperiș. Umor 
pe sfori: Republica, București, înfrățirea între po
poare, Libertății : Desfășurarea, Și Ilie face sport; 
I. C. Frimu, 23 August: Jucătorul de rezervă: 
Maxim Gorki : Umor pe sfori, Aventurile unui 
pinguin: Tineretului : Călătorie ciudată : Elena
Pavel, 1 Atal : Primăvara pe gheată: Lumina,
M. Eminescu: S-tele vesele: Victoria: Slugă la doi 
stăpîni; Gh. Doja: Septembriștii: Alex Popov, Donca 
Simo: Copiii partizanului; 8 Martie: Bănuțul ; 
Vasile Roaită: Caut o nevastă; Unirea, Boieslaw 
Bierut: Misterul lacului din munți; Cultural: Fanfan 
la Tulipe; Constantin David, Gh. Coșbuc: Furtună 
pe Nipru; Alex. Sabia: Antilopa de aur, Valsul pe 
gheață. Zmeul cel rău; Flacăra: Locotenentul lui 
Rakoczi; T. Vladimirescu: Marile speranțe; Aurel 
Vlaicu: Campionatul mondial de fotbal; Munca,
N. Bălcescu: Ordinul Anna; Arta: Mai tare ca noap
tea: Popular: Circul Slavia; Miorița: Mascarada; 
Moșilor: Alarmă la circ; Ilie Pintille: Hamlet; 
8 Mai: Suspine pe stradă: Volga: De doi bani spe
ranță; Rahova: Examen de maturitate: Olga Bancic; 
Circul. La cinematografele Alex. Sahia, Moșilor și 
Alex. Popov rulează tn complectare jurnalul „Con
ferința de la Moscova a țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa".

teriorul ei. Imaginile reprezintă cele mai 
importante secții.

De la stingă la dreapta imaginile re
prezintă următoarele:

Laptele sosit este luat în primire de 
către tinerii din secția de recepție. Iată-i 
pe utemiștii N. Rusu șl Veneer Carolina, 
primul urmărind cu atenție cântarele au
tomate, cealaltă trecînd bidoanele de lapte

de pe banda rulantă în mașina automată 
pentru spălat și sterilizare.

Laptele, din sala de recepție, ajunge 
la secția de aparate. Aici utemiștii Haita 
Mihai și Petrișor Maria urmăresc cu a- 
tenție agregatele în care laptele se curăță 
și se separă.

Laptele ajunge în sala de uscare. Aici 
se găsesc aparate speciale, unde laptele

se pasteurizează șl se usucă, fiind adus 
în stare de praf. Utemistul Bcgolea 
Gheorghe urmărește tabloul de comandă 
al turnului de uscare, iar Chelner Caroli
na este atentă la vacuum (aparat pentru 
deshidratare).

Ultima imagine reprezintă pe șefa de 
laborator, inginerul Fani Fulga. Comunista 
Fani Fulga le îndrumă permanent pe

utemistele ingineri Silvestrovicî Tatiana 
și Lehrman Ellsabeta. Acum, ele contro
lează analiza unei cantități de praf de 
lapte. Rezultatul ei este bun, laptele praf 
poate fi împachetat.

Foto: RADU COSTIN
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Sesiunea Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). —TASS trans-. 
tnite:

In ședința din după amiaza zilei da 
4 februarie a Sovietului Naționalităților 
au început discuțiile asupra proiectului 
bugetului de stat al U.R.S.S. pe 1955. Ra
portul respectiv a fost prezentat de către 
ministrul Finanțelor al U.R.S.S., Arsenii 
Zverev, la 3 februarie — în ziua deschi
derii celei de a 2-a sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

în coraportul său asupra proiectului de 
buget, Arsenii Safronov, președintele Co
misiei bugetare a Sovietului Naționalită
ților, a. comunicat că Comisia propune o 
oarecare sporire a capitolului venituri al 
bugetului și schimbarea volumului aloca
țiilor pentru unele acțiuni în domeniul 
economiei și culturii. El a propus să se 
aprobe bugetul de stat al U.R.S.S. pe 1955 
cu amendamentele prezentate de Comisia 
bugetară.

Deputatul Mecislovas Ghedvilas a 
relevat că cifrele bugetului de stat 
arată în med grăitor creșterea in
dustriei sovietice, dezvoltarea agricultu
rii, cit de mult a pășit înainte Țara So
vietică. Vorbitorul a ilustrat ce'e spuse 
de el prin exemple luate din viața Litua
niei Sovietice. în cei 15 ani de putere so
vietică, în această republică a fost creată 
o industrie puternică. Comparativ cu 1950, 
anul trecut volumul producției industriale 
a sporit de peste două ori.

— Statul sovietic, a declarat deputatul 
Sadîk Raghimov, înfăptuind în mod con
secvent și neabătut politica națională le
ninistă, acordă o mare atenție dezvoltării 
economiei și culturii popoarelor din repu
blicile unionale și autonome. Acest lucru 
îl oglindesc în mod viu bugetele acestor 
republici. Vorbitorul a comunicat că în 
1955 vor fi cheltuite mari sume pentru 
dezvoltarea industriei petrolifere și a a- 
griculturii Azerbaidjanului.

în Tadjikistan, a declarat deputatul 
Djabar Rasulov, investițiile capitale în 
economia națională au sporit în ultimii 
patru ani aproximativ de trei ori. O deo
sebită atenție se acordă în această repu
blică culturii bumbacului, principala bo
găție a pămîntului tadjic. Cele mai mo
derne procedee agrotehnice, folosite cu în
drăzneală, de către cultivatorii de bum
bac din Tadjikistan, le-au adus o mare 
Victorie : anul trecut s-a recoltat în repu
blică în medie cîte 28,5 chintale de bum
bac de pe fiecare hectar. Tadjikistanul a 
ajuns astfel să ocupe primul loc în 
U.R.S.S. din punctul de vedere al produc
ției la hectar a culturii bumbacului.

Mari fonduri au fost alocate în anii de 
după război în economia națională a Bie- 
lorusiei. Industria ei nu numai că a fost 
refăcută .în întregime, ci a și făcut mari 
pași înainte. Deputatul Nikolai Avkimovici 
a arătat că în această republică se dezvoltă 
deosebit de rapid industria de prelucrare 
a metalelor. Uzina de tractoare din Minsk, 
a cărei construcție este în linii mati ter
minată, a livrat țării în 1954 mii de trac
toare de prim rang de tip „Belorus” și 
tractoare de corhănit. Uzina de automobile 
din Minsk livrează puternice camioane

N. S. Hrușciov a primit un grup de ziariști americani
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 5 februarie, N. S. Hrușciov, prim se

cretar al C.C. al P.C.U.S. a primit pe zia-

Un plan al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane 
pentru sprijinirea tineretului

BERLIN 5 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite:

După cum anunță ziarul „Neues Deuts
chland”, cu prilejul celei de a 5-a aniver
sari a promulgării legii cu privire la par
ticiparea tineretului la construirea Repu
blicii Democrate Germane, guvernul R.D. 
Germane a aprobat planul Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Germa
ne pentru sprijinirea tineretului în anul 
1955.

Acest plan prevede promovarea unor 
măsuri cultural-educative de masă .în rîn- 
durile tineretului din R. D. Germană. In 
conformitate cu acest plan, ziua de 8 fe
bruarie — ziua adoptării legii cu privire

Șantajul atomic nu ne poate intimida 1
Lupta mondială a popoarelor pentru 

interzicerea armelor atomice legată de 
Apelul recent al Biroului Consiliului 
Mondial ai Păcii, a pus în fața omenirii 
probleme hotărâtoare.

După cum se știe producerea tehnică 
actuală a energiei atomice e dominată 
de două procese contrarii: procesul fisiu
nii (diviziunii sau dezagregării) nucleelor 
grele în nuclee ușoare s'au în particule 
elementare; procesul invers al fuziunii 
(sintezei) nucleare pornind de la nuclee 
ușoare și ducînd la cele grele. Pe linia 
studiului dezagregării nucleare fizicienii 
sovietici Petrjac și Flerov au descoperit 
mai de mult fisiunea spontană a nucleu
lui de uraniu în tehnică se folosesc reac
ții nucleare consecutive, înlănțuite. Dim
potrivă. sinteza nucleară constituie baza 
formării elementelor chimice pornind de 
la hidrogen și sursa principală a ener
giei stelare. Realizarea ei în condiții te
restre stă la baza tehnicii termonucleare. 
După cura se știe, fizicienii sovietici s-au 
situat printre primii din lume în dome
niul studiului particulelor elementare 
(Terlețki, Blohințev, Frenkel), al razelor 
cosmice (Acad. Skobelțîn), al modelului 
modern al nucleului (Ivanenco, Gapon), 
al acceleratorilor de particule (Terletki. 
Wexler) 1 .

Dn punct de vedere al tehnicii mili
tare, procesul dezagregării nucleare stă 
la baza bombei atomice clasice, iar pro
cesul fuziunii nucleare la baza bombei cu 
hidrogen. Realizarea bombei atomice cla
sice implică procese tehnologice foarte 
complicate de obținere și purificare a unor 
materii prime naturale, rare (Uraniul 
235) sau de realizare artificială a unor 
materii prime de tipul Plutoniului în 
reactorii atomici. Dimpotrivă, după cum 
accentuiază acad. Skobelțîn în cazul bom
bei cu hidrogen aceste dificultăți sînt în 
esență, ocolite. în consecință și investi
țiile necesare și timpul cerut de dezvol
tarea corespunzătoare a producției sînt

„Scînteia tineretului^
Pag. 4-a 6 februarie 1955 

basculante care sînt folosite pe scară largă 
pe cele mai mari șantiere.

Toți deputății care au luat cuvîntul în 
cadrul ședinței sovietului naționalități
lor, s-au pronunțat pentru aprobarea bu
getului de stat al U.R.S.S. cu amendamen
tele prezentate de comisia bugetară. Ei 
au făcut de asemenea numeroase propu
neri concrete, a căror traducere în viață e 
menită să ajute la lichidarea anumitor 
lipsuri în conducerea unor ramuri ale e- 
conomiei naționale.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Cea de a doua sesiune a Sovietului Su

prem al U.R.S.S. își continuă lucrările. în 
cele două camere —■ Sovietul Uniunii și 
Sovietul Naționalităților — ■ se discută pro
iectul bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 
1955.

în dimineața zilei de 5 februarie a avut 
loc o ședință a Sovietului Naționalităților. 
Ivan Benediktov, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., a subliniat în cuvîntarea sa 
uriașa însemnătate a hctărîrii cu privire 
la sporirea producției creșterii animalelor, 
adoptată acum cîteva zile de Comitetul 
Central al Partidului Comunist. Produc
ția de carne în U.R.S.S. va crește anual 
cu aproape un milion tone, de lapte — cu 
5,4 milioane tone, de lină — cu 33 mii tone. 
Creșterea medie anuală a producției de 
carne va spori de aproape 3 ori, de lapte 
— de peste 6 ori, de ouă — de 2,3 ori. 
Agricultura sovietică nu a cunoscut încă 
un asemenea ritm de creștere a produc
ției.

In cuvîntarea sa, deputatul Gherasima 
Rud, a citat date care oglindesc dezvol
tarea economiei naționale a R S.S. Moldo
venești. în ultimii patru ani, în republică 
au fost construite și puse în funcțiune zeci 
de întreprinderi. La sfîrșitul anului tre
cut Centrala hidroelectrică Dubosari de 
pe Nistru a început să furnizeze curent 
electric. Se construiesc un mare combinat 
de țesături de mătase, mari fabrici de za
hăr și de conserve.

Potrivit proiectului bugetului de stat, se 
prevede ca în cursul anului să fie cheltuite 
aproximativ 147 miliarde ruble pentru în- 
vățămînt, ocrotirea sănătății și cultura 
fizică, asigurări și prevederii sociale.

In ședința din 5 februarie mulți depu- 
tați au vorbit despre succesele obținute 
în dezvoltarea culturii socialiste.

Ivan Kairov, ministrul învățămîntului 
al R.S.F.S.R., a subliniat că anul acesta 
vor fi cheltuite în U.R.S.S. pentru învă- 
țămînt 68,4 miliarde ruble. Pentru con
struirea de școli noi și pentru întreținerea 
școlilor elementare, de șcp‘e ani și 
medii de zece ani existente sînt alocate 23 
miliarde ruble. Numai în R.S.F.S.R. au 
fost construite și inaugurate anul trecut 
940 noi clădiri pentru școli.

în ședința din 5 februarie a Sovietului 
Naționalităților au mai luat cuvîntul depu
tății Kuluipa Konducialova (Kirghizia), 
Leonid Lențman (Estonia). Iakov Zanobian 
(Armenia), Nurdjamal Durdîeva (Turk
menia), Ivan Beliaev (R.S.S. Karelo-Fină), 
Vasili Zotov — ministrul Industriei măr
furilor alimentare al U.R.S.S.

riștii americani W. R. Hearst, J. Kingsbury- 
Smith și F. Conniff și a avut cu ei o lungă 
convorbire.

Ia participarea tineretului la construirea 
Republicii Democrate Germane — va fi 
sărbătorită în fiecare an ca „Ziua tinere
tului și sportivilor”.

Potrivit hotărîrii guvernului, a fost in
stituită de asemenea insigna „Cea mai 
bună brigadă de tineret din Republica 
Democrată Germană”.

Guvernul R. D. Germane a însărcinat 
Departamentul pentru problemele tinere
tului ca, în colaborare cu Comitetul pen
tru cultură fizică și sport, să organizeze 
schimbul de grupuri turistice între Repu
blica Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă și Republica Ceho
slovacă.

Andrei Popovtci
Profesor universitar

considerabil reduse. în schimb, forță de 
distrugere a bombei cu hidrogen este de 
cel puțin de o mie de ori mai mare decit 
cea a bombei atomice clasice folosite de 
S.U.A. în 1945.

După cum rezultă însă dn datele ofi
ciale și după cum subliniază și acad. D. 
Skobelțîn și prof. P. Blakett, producția 
bombei cu hidrogen fiind începută simul
tan în S.U.A. și in U.R.S.S. sau chiar mai 
devreme în U.R.S.S. și date fiind costul 
și perioada de producție reduse al aces
tui produs în comparație cu bomba ato
mica clasică nu se mai poate vorbi de nici 
o superioritate a S.U.A. în domeniul ar
melor atomice, iar mitul monopolului ato
mic (iluzoriu de la început pentru spe
cialiști) a fost definitiv distrus.

Ca om de știință, cercetător în dome
niul particulelor elementare și al cîmpu- 
lui, țin să subliniez odată mai mult că 
politica șantajului atomic, baza politicii 
cercurilor agresive, este sortită eșecului. 
Mai mult, dat fiind creșterea forțelor 
luptătoare ale păcii în toate țările, po
poarele sînt hotărîte să impună interzi
cerea armei atomice. Dar dacă ațâțătorii 
la război vor reuși totuși dezlănțuirea 
unui măcel, această nu poate decit să 
ducă la prăbușirea întregului sistem im
perialist.

Aceste concluzii se confirmă și pe altă 
cale. Pe de o parte cercurile monopoliste 
agresive au dus o politică de acaparare a 
materiilor prime atomice din țările ca
pitaliste și coloniale (Canada, Congo bel
gian etc.), de subordonare a întregii in
dustrii și de instituire a unui cartel ato
mic internațional, de militarizare a știin
ței și de oprimare a savanților progre
siști, de scădere crescîndă a subvențiilor 
acordate cercetărilor științifice teore
tice și celor destinate aplicării pașnice a 
energiei atomice. Această politică a găsit 
împotrivirea crescîndă a opiniei publice 
în toate țările capitaliste între care și în 
S.U.A. între altele deoarece ea nu poate 
decît să frîneze progresul științei în ge
neral și al celei nucleare în special. Se 
știe că încă cercetările inițiale teoretice

Președintele Franței 
a început consultările

PARIS 5 (Agerpres). — TASS transmite: 
în vederea soluționării crizei guvernamen
tale, președintele Franței, Rene Coty, a în. 
ceput la 5 februarie consultări cu pre
ședinții camerelor și cu reprezentanți ai 
partidelor politice. Primul a fost primit 
Președintele Adunării Naționale, Schnei- 
ter, care după vizita făcută la palatul 
Elysee și-a exprimat îndoiala asupra po
sibilității de a realiza în actuala situație 
o „unitate” a grupurilor politice. Apoi a 
fost primit președintele Consiliului Repu
blicii, Monnerville, care la sfîrșitul con
vorbirii cu Președintele Republicii a de
clarat ziariștilor că este de părere că ac
tuala criză guvernamentală este „foarte 
grea”.

Dintre lideri, grupurilor parlamentare, 
Coty l-a primit pe reprezentantul socia
liștilor, Christian Pinot, și pe președintele 
grupului parlamentar comunist, Jacques 
Duclos.

Tot în cursul zilei de 5 februarie, pre
ședintele a primit pe conducătorii unor 
grupuri parlamentare de dreapta.

Neliniștea sprijinitorilor 
reînvierii wehrmachtului

PARIS (Agerpres). — Căderea guvernu
lui Mendes-France în urma refuzului 
Adunării Naționale franceze de‘a-i acorda 
votul de încredere cerut în problemele 
Africii de nord, este interpretată de cercu
rile politice occidentale drept o putem’că 
dovadă a nemulțumiri adînci a maselor 
populare față de întreaga politică a aces
tui guvern.

Reacția principală a, cercurilor oficiale 
de la Washington este — după cum rela
tează corespondentul agenției France 
Presse — „teama că criza guvernului fran
cez va întîrzia ratificarea acordurilor de 
la Paris”. în capitala Statelor Unite — 
scrie corespondentul agenției United 
Press — se subliniază că. „Mendes-France 
a fost singurul prim ministru francez 
care, în cursul ultimilor doi ani și jumă
tate, a consimțit să forțeze luarea unei 
hotărîri în problema exploslvă a reînar- 
mării Germaniei”.

Referindu-se la o relatare a corespon
dentului din Paris al agenției, care sub
linia că „noua criză politică din Franța 
promite să fie lungă și grea”, agenția 
United Press reproduce părerea cercurilor 
autorizate din S.U A. : „Este posibil ca 
Adenauer să fie silit să amine acțiunea sa 
(în vederea obținerii ratificării acorduri
lor de la Paris — n. r.) dacă nici un gu
vern francez cu o politică pozitivă față 
de acordurile de la Paris nu va fi consti
tuit pînă la slîrș tul acestei luni. în le
gătură cu aceasta, oficialitățile din 
Washington studiază anumite avertis
mente ale cercurilor guvernamentale din 
Germania occidentală ind'cînd că orice în
târziere — de exemplu de șase luni — în 
luarea unei hotărîri cu privire la acor
durile de la Paris ar putea fi fatală po- 

[ liticii lui Adenauer de integrare a Repu
blicii de la Bonn în sistemul defensiv eu
ropean”.

La Bonn, relatează agenția France 
Presse, „în urma căderii guvernului 
Mendes-France, cercurile guvernante din 
Republica Federală sînt preocupate de 
viitorul acordurilor de la Paris”. Subli
niind că răsturnarea guvernului francez 
„a trezit toate temerile Bonn-ului”, co
mentatorul agenției France Presse scrie 
mai departe că guvernul lui Adenauer 
este „nelin'știt de întârzierile pe care le-ar 
putea suferi ratificarea acordurilor de la 
Paris și punerea lor în aplicare”.

Z:arele britanice comentează în același 
fel știrea despre căderea guvernului Men
des-France.

Delegația R.P.R. !a conferința 
împotriva reniilitarizării 

Germaniei occidentale
Vineri dimineața au plecat spre Varșo

via acad. M. Ralea și pictorița Ligia Ma- 
covei, artistă emerită a R.P.R., laureată a 
Premiului de Stat, pentru a participa, 
din partea țării noastre, la Conferința eu
ropeană împotriva remilitarizării Germa
niei occidentale, pentru tratative în pro
blema germană și dezarmare, care se 
deschide azi duminică 6 februarie în 
capitala R. P. Polone. (Agerpres) 

și de laborator care au dus la aplicarea 
energiei atomice sînt datorate — alături 
de savanții sovietici de mai sus și altora, 
unor savanți ca F. Joliot Curie-Fermi etc. 
Aceste realizări au fost ulterior preluate 
de S.U.A.

Pe de altă parte defectul de masă 
— baza tehnicii atomice actuale —r nu 
duce decît la utilizarea energiei de 
coeziune dintre particulele elementare ale 
nucleului și deci la utilizarea doar a 
unei miimi a energiei fiecărei particule 
elementare în parte. Studierea aprofun
dată a particulelor elementare și folosi
rea energiei din interiorul particulelor 
elementare va deschide în viitor o nouă 
epocă față de cea actuală ; de asemenea 
energia legată de razele cosmice formate 
din particulele elementare depășește con
siderabil energia de coeziune nucleară. 
Or, în studiul particulelor elementare și 
al razelor cosmice știința sovietică e îna
intașă ; ea ocupă de asemenea primul 
loc in lume în ce privește sprijinirea și 
planificarea cercetărilor științifice în ge
neral, — atît a celor teoretice cît și a 
celor aplicate, indisolubil legate — cît și 
în privința aplicării pașnice a energiei 
atomice. In sfîrșit, după cum accentuiază 
acad. D. Skobelțân în declarațiile sale, 
folosirea în scopuri pașnice a energiei 
atomice ducînd totodată la obținerea ma
teriilor prime dezagregabile periculoase 
utilizabile in scopuri dp război, dezvălui
rea completă a secretelor tehnologice 
atomice presupune interzicerea anterioară 
a armelor atomice.

Poporul romîn strîns unit cu toate for
țele lagărului păcii nu poate fi nici el in
timidat pe calea șantajului atomic.

Mai mult, prin recenta hotărire a gu
vernului sovietic de a se acorda ajutor 
tehnic și de producție în domeniul ener
giei atomice unor serii de state printre 
care și țării noastre se deschid în fața 
științei din țara noastră perspectivele 
vaste al° cercetărilor nucleare, ale celor 
științifice în general și aplicării pașnice 
a energiei atomice. Oamenii de știință din 
țara noastră sînt ferm hotărîți să-și dă
ruiască toate forțele luptei pentru ca 
energia atomică — această măreață cu
cerire a științei moderne — să fie pusă în 
slujba vieții și fericirii omului !

Demisia guvernului Mendes-France în urma votului 
de neîncredere din Adunarea Națională franceză

PARIS 5. (Agerpres). — TASS trans
mite : Dupâ cum s-a mai anunțat, în di
mineața zilei de 5 februarie a avut loc în 
Adunarea Națională votul în chestiunea 
de încredere în guvernul Mendes-France. 
După cum se știe, Mendes-France a pus 
chestiunea de încredere cerînd adoptarea 
rezoluțiilor care aprobă politica guver
namentală în Africa de nord.

în ședința de noapte au continuat 
dezbaterile în cursul cărora politica gu
vernului și primului ministru însuși au 
fost aspru criticați. Reprezentanții parti
delor democrate au condamnat guvernul 
Mendes-France pentru faptul că duce o 
politică de înarmare a Germaniei occi
dentale și de reînviere a wehrmachtului. 
Ei au criticat de asemenea politica guver
namentală în Africa de nord. Deputatul 
comunist Ballanger, adresîndu-se lui 
Mendes-France a spus : „In fața tuturor 
patrioților veți rămîne omul care a con

Cronica evenimentelor internaționale
0 grea {evitară pentru
edepiii wehrmachtu’ui

După 233 de zile de guvernare, cabine
tul prezidat de Pierre Mendes-France a 
fost infrînt în parlamentul francez. 319 
deputați au votat împotriva guvernului, 
iar 273 pentru guvern. Acest vot nu mai 
poate da naștere la interpretări, dat 
fiind că 46 de deputați, deci cu 5 voturi 
peste majoritatea absolută, s-au pronunțat 
Împotriva politicii guvernului.

Care a fost cauza căderii guvernului 
francez ?

La prima vedere s-ar părea că numai 
problemele Africii de nord, care au for
mat obiectul dezbaterilor în parlament, 
au dus la înfrîngerea lui Mendes-France. 
fntr-adevăr această chestiune nu trebuie 
desconsiderată, politica guvernului fran
cez în Africa de nord întîmpinînd o se
rioasă rezistență în parlament. Gravita
tea crizei de guvern într-un astfel de 
moment internațional, lasă sg se vadă 
insă că cei 319 deputați care s-au pronun
țat împotriva lui Mendes-Frapce nu au 
votat numai împotriva politicii în Africa 
de nord, ci contra orientării generale a 
primului ministru francez. De altfel, 
agenția oficială de presă din Paris 
„France-Presse” arată că dezbațerile asu
pra Africii de nord se lărgiseră în fapt 
„pînă la proporțiile unor dezbateri asu
pra politicii generale" a guvernului.

La acestea s-ar mai putea adăuga că 
Mendes-France a întreprins tot soiul de 
manevre pentru a-și salva cabinetul ca : 
remanierea pentru a cincea oară a gu
vernului, numirea în posturi de stat a 
unor deputați aparținînd diferitelor par
tide burgheze cu scopul slăbirii opoziției 
parlamentare, încercarea de constituire a 
unei noi grupări așa-zis „de stingă” pen
tru a contracara influența partidului co
munist și pentru a reuni pe deputății unor 
partide mai mici.

Deci, nu se poate vorbi de un vot oare
care, ci de o importantă condamnare a 
politicii lui Mendes-France făcută de pe 
poziții diferite și din motive diferite. 
Ajungem astfel la forțele care au dus 
guvernul francez la cădere — pe de o parte 
presiunea crescîndă a maselor, — care 
este, factorul cel mai important — iar pe 
de altă parte contradicțiile din sinul 
burgheziei franceze. Opoziția maselor 
populare franceze față de reînarmarea 
Germaniei occidentale ca și față de în
treaga politică orientată spre Washington 
a fost forța deosebită, ascendentă care a 
acționat în căderea guvernului francez.

în această luptă împotriva dușmanului 
de secole al Franței — militarismul ger
man — s-au încadrat pături largi ale 
populației care au putut aprecia pe baza 
faptelor, diferența pozițiilor politicii 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite față 
de Franța., U.R.S.S. urmărește stabilirea 
unor relații strânse cu Franța, pe bază 
de egalitate, conforme tratatului de prie
tenie existent între cele două țări. In 
același timp Uniunea Sovietică duce o po
litică care urmărește crearea unei Ger
manii unite și pașnice ceea ce ar asigura 
și securitatea Franței. în total contrast, 
cercurile agresive americane caută să 
aservească Franța oferindu-i ca alterna
tive : ori te omori singură, acceptînd re
înarmarea vest-germană, ori te omor eu 
reînarmînd wehrmachtul fără foaia de 
viță a acordurilor de la Paris. Or, Men- 
dcs-France este cel care s-a făcut purtă
torul politicii americane, acela care s-a 
luptat pentru a smulge parlamentului 
francez aprobarea acordurilor de la Paris.

De asemenea, trebuie să ne referim la 
politica sa pe plan intern care a născut 
și ea vii nemulțumiri. Și nu este vorba 
numai de atitudinea clasică a unui gu
vern burghez față de clasa muncitoare, ci 
de încercarea de a mări impozitele și pe 
seama păturilor țărănești și de mici co- 
mercianți.

Desigur că nu trebuie subapreciată nici 
problema Africii de nord, care a format 
obiectul dezbaterii din Adunarea Națio
nală, problemă pe care Mendes-France a 
încercat dealtfel, să o rezolve prin fraze 
demagogice.

Lupta maselor s-a reflectat și pe plan 
parlamentar, făcînd ca lună de lună să 
scadă în Adunarea Națională numărul 
celor ce votau în favoarea guvernului. Și 
graficul ce s-ar putea alcătui astfel ar fi 
grăitor pentru soarta acelor politicieni 
francezi ce văd Washingtonul și uită Pa
risul. Dacă după conferința de la Geneva, 
Mendes-France obține 471 voturi pentru 
și numai 14 contra, mai tîrziu împotriva 
lui votează 91 deputați și 361 pentru, 
după conferința de la Londra 350 pentru, 
113 contra și la 10 noiembrie anul trecut 
numărul celor ce votează contra guver
nului se ridică la 207. Apoi, în timpul 
dezbaterilor asupra acordurilor de ta 
Paris la prima lectură, clauza privind re
înarmarea Germaniei occidentale este 
respinsă cu 280 voturi pentru ca după 
șase zile de tîrguiel; și presiuni, Mendes- 
France să obțină încă 20 de voturi, dar 
abia 46% din totalul deputaților. Sfîrșitul 
acestei descreșteri este cunoscut, fiind 
exprimat în votul de neîncredere de ieri.

Din analiza acestor cifre se pot trage 
unele concluzii. In primul rînd reiese 
consecvența Partidului Comunist Francez, 
care exprimînd năzuințele poporului a 
votat împotriva guvernului imediat ce 
acesta a întreprins acțiuni contrare inte
reselor națiunii. Iar în al doilea rînd. de
plasarea voturilor partidelor burgheze, 
care pe măsura creșterii nemulțumirii 
maselor, erau obligate măcar de formă să 
ia poziție împotriva lui Mendes-France 

tribuit la înarmarea Germaniei occiden
tale”.

Ministrul afacerilor interne Mitterrand, 
a încercat să justifice politica guvernu
lui în Africa de nord, referindu-se Ia 
măsurile militare luate în scopul înnăbu- 
șirii mișcării de eliberare națională.

Paul Coste-Floret, fost ministru, mem
bru al M.R.P. a declarat că în Algeria 
poliția „a săvîrșit samavolnicii și repre
siuni care jignesc demnitatea umană” și 
că în Africa de nord „închisorile sînt 
pline”.

Mendes-France l-a contrazis, susținînd 
că în momentul în care guvernul său a 
venit la putere, în închisorile din Tunisia 
și Maroc se aflau deja mii de deținuți. 
El a încredințat din nou pe reprezentanții 
grupurilor de dreapta că pozițiile Franței 
în țările Africei de nord vor fi păstrate. 
Amenințîndu-i pe deputați, Mendes- 
France a spus : „Trebuia să vă gândiți, la

Astăzi, nu există în Franța nici un par
tid care să susțină unitar Acordurile de 
la Paris. Aceasta duce la divizarea parti
delor burgheze, la serioase divergențe in
terne.

Și cu aceasta ajungem la cea de a doua 
forță despre care vorbeam la începutul 
articolului: contradicțiile din sinul bur
gheziei franceze, contradicții care au de
sigur repercusiuni asupra situației din 
parlament. Sub un anumit aspect chiar 
și votul care a dus la răsturnarea guver
nului Mendes-France reflectă contradic
țiile dintre monopolurile franceze, unele 
nefiind interesate în Africa de nord, iar al
tele cerînd o politică de represiuni crunte 
pentru a-și menține astfel privilegiile co
lonialiste.

Un episod semnificativ al acestei lupte 
pentru putere este și cel în legătură cu 
numirea lui Jacques Soustell, fruntaș 
gaullist, în funcția de, guvernator al Al
geriei. In acest fel Mendes-France a spe
rat să câștige voturile gaulliștilor, dar a 
ridicat împotriva lui o seamă de parla
mentari din propriul său partid, radical
socialist, în frunte cu Rene Mayer.

Contradicțiile dintre diferitele grupuri 
financiare, care urmăresc să-și promoveze 
oamenii lor în diferite funcțiuni de stat, 
siîpt agravate de presiunea pe care ma
sele o exercită asupra politicienilor, care 
încearcă să manevreze în. așa fel pentru 
a nu nemulțumi masele de alegători.

Căderea guvernului Mendes-France este 
deci un rezultat al acțiunii maselor popu
lare, o victorie a forțelor păcii din Franța, 
care au obligat nenumărați deputați bur
ghezi să voteze împotriva guvernului.

înfrîngerea lui Mendes-France dă o pu
ternică lovitură planurilor agresive ame
ricane în Europa bazate pe refacerea 
wehrmachtului.

In momentul actual e greu de făcut 
vreo previziune asupra evoluției ulterioare 
a evenimentelor politice din Franța, mai 
ales că presiunile brutale ale Statelor- 
Unite nu vor lipsi nici de această dată, 
în orice caz căderea guvernului francez 
complică și mai serios poziția adepților 
reînvierii, wehrmachtului; nu e de mirare 
că trimisul la Paris al agenției americane 
„United Press” transmitea că „înfrîngerea 
lui Mendes-France a pus din nou sub sem
nul îndoielii întregul viitor al pactelor cu 
privire la reînarmarea Germaniei occiden
tale".

Căderea guvernului francez va avea se
rioase consecințe internaționale, influen- 
țind atît poziția unor deputați din Bun- 
destagul de la Bonn, cît și o seama de 
parlamentari englezi. Tocmai aceasta face 
ca neliniștea Washingtonului, reflectată de 
numeroase telegrame, să crească.

Criza dg guvern intervine tocmai. în mo
mentul când în Consiliul Republicii con
tinuă dezbaterile .în comisii asupra acor
durilor de la Paris. In legătură cu aceasta 
este interesantă informația cronicarului 
parlamentar al ziarului parizian „Libera
tion” care scria că generalul De Gaulle, 
a cărui influență politică este binecunos
cută, ar insista pe lîngă prietenii săi din 
Consiliul Republicii pentru a-i convinge 
să obțină modificarea unor clauze ale 
acordurilor. Aceasta ar face ca acordurile 
să fie din nou puse în discuția Adunării.

După cum confirmă și cunoscutul ziar 
elvețian „Gazette de Lausanne” „se spune 
că generalul De Gaulle este în favoarea 
unui amendament care ar amîna punerea 
în aplicare a reînarmării germane pînă ce 
ar fi epuizate posibilitățile de tratative cu 
U.R.S.S.”. Și „Gazette de Lausanne” con
chide: „Orice întîrziere va fi primejdioasă. 
Timpul lucrează împotriva acordurilor de 
la Paris, așa cum a lucrat împotriva „co
munități; defensive europene”.

Aceasta este o concluzie realistă, căci 
într-adevăr timpul este de partea forțe
lor păcii care nu se tem de viitor, care-1 
privesc cu .încredere. Desigur, nu trebuiesc 
subestimate posibilitățile de manevră ale 
politicienilor occidentali. Dar e bine ca 
aceștia să se gândească la soarta lui Men
des-France care este superman la Wa
shington, — așa cum l-a numit Dulles — 
dar FOST prim-ministru la Paris.

Taivanul— o problemă internă 
a poporului chinez

O gazetă britanică — este vorba de 
„Daily Herald” — ni-1 înfățișa pe Eisen
hower drept rătăcitor prin apele Chinei. 
E drept, ziarul respectiv adăuga că e 
vorba de o rătăcire periculoasă, dar lu
crurile trebuiesc oricum apreciate cu mai 
multă seriozitate.

în Extremul Orient s-a creat o gravă 
amenințare pentru pacea întregii lumi ca 
o urmare directă a politicii agresive a 
S.U.A.

Politica agresivă americană față de 
China Populară — iată cauza evenimen
telor care s-au petrecut .în ultimile săp- 
tămîni în Asia de sud-e-st. Politicienii 
americani nu vor să renunțe la sprijinul 
pe care-1 dau clicii ciankaișiste alungată 
de poporul chinez și aciuită în Taivan. Ei 
vor să împiedice cu orice chip eliberarea 
Taivanului de către Republica Populară 
Chineză.

Cercurile conducătoare americane în
cearcă să justifice prezența trupelor ame
ricane în Taivan prin necesități de... apă
rare. Dar oare poate fi vorba de apărarea 
S.U.A. când este știut că Taivanul se află 
la 5900 mile depărtare de frontierele ame
ricane ?

Adevărul este cu totul altul. Taivanul 
reprezintă una din cele mai .însemnate 
baze de agresiune de care dispun impe
rialiștii americani în Asia. Taivanul — ca 
bază militară — face parte din lanțul de 

consecințele refuzului încrederii. în străi
nătate, hotărîrea Dvs. va fi interpretată 
ca o renunțare la politica care a produs 
bucurie tuturor * prietenilor noștri”.

După ce au luat cuvîntul reprezentanții 
diferitelor grupuri parlamentare pentru 
a-și motiva pozițiile, a început votul.

Rezoluția de încredere în guvern a fost 
respinsă cu 319 voturi. Pentru rezoluție 
au votat 273 deputați. După ce președin
tele ședinței a anunțat rezultatele votului, 
Mendes-France s-a urcat la tribună cu 
intenția de a rosti încă un discurs. Depu-- 
tații nu l-au lăsat însă să vorbească. In 
zarva care s-a produs, Mendes-France a 
încercat să spună ceva dar a fost nevoit, 
să părăsească tribuna în strigătele deza
probatoare ale deputaților.

Imediat după aceasta, Mendes-France, 
împreună cu miniștri s-au îndreptat spre 
Palatul Elysee — reședința președintelui 
— și i-au prezentat demisia cabinetului.

baze din Japonia și pînă în Pakistan cu 
care imperialiștii americani au încercat 
să înconjoare China Populară.

S.U.A. se comportă ca și cînd Taivanul 
ar fi un .teritoriu american. Trebuie insă 
bine înțeles că soarta Taivanului este o 
problemă internă a poporului chinez, că 
Taivanui nu este vreo insulă din largul 
coastelor Californiei ci un teritoriu care 
aparține Chinei.

Ocuparea de către americani a Taiva
nului, sprijinul nelimitat acordat putredei 
bande ciankaișiste, au drept rezultat agra
varea primejdiei de război în Asia de sud- 
est. Desigur un asemenea război ar fi 
poate pe placul miliardarilor americani 
care mai trăiesc încă cu iluzia revenirii 
acelor timpuri cînd jefuiau după bunul 
lor plac bogata Chină. Dar visurile mi
liardarilor americani sînt cu totul altele 
deqît năzuințele popoarelor. Popoarele do
resc să fie împiedicat un nou război.

Dorința popoarelor nu poate fi ignorată 
nici chiar de către imperialiștii americani. 
Iată de ce ei încearcă să-și mascheze po
litica lor agresivă cu ajutorul a tot felul 
de manevre. O asemenea manevră o con
stituie propunerea așa-zisei rezoluții cu 
privire la „încetarea focului” în regiunea 
Taivanului pe care delegatul neozeelandez 
a prezentat-o Consiliului de Securitate,

Este clar că''avem de aface cu o acțiune 
menită să scoată basma curată pe iniția
torii ocupării Taivanului și în același timp 
să „legalizeze” — dacă poate fi vorba de 
așa ceva — ocupația americană în Taivan 
și menținerea clicii ciankaișiste. Despre 
caracterul rezoluției neozeelandeze a vor
bit pe larg în Consiliul de Securitate re
prezentantul sovietic A. A. Sobolev, El a 
arătat că în cazul de față avem de a face 
odată mai mult cu una din nenumăratele 
manevre menite să împiedice eliberarea 
Taivanului de către poporul chinez. Nu 
poate fi vorba — de „încetarea focului” 
pe cîteva insule în timp ce focarul de 
război — ocupația americană și clica cian- 
kaișlstă — nu este înlăturat. E bine ds 
știut, dealtfel, că răfuiala poporului chi
nez cu banda trădătoare ciankaișistă nu 
poate fi împiedicată nici de flota a 7-a 
americană și nici de întreaga -armată ame
ricană !

Uniunea S.ovietică credincioasă politicii 
sale de pace a propus în Consiliul de 
Securitate condamnarea agresiunii ameri
cane în Taivan și a cerut retragerea ime
diată a trupelor americane concentrate în 
această regiune. Propunerea sovietică este 
conformă spiritului și literei Cartei Na
țiunilor Unite.

Majoritatea din Consiliul de Securitate 
a urmat însă cu docilitate pe reprezen
tantul american, hotărînd să examineze in 
primul rînd nu propunerea sovietică — a 
cărei adoptare ar .însemna o contribuție 
la cauza păcii — ci propunerea pregătită 
în culise de S.U.A. și al cărei autor a 
fost prezentat a fi delegatul neo
zeelandez. Republica Populară Chineză 
a fost invitată să participe la discutarea 
în Consiliul de Securitate a rezoluției pro
vocatoare de inspirație americană. în
seamnă oare aceasta recunoașterea drep
turilor legitime ale Chinei Populare', care 
nici pînă în momentul de față nu este re
prezentată la OlN.U. datorită politicii 
potrivnice a guvernului S.U.A. ? Nu ! De
legatul american a dovedit prin cuvîntul 
său că S. U. A. acționează cu încă
pățânare pe aceeași linie lipsită de rea- 
Jism, ignorînd faptul că clica ciankai- 
șistă nu reprezintă poporul chinez.

Perorațiile pacifiste ale lui Lodge și ale 
celor care l-au secondat în dezbaterile 
Consiliului de Securitate nu au avut alt 
scop decît să ascundă esența cauzelor care 
au provocat încordarea în Extremul 
Orient. Aceste perorații urmăresc să în
șele popoarele, să abată atenția opiniei 
publice de la cauzele reale ale faptelor. 
Manevrele imperialiste americane au fost 
însă demascate cu tărie atît de reprezen
tantul sovietic în Consiliul de’ Secu
ritate, cît și în telegrama lui Ciu En-lai 
către secretarul general al O.N.U. Răs
punsul lui Ciu En-lai este răspunsul demn 
și profund justificat pe care un popor li
ber, de 600 milioane de oameni, îl dă 
agresorilor ce vor să întoarcă înapoi roa’a 
istoriei. Lupta poporului chinez pentru eli. 
berarea Taivanului reprezintă o problemă 
de competența exclusivă a poporului chi
nez însuși. De aceea Ciu En-lai a ară
tat că China Populară respnge orice ames. 
tec în afacerile ei interne chiar dacă 
acest amestec este camuflat sub firma 
O.N.U.

O.N.U. dacă vrea cu adevărat să contri
buie la întărirea păcii trebuie să înfie
reze agresiunea americană și să stabilească 
necesitatea părăsirii deîndată de către 
trupele americane a Taivanului și a altor 
insule chineze.

Cit privește discuțiile din Consi
liul de Securitate, Ciu En-lai a arătat că 
guvernul Republicii Populare Chineze 
„consideră că numai în scopul discutării 
rezoluției Uniunii Sovietice și numai in 
cazul cînd reprezentantul clicii lui Cian 
Kai-și va fi exclus din Consiliul de Secu
ritate și reprezentantul Republicii Popu
lare Chineze va asista în numele Ch'nei, 
Republica Populară Chineză poate accepta 
să-și trimită un reprezentant pentru a 
participa la discuțiile din Consiliul de 
Securitate”.

Militariștii americani au crezut, poate, 
că vor reuși să sperie cele 600 de mi
lioane de chinezi. Dar s-au înșelat. Po
porul chinez este mai hotărît ca oricînd 
să-și elibereze întregul său teritoriu, iar 
realizarea acestei sarcini istorice — care 
servește cauza menținerii și întăririi pă
cii — nu poate fi împiedicată de abso
lut nimeni.

SERGIU BRAND 
EDGARD OBERST
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