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PENTRU ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI 
CONȘTIENTE LA ELEVI

Școala din țara noastră are sarcina de 
cinste și de mare răspundere de a 
asigura educația comunistă multila

terală a elevilor, de a crește cetățeni con- 
știenți, care să poată contribui cu pregă
tirea, priceperea și puterea lor de muncă 
la întărirea și înflorirea patriei noastre.

Potrivit principiului de bază al con
cepției comuniste despre educație, disci
plina constituie rezultatul întregii munci 
instructiv-educative desfășurată în școala.

Acolo unde organizațiile U.T.M. sprijină 
din plin corpul didactic în munca Instruc- 
tiv-educativă desfășurată cu elevii, s-a 
creat o atmosferă de muncă conștiin
cioasă : elevii își pregătesc zilnic lecțiile 
au frecvență regulată la cursuri, iau po
ziție hotărîtă împotriva abaterilor de orice 
fel de la regulile de disciplină.

In școlile unde este disciplină, nive
lai pregătirii elevilor este mai ridicat. 
Exempiu în această privință poate fi dată 
secția pedagogică a Școlii medii de 10 ani 
nr. 2 de fete din Craiova, care asigurînd 
o bună disciplină obține rezultate dintre 
cele mai bune și în munca de învățătură. 
Și e firesc ; cind este liniște, în timpul 
orelor, elevul este mai concentrat asupra 
lecției, cele predate se înțeleg mai ușor, 
învățătura capătă caracterul unei munci 
susținute, interesante și îndrăgită de fie
care elev.

Rezultatele pozitive însă nu trebuie să 
ne facă să trecem cu vederea numeroa
sele cazuri de încălcare a disciplinei ce se 
mai manifestă în rîndul elevilor din școli, 
dezinteresul țață de învățătură, frecvența 
neregulată la lecții, chiulul sînt numai 
c.teva dintre ele.

Dintr-o scrisoare primită la redacție 
aflam că în anul III al Școlii de mecani
zarea agriculturii din Pitești se găsesc 
mea elevi ca Marin Porojan, Mihai Tilă, 
Gestică Georgescu, Ștefan Andronache și 
alții, care în loc să învețe pierd timpul 
cu jocuri de noroc. Cum e și firesc lipsa 
de preocupare pentru studiu a acestor 
e.evi a dus la neînsușirea lecțiilor și a 
atras după sine copiatul lecțiilor de la 
colegi, suflatul, frauda la lucrările scrise 
și examene, consecințe . firești ale unei 
proaste pregătiri școlare și ă lipsei de con
știință de elev. Despre asemenea lucruri 
ne scrie și Petre Gutuleanu de la Școala 
medie de 10 ani dm Turnu Severin : „în 
clasa noastră disciplina lasă mult de dorit. 
Din cauza că unii elevi au diferite alte 
ocupața, cei silitori sînt împiedicați să În
vețe de către unii elevi ca Nicolae Bircă 
care sar prin clasă și fac gălăgie ; orele 
de meditație nefiind folosite din plin, lec
țiile rămin neinvățate. In recreații, de 
teamă să nu fie găsiți cu temele nerezol
vate, Petre Nanacu, Dragoș Calomfirescu, 
Gheorghe Popescu etc. și le fac la repe
zeală după alții, iar eînd sînt ascultați 
nu știu nimic".

Dar indisciplina din școală nu se re
zumă numai la aspectele enumerate. Mai 
sînt elevi care se consideră „viteji" dacă 
răspund urit unui profesor, dacă se 
poartă necuviincios față de personalul 
administrativ, își înfruntă colegii de o 
,vîrstă, or mai mici cu diferite înjurături, 

/bruscări etc. Alții se poartă urît pe stradă 
au atitudini nejuste față de fete.

Tineretul care-și însușește înaltele prin- 
i cipii de conduită morală în spiritul cărora 
ne educă partidul, înfierează asemenea 
manifestări putrede ale moralei burgheze 
și pe cei ce se dedau la ele. Multe orga
nizații U.T.M. din școli însă își neglijează 
cu totul îndatorirea lor de frunte, aceea 
de a-i educa pe elevi și nu iau poziție 
față de abaterile disciplinare, de super
ficialitate în studiu sau alte acte nedemne 
pentru un elev. Colectivele claselor nu 
sînt mobilizate să condamne și să se de
solidarizeze de elementele nedisciplinate. 
Unele birouri U.T.M. pe clase consideră 
lucruri mărunte întîrzierile de la ore, gă
lăgia din timpul lecțiilor, neglijarea în
tocmirii temelor. Ele nu țin seama că

Adunarea festivă consacrată aniversării luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933

Duminică dimineața a avut loc în sala 
Teatrului C.F.R. Giulești adunarea festi
vă consacrată aniversării a 22 de ani de 
la eroicele lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933.

Adunarea a fost organizată de C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din C.F.R. și 
P.T.T.R. și Ministerul Căilor Ferate.

In sală se aflau numeroși ceferiști, 
printre care și participant! la eroicele 
lupte din februarie 1933, precum și cetă
țeni din raionul Grivița Roșie, activiști 
de partid și de stat, oameni de cul
tură etc.

In prezidiul adunării au luat loc tova
rășii : Chivu Stoica, D. Coliu, St. Moraru 
L Diaconescu, C. Fulger, FI. Dănălache, 
Gh. Vidrașcu, Ștefan Lungu, pârtiei panți 
la luptele ceferiștilor de la Grivița, ac- 
:iviști de partid, cadre conducătoare din 
Ministerul Căilor Ferate.

Adunarea a fost deschisă de tov. Ste- 
ian Moraru, președintele Consiliului Cen- 
ral al Sindicatelor.
întreaga asistență a păstrat un minut de 

eculegere în memoria eroilor clasei mun
citoare căzuți la Atelierele Grivița, în 
upta pentru libertatea poporului.

Despre însemnătatea „Zilei ceferiștilor” 
i vorbit tov. I. Udrea, președintele C.C 
1 Sindicatului muncitorilor din C.F.R. și 
’.T T R., care a spus între altele:

Organizate și conduse de Partidul Co- 
îunist Romîn, luptele muncitorilor cefe- 
jștj și petroliști desfășurate în perioada 
ustiitoarei crize economice care a bîn- 
uit lumea capitalistă in anii 1929-1933 ar 
asemnat o puternică manifestare de corn- 
ativitate. spirit de sacrificiu și eroism 
roletar pentru apărarea intereselor și li- 
ertății maselor populare împotriva odio- 
ului regim burghezo-moșieresc aservii 
nperialiștilor străini. Ele au constituit
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acestea formează obișnuința de a fi de
zordonat și lipsit de conștiinciozitate în 
viață, și totodată, convingerea că nu e 
necesar să înveți, pierzîndu-se astfel de
prinderea de a munci.

Cea de a II-a plenară a C.C. al U.T.M. 
din 28-29 ianuarie a.c. care a analizat 
munca organizațiilor U.T.M. din școli și 
facultăți, a atras atenția asupra tuturor 
acestor lipsuri și a arătat că ele se dato- 
resc muncii slabe de educație desfășurată 
de organizațiile U.T.M. în rîndul elevilor.

Ca urmare, s-au adoptat o serie de ho- 
tărîri menite să ducă la îmbunătățirea 
activității organizațiilor U.T.M. în rîndul 
elevilor. După cum subliniază plenara, 
sarcina de cea mai mare însemnătate care 
se ridică în fața organizațiilor U.T.M. din 
școli este îmbunătățirea neîntîrziată a 
activității educative în rîndul elevilor; 
de felul cum își vor însuși ei cunoștințele 
de deprinderile ce și le vor forma în 
timpul școlii depinde calificarea viitorilor 
noștri specialiști, randamentul pe care-1 
vor da ei în producție. Intrind în cîmpul 
muncii, absolvenții pînă mai ieri corigenți 
și nedisciplinați, în loc să constituie o în
tărire pentru colectivul de muncă în care 
vor fi primiți, vor face greutăți tovarăși
lor lor.

Creșterea unor tineri disciplinați nu este 
posibiiă prin vorbe goale, prin măsuri 
formale ca nenumăratele ședințe în care 
sînt criticați mereu aceiași elevi sau prin 
sancțiunile date cu nemiluita. Munca 
trebuie dusă zi de zi și cu fiecare elev 
în parte ținind seamă, în metodele folo
site, de particularitățile fiecărui caz în 
parte.

Pentru educarea disciplinei conștiente 
la elevi nu trebuie muncit numai cu elevii 
indisciplinați.

Organizațiile U.T.M. trebuie să se preo
cupe de educarea întregului colectiv de 
elevi; toți elevii trebuiesc învățați să per
severeze în muncă, să nu-și neglijeze sub 
nici un motiv îndatoririle pe care le au. 
Pentru aceasta e necesar ca organizațiile 
U.T.M. să facă un control susținut, să 
urmărească permanent cu ce se ocupă 
elevii.

Educarea elevilor depinde în mare parte 
de modul cum își organizează timpul 
liber. Dacă școala și organizația U.T.M. nu 
vor ști să găsească forme atractive și va
riate de activitate extrașcolară, atunci nu 
e intîmplător că unii elevi preferă să-și 
piardă timpul hoinărind pe străzi, practi- 
cînd jocuri de noroc, frecventînd restau
rantele, în loc să se recreeze participind 
la o competiție sportivă, pregătind o se
rată literară, o audiție muzicală etc.

Una dintre căile cele mai importante 
care contribuie la formarea disciplinei 
conștiente la elevi este formarea unui co
lectiv închegat în clasă. Reușind să for
măm un astfel de colectiv care să-și spună 
hotărît cuvintul față de diferite abateri, 
vom izbuti să dezrădăcinăm orice mani
festare a lipsei de disciplină. Condamna
rea de către colectiv a tot ce este rău și 
dăunător lui, este cea mai aspră pedeapsă

Bineînțeles, pentru ca organizațiile 
U.T.M. din școlile medii să-și ridice ni
velul muncii cu elevii, să traducă în viață 
hotărîrile celei de a II-a plenare a C. C. 
al U.T.M. care prevăd îmbunătățirea dis
ciplinei în școli, ele trebuiesc mai mult 
îndrumate de către comitetele raionale, 
orășenești și regionale U.T.M. Dacă aces
tea din urmă vor neglija activitatea din 
școli, vor duce o muncă formală și nu 
vor da un ajutor concret comitetelor 
U.T.M. în rezolvarea problemelor mai di
ficile, așa cum procedează comitetul oră
șenesc U.T.M. Craiova, desigur că nu vom 
ajunge la rezultate bune.

Iată de ce se impune cu toată seriozita
tea organelor U.T.M. să dea o mai mare 
atenție îmbunătățirii muncii de educație 
în școli, aceasta constituind una din cele 
mai importante condiții de dezvoltare a 
disciplinei conștiente în rîndul elevilor.

pentru o perioadă, o stavilă puternică în 
calea fascizării țării și a războiului antiso- 
vietic.

Astăzi, alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, ceferiștii, însuflețiți de 
dragoste fierbinte față de patrie luptă cu 
elan sporit pentru traducerea în viață 
politicii partidului și guvernului, pentru 
dezvoltarea continuă a economiei națio
nale și ridicarea neîncetată a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

După ce a făcut o trecere în revistă a 
succeselor obținute de muncitorii ceferiști 
în cursul anului 1954, vorbitorul a spus 
în continuare :

Pentru poporul nostru, ca și pentru 
toate popoarele lagărului socialismului, 
pentru popoarele din lumea întreagă, bu
nul cel mai de preț este pacea.

Politica agresivă de intimidare a popoa
relor, de amenințare cu războiul atomic, 
de creare de blocuri și baze militare pe 
care o duc cercurile imperialiste nu pot 
să intimideze popoarele care le resping cu 
ură și indignare.

Ceferiștii, alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, sînt hotărîți să 
apere cu dîrzenie și pînă la capăt pacea 
și să dea o ripostă nimicitoare oricărui 
agresor care ar încerca să lovească în cu
ceririle și libertatea poporului nostru.

Participanții la adunare au manifestat 
cu căldură pentru succesele obținute de 
ceferiștii din întreaga țară care, cu un 
nou și puternic avin», participă astăzi la 
lupta întregului popor pentru construirea 
socialismului și apărarea păcii.

Adunarea a fost urmată de un program 
artistic prezentat de Ansamblul artistic al 
muncitorilor ceferiști și de soliști ai Tea
trului de Operă și Balet.

(Agerpres).

Marți 22 februarie 1955

Adunarea festivă 
cu prilejul zilei de 21 februarie

Luni după amiază în sala de festivități 
a Palatului Pionierilor a avut loc aduna-' 
rea festivă a tineretului din Capitală con
sacrată „Zilei internaționale de luptă îm
potriva colonialismului și de solidaritate 
cu tineretul din colonii”.

La adunare au luat parte numeroși ti
neri, muncitori, elevi și studenți din Capi
tală.

Au participat de asemenea tineri stu- 
denți din alte țări care urmează cursurile 
institutelor de învățămînt superior din 
țara noastră.

La adunare a luat cuvîntul tov. Maria 
Apostol, membră a Biroului C.C. al U.T.M. 
„In fiecare an la 21 februarie — a spus 
vorbitoarea —• tinerii apărători ai păcii 
din întreaga lume sărbătoresc Ziua Inter
națională de luptă împotriva colonialismu
lui și de solidaritate cu tineretul luptător 
din colonii. Tineretul progresist al lumii 
își manifestă odată mai mult cu acest 
prilej dragostea pe care o poartă față de 
eroicul tineret din colonii — luptători 
activi împotriva asupririi imperialiste, 
pentru libertatea și independența țărilor 
subjugate, pentru un viitor luminos și 
pace.

Tineretul muncitor din patria noastră 
este alături de lupta nobilă a tineretului 
din colonii. Noi urmărim cu deosebit in
teres acțiunile tineretului din aceste țări, 
Pe noj ne bucură fiecare victorie obținută 
de tinerii care luptă departe de noi pen
tru pace, independență națională și o 
viață mai bună. Sprijinul cel mai însemnat 
pe care tineretul țării noastre îl dă luptei 
tineretului din colonii îl constituie propria 
sa luptă pentru întărirea forțelor păcii în 
lume”.

Participanții la adunare au adoptat apoi 
în unanimitate textul unor mesaje adre
sate către F.M.Ț.D. și U.I.S. prin care ti
neretul din Capitală își exprimă deplina 
solidaritate cu lupta tineretului din țările 
coloniale, față de măreața cauză a luptei 
pentru eliberare națională, independență,-' 
condiții mai bune de viață, pentru pace.

---- o-----
De'egajia tineretului din R.P.R. 
la sesiunea Comitetului Executiv 

al F. M. T. D.
Luni 21 februarie a.c. a plecat din Ca

pitală îndreptîndu-se spre Berlin, dele
gația tineretului din R.P.R., formată din 
tovarășii Cornel Fulger, prim secretar al 
C.C. al U.T.M. și Petre Gheorghe secre
tar al C.C. al U.T.M., care va participa 
la sesiunea Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. din 25-28 februarie a.c.

(Agerpres)
Șl

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI AUREL ȘEȚU
Zeci de mii de locuitori ai Bucureștiu- 

lui au însoțit luni la amiază pe ultimul 
drum pe Aurel Șețu, victima ucigașilor le
gionari care au atacat Legația R.P.R. din 
Elveția.

In tot cursul dimineții mii de oameni 
ai muncii au continuat să se perinde prin 
sala Casei de cultură a sindicatelor, unde 
a fost expus corpul neînsuflețit.

Ei își iau rămas bun de la acest fiu de
votat al poporului, ucis mișelește de banda 
agresorilor legionari, aflați în slujba spio
najului american.

Mulți cetățeni depun la catafalc buchete 
de flori, jerbe și coroane din partea unor 
întreprinderi și organizații. Depun co
roane de flori șoferii unor misiuni diplo
matice acreditate la București. Fac de gardă 
funcționari din Ministerul Afacerilor Ex
terne, colegi da muncă ai lui Aurei Șețu 
și oameni ai muncii din întreprinderi.

La ora 12, pe bulevardul 6 Martie s-a 
format cortegiul funebru.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Au
rel Șețu, purtat pe umeri de tovarăși ai 
săi de muncă, este scos din sala Casei 
de cultură a sindicatelor și așezat pe ca
rul mortuar.

In fața cortegiului sînt delegații ale oa
menilor muncii din întreprinderi și insti
tuții care poartă coroanele de flori depuse 
la catafalc. Urmează carul mortuar, învă
luit în pînză neagră și roșie, acoperit cu 
zeci de coroane și jerbe. Apoi o coloană 
nesfîrșită pe care o alcătuiesc cetățeni din 
toate colțurile Capitalei. Străzile din jur 
sînt pline de lume. Sînt fără număr cei 
care au ținut să-și la rămas bun de la to
varășul Aurel Șețu, cei care exprimă as
tăzi ura fierbinte cu care întregul nostru 
popor privește fărădelegile comise de ban
dele fasciste.

în sunetele unui marș funebru, cortegiul 
se pune în mișcare. De o parte și de alta 
a străzilor, pe trotuare, la ferestre și bal
coane, se află în semn de omagiu zeci 
de mii de oameni.

Cortegiul a străbătut bulevardul 6 Mar
tie, piața Bălcescu, bulevardul 1848, piața 
28 Martie, apoi s-a îndreptat spre bule
vardul Tudor Vladimirescu, Calea 13 Sep
tembrie, pînă la cimitirul Ghencea.

Aci a luat cuvîntul tov. Ștefan Armea- 
nu, din partea salariaților Ministerului 
Afacerilor Externe.

în numele salariaților Ministerului Afa
cerilor Externe aduc scumpului nostru to
varăș Aurel Șețu. ucis mișelește de duș
manii înrăiți ai patriei noastre, ultimul 
nostru salut.

Pe tovarășul Aurel Șețu cu toții l-am 
iubit șj l-am prețuit pentru munca, dra
gostea și devotamentul său față de po
porul muncitor și patria noastră.

Poporul nostru înfierează 
crima fascistă de la Berna

w
Guvernul elvețian să-i

CONSTANȚA (de la corespondentul 
nostru) întruniți în mitinguri oamenii 
muncii din Constanța își manifestă pro
funda indignare față de banda fascistă care 
a atacat gangsterește legația R.P.R. de la 
Berna.

La mitingul care a avut loc la Banca 
de Stat din Constanța, utemistul Stănescu 
Traian a arătat:

„îi cunoaștem bine pe acești asasini. Ne 
aducem aminte de bestialitățile săvîrșite 
de ei în timpul războiului prin asasinarea 
a mii de oameni nevinovați. Ei sînt au
torii masacrelor săvîrșite în masă în’nu
meroase orașe ale țării noastre. Fugiți 
peste graniță de teama poporului, jalni
cii asasini slujitori ai imperialismului 
mai încearcă acum prin atacuri mișelești

In salul natal al lui Aurel Șeiu
ROMAN (de Ia trimisul nostru).
Duminică după amiază sala căminului 

cultural din comuna Boghițea raionul Ro
man era plină pînă la refuz. Numeroși 
țărani muncitori din comună, bătrini cu 
tîmplele albite, utemiști și tineri și-au 
manifestat indignarea față de crima 
odioasă de la Berna căreia i-a căzut vic
timă Aurel Șețu, răpus mișelește de o 
bandă de asasini legionari, dușmani de 
moarte ai poporului nostru muncitor. Pe 
fețele tuturor se citea ura nemărginită 
față de lepădăturile fasciste, față de asa
sinii lui Aurel Șețu, care în furia lor 
neputincioasă încearcă pe toate căile să 
provoace încordare în relațiile dintre 
state.

Indignarea metalurgiștilor
în timp ce cortegiul de mii de oameni 

ai muncii conducea pe Aurel Șețu pe ulti
mul său drum, sirena uzinelor „Vasile 
Roaită“ din Capitală suna prelung, che- 
mîndu-i pe muncitori la mitingul de pro
test împotriva actului banditesc săvîrșit 
de legionari la Berna. în sala în care a 
avut loc mitingul a clocotit cu putere mî- 
nia și revolta metalurgiștilor.

„în numele muncitorilor din sectorul 3 
montaj, a spus lăcătușul Tudor Negoiță, 
cer cu hotărîre extrădarea bandei de le
gionari care a devastat cu premeditare clă
direa legației R.P.R. la Berna și care l-a 
ucis mișelește pe tovarășul nostru de 
muncă și luptă, Aurel Șețu. Acești crimi
nali neputînd să-și realizeze planurile lor 
mîrșave în Republica noastră populară, 
s-au aruncat la Berna cu furie oarbă, nu 
numai asupra vieții unui cetățean romîn, 
dar și împotriva a tot ceea ce ne apar
ținea : portrete, documente, scrisori. Noi

La catafalcul lui Aurel Șețu
Duminică, în tot cursul zilei, mii de ce

tățeni din Capitală și-au luat rămas bun 
și au adus un ultim salut lui Aurel Șețu, 
fiu devotat al poporului nostru, căzut la 
datorie, în urma atacului banditesc să
vîrșit de banda de legionari — slugi tică
loase ale imperialismului — asupra Lega
ției R.P.R. la Berna.

în sala mare a Casei de Cultură a Sin
dicatelor, unde a fost depus corpul neîn
suflețit, răsunau acordurile melodiilor fu
nebre. în jurul sicriului așezat pe un pos
tament drapat în roșu și negru, acoperit 
de flori, fac de gardă tovarăși de muncă 
ai defunctului, conducători auto, funcțio
nari superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, activiști de partid și ai organi
zațiilor de masă.

Cu capul descoperit, trec într-un șuvoi 
neîntrerupt prin fața catafalcului mii de 
cetățeni, muncitori și muncitoare, oameni 
ai culturii, femei, militari, studenți, elevi, 
pionieri.'

Ca un ultim omagiu, ei depun la cata- 
’ lui Aurel Șețu jerbe și buchete de

Cortegiul funebru parcurge străzile Capitalei
Fiu credincios al clasei muncitoare, edu

cat de partid, tovarășul Aurel Șețu a că
zut la datorie în slujba patriei sale dragi.

Am fost cu toții cuprinși de o mare in
dignare aflînd de atacul împotriva Lega
ției noastre din Elveția, săvîrșit de ban
diții legionari care stau în slujba ațîțători- 
lor la război, imperialiștii.

Atacul banditesc împotriva legației 
noastre dovedește mînia neputincioasă a 
imperialiștilor, furioși că astăzi nu mai 
pot jefui și exploata poporul nostru mun
citor.

în fața corpului tău neînsuflețit — a 
spus în continuare vorbitorul — ne luăm 
angajamentul să întărim și mai mult vi
gilența revoluționară, să muncim mai 
mult și mai bine pentru întărirea patriei 
noastre și a forței sale de apărare, împo
triva tuturor dușmanilor.

A vorbit apoi tov. Ion Raiciu, membru 
în prezidiul Consiliului Central al Cole
giilor de avocați din R.P.R.

în fața trupului lipsit de viață al tova
rășului Aurel Șețu, victima atacului ban
ditesc săvîrșit împotriva Legației noastre 
de la Berna — a spus vorbitorul — inte- 
lectualiii din R.P.R. își exprimă toată in
dignarea pentru crima săvîrșită și tot
odată protestează împotriva atitudinii 
autorităților elvețiene în această împreju
rare.

★ 
extrădeze pe fasciști 

să tulbure liniștea poporului nostru. Ti
neretul patriei noastre alătxri de întreg 
poporul care iubește viața nouă, privește 
cu adîncă indignare, atacul criminal al 
acestei bande de asasini și cere aspra lor 
pedepsire.

Asemenea lui a vorbit și tovarășii 
Petrescu Gheorghe, Pavlic Gheorghe, Ruse 
Ștefan și alții.

„Oamenii muncii — a arătat to
varășul Rădulescu Ion la mitingul 
constructorilor navali — condamnă cu 
asprime provocarea de le Berna pusă 
la cale de imperialiștii americani și 
englezi. Ei cer ca guvernul elvețian să ia 
măsuri urgente pentru extrădarea imediată 
către autoritățile romîne a criminalilor 
fasciști care au săvîrșit atacul de la Berna.

— Am aflat de moartea lui Aurel Șețu 
cu adîncă indignare, a spus bătrînui Iancu 
Botezatu, în vîrstă de 61 de ani. Am cu
noscut pe părinții săi și cu toate că au 
trecut ani de atunci îmi mai amintesc și 
de Aurel.

— Asasinii legionari au ucis un om al 
muncii din satul nostru a spus tovarășul 
Vasile Dumitru Gavril. Pentru crima lor 
poporul nostru trebuie să-i pedepsească.

Țăranii muncitori din comuna Boghițea 
au condamnat crima odioasă a legionari
lor romîni aflați în solda spionilor ameri
cani cerînd extrădarea acestora către au
toritățile R.P.R. pentru a-și primi pe
deapsa meritată.

știm că așa cum în 1941 legionarii nu ar fi 
putut dezlănțui rebeliunea fără ajutorul 
hitleriștilor, nici în noaptea de 15 februarie 
nu ar fi putut vărsa din nou sînge fără 
sprijinul agențiilor de spionaj imperialiste. 
Atunci erau păziți de tancuri adilse din 
Germania, acum le asigurase retragerea o 
mașină a forțelor americane de ocupație 
din Germania occidentală”.

„Atacul care a adus moartea lui Șețu, 
a spus tînărul Niculae Pădurea, care a 
vorbit în numele său și în numele brigăzii 
U.T.M. de la secția I strungărie, se în
cadrează după legile tuturor popoarelor ca 
o crimă de drept comun. întrucît a fost 
săv.îrșită în incinta legației Republicii 
Populare Romîne, cerem ca bandiții să 
răspundă în fața poporului romin, să fie 
extrădați de guvernul elvețian".

La sfîrșit, participanții la miting au 
adoptat în unanimitate o moțiune în care 
cer guvernului elvețian extrădarea asasi
nilor legionari.

flori. Sînt depuse de asemenea coroane de 
flori din partea a numeroase colective de 
oameni ai muncii din întreprinderi și in
stituții. Pe panglica coroanei depuse de 
salariații Ministerului Afacerilor Externe 
e scris : „Vom păstra o vie amintire lui 
Aureț Șețu, pildă de patriotism și devo
tament pentru noi toți". Pe panglica co
roanei depuse de Comitetul de partid al 
Ministerului Afacerilor Externe scrie: 
„Tovarășului Aurel Șețu, luptător al clasei 
muncitoare, asasinat mișelește de bestiile 
legionare".

Aducînd ultimul omagiu lui Aurel Șețu, 
cei ce trec prin fața catafalcului privesc 
chipul celui ucis ce poartă urmele lovitu
rilor bestiale ale criminalilor legionari. Ei 
condamnă cu indignare acțiunea provoca
toare împotriva Legației R.P.R. la Berpa, 
crima de neiertat săvîrșită de lepădăturile 
fasciste fugite din țară, aflate în slujba 
agenturilor cercurilor imperialiste agre
sive.

Autoritățile elvețiene nu numai că nu 
au făcut nimic pentru a preveni agresiu
nea și crima de la Legația noastră din 
Berna, dar au tolerat crearea condițiilor 
necesare acestei agresiuni și crime. Ele 
au tolerat existența pe teritoriul Elveției 
a_ unor elemente fasciste, care sînt ostile 
țării noastre și ostile oricărei colaborări 
internaționale.

Din felul în care s-a produs agresiunea 
de la Legația noastră din Berna, se des
prinde clar că în spatele agresorilor se 
găsesc anumite interese care depășesc 
granițele Elveției și că acest act criminal 
face parte din lanțul de provocări por
nite din aceleași cercuri imperialiste al 
căror scop este de a crea o încordare in
ternațională tot mai mare în vederea pre
gătirii ș; dezlănțuirii unui nou război.

Intelectualitatea din țara noastră înfie
rează agresiunea sălbatică săvîrșită îm
potriva Legației noastre din Elveția, în
fierează acțiunile trădătoare ale legiona
rilor și ale altor criminali puși în slujba 
ațîțătorilor la război.

împreună cu întregul popor romîn, noi 
intelectualii sprijinim cu toată hotărîrea 
notele de protest ale guvernului romin, 
adresate guvernului elvețian, în care se 
cere ca criminalii fasciști, autori ai agre
siunii împotriva Legației noastre de la 
Berna și asasinii iui Aurel Șețu, să fie

Semnăturile pe Apel 
sînt întărite prin fapte 

★ ★
Sondorii din Boldești

PLOEȘTI (de la corespondentul no
stru). — Cu multă satisfacție îți vorbesc 
sondorii oficiului de foraj Boldești, despre 
victoriile pe care s-au angajat să le ob
țină în anul 1955. Și pe drept le zic ei 
victorii, atunci cînd dau producției sonda 
forate de ei cu 10 sau 20 zile mai devreme.

Ca un rezultat prețios al extinderii me
todelor sovietice de elaborare rapidă a 
sondelor, ca folosirea în timpul forajului 
a unui debit puternic de apă, au abținut 
însemnate victorii pînă acum.

De la data de 17 februarie întreg oficiul 
do foraj Boldești lucrează în contul lunii 
martie. Zeci de sonde, ca cele cu numărul 
885, 114, 892, sau numărul 1, au obținut 
o depășire peste plan între 19,2 și 55,5 la 
sută. Folosind cu precizie elementele 
micii mecanizări în foraj, brigăzile de fo
raj conduse de încercații brigadieri Du
mitru Gheorghe, Alecu Alexandru, Savu 
Gheorghe, Aurel Gheorghe și mulți alții 
au redus simțitor timpul de manevrare 
ceea ce i-a ajutat să contribuie la reali
zarea planului de foraj pe luna februarie 
cu 11 zile mai devreme.

în lupta pentru a da patriei cît mai 
multe tone de țiței, un aport deosebit l-au 
adus și brigăzile utemiste de foraj con
duse de tinerii maiștri sondori Stoica F. 
Constantin, Covrig Gheorghe și alții. 
Pînă la data de 20 februarie harnicii son
dori ai oficiului de foraj Boldești au ob
ținut o nouă depășire de plan in metri 
forați de 34,8 la sută. Cu aceste succese 
se mîndresc pe drept cuvînt.

Angajamentele ce și le-au luat în mo
mentul semnării Apelului de la Viena au 
început să devină realitate. Așa întăresc 
ei semnăturile depuse pe Apelul păcii, 
contribuind astfel la întărirea economiei 
și a capacității de apărare a patriei 
noastre.

Intr-un cartier
încă de dimineață, gospodina Maria 

Radu, președinta comitetului.de luptă pen
tru pace nr. 242, din raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, cartierul 6, București, a trecut 
pe la fiecare din vecinele de pe stradă.

— După amiază, vă invit la mine. Vom 
avea un sfat al păcii.

— Venim negreșit — răspundeau gos
podinele. Gătim treburile și sosim.

Pe înserat au început să sosească.
Cînd în căsuța de pe strada Hălții s-au 

adunat atâtea femei de nu mai era nici 
un loc, a deschis sfatul păcii tov. Aneta 
Mateescu.

A vorbit apoi președinta comitetului, 
Maria Radu. în cuvinte simple, dar izvo- 
rîte din inimă, ea a arătat suferințele în
durate de oamenii muncii din cartier în 
anii grei ai războiului.

Activista Maria Radu, soție de ceferist 
este bine cunoscută cetățenilor din cartier 
ca o veche luptătoare pentru pace. Pentru 
munca ei neobosită în zilele cînd poporul 
coreean sîngera în groaznicul măcel dez- 
lănțuit de imperialiștii americani. Maria 
Radu a primit distincția „Steaua R.P.D. 
Coreene”.

Apoi a luat cuvîntul Vișoiu Păunica, 
deputată în sfatul popular raional, care a 
arătat importanța muncii de popularizare 
a Apelului Păcii de la Viena.

„Oamenii muncii ne întîmpină cu bucu
rie și aștern semnăturile lor pe Apel, cu 
încredere — a spus preotul Jean Anghe- 
lescu, parohul bisericii din cartier, secre
tarul comitetului. — Ei văd în Apel arma 
sigură și puternică cu care vor fringe 
toate șubredele manevre și tratate închi
nate războaielor..."

De hotărîrea oamenilor muncii, de mînia 
răzbunării izvorâte din durere să se teamă 
cei ce vor să aprindă din nou peste lume 
pîrjolul războaielor.

predați autorităților romîne ca să răs
pundă de faptele lor.

Apoi a luat cuvîntul tov. Constantin 
Nichița, secretarul C. C. al Sindicatului 
muncitorilor și funcționarilor din institu
țiile administrative de stat.

Actul criminal căruia i-a căzut victimă 
tovarășul. Aurel Șețu ne întărește tot mai 
mult hotărîrea de a lupta, împotriva im
perialiștilor provocatori de război, ne spo
rește vigilența față de uneltirile lor cri
minale.

Agresiunea săvîrșită Ia Berna face par
te din șirul de acțiuni provocatoare, puse 
la cale de imperialiștii americani, care 
uneltesc din răsputeri împotriva lagăru
lui democrației, păcii șj socialismului în 
fruntea căruia se află marele popor so
vietic, precum și împotriva colaborării 
pașnice între popoare.

Poporul romîn recunoaște mîna acestor 
criminali, recunoaște în aceste acțiuni 
mîrșave, gangsterești, pe bandiții care au 
comis împotriva țării noastre nenumărate 
fărădelegi, pe asasinii bestiali care au 
stropit cu petrol și au ars de vii ostași 
romîni în zilele rebeliunii legionare, pe 
ucigașii ceferistului Constantin David, ai 
profesorilor Iorga și Madgearu, pe auto+ 
rii masacrului bestial săvîrșit împotriva 
populației pașnice la Iași și la abatorul 
din București.

Poporul nostru nu a uitat crimele și 
nelegiuirile de ieri ale acestor lepădături 
fasciste.

Oamenii mnneii din R.P.R. înfierează 
cu hotărîre provocările puse la cale de 
imperialiștii americani, îndeplinite cu 
servilism de slugile lor fasciste și tole
rate de autoritățile elvețiene. Ei cer ca 
guvernul elvețian să predea autorităților 
R.P.R. pe bandiții care au săvîrșit atacul 
odios de la Berna, pentru ca ei să-și pri
mească pedeapsa pentru crima și nele
giuirile comise.

Poporul romîn va ști să nimicească 
toate încercările acelora care visează să 
introducă din nou regimul lor sîngeros 
de asuprire și teroare în țara noastră. El 
va munci cu energie sporită pentru con
strucția pașnică a țării sale și nu va în
ceta să ducă cu hotărîre lupta neobosită 
împotriva dușmanilor vieții sale noi, im
perialiștii provocatori și uneltele lor 
mîrșave.

încet. în acordurile solemne ale Inter
naționalei, sicriul este coborît în mor- 
mînt. Miile de oameni ai muncii adresea
ză ultimul salut bunului lor tovarăș Au
rel Șețu. Ei își întăresc hotărîrea de a 
apăra scumpa noastră patrie, de a-i întări 
forța, de a o face mereu mai frumoasă și 
mai îmbelșugată, de a lupta pentru întă
rirea cauzei păcii, scumpă tuturor po
poarelor. (Agerpres)
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PREGĂTESC RECOLTA ANULUI 1955
în întîmpinarea primăverii
agricolă 
din co-

Romine cu privire la desființarea siste- 
și rații.

muncitor TOM A GAVRILA. 8

...întreaga țărănime muncitoare, tiranii muncitori individuali, membrii gospodăriilor colective și întovără
șirilor agricole, muncitorii și tehnicienii din Națiunile de Mașini și Tractoare și din Gospodăriile Agricole de 
Stat, trebuie în mai mare măsură cointeresat» în cîștigarea bătăliei pentru o producție mărită ia grîu, secară, 
porumb, sfeclă de zahăr, plante oleaginoase, legume, cartofi...

...O deosebită atenție trebuie dată reparării mașinilor agricole și tractoarelor, pentru a asigura funcționarea 
lor cu maxima capacitate și fără întreruperi, reparării mijloacelor de producție de care dispun țăranii muncitori 
în vederea folosirii lor cu randament maxim, asigurării țărănimii muncitoare cu semințe și îngrășăminte.

Din Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare ~ *
mului de aprovizionare pe bază de cartele

Țăranul ___
din comuna Ardusat, raionul Șomcuța- 

| Mare, a reușit să scoată 1400 kg. po-8 
8 rumb boabe de pe o suprafață de 0,40 8 
8 hectare. Metoda aplicată de el e stm- 8 
j plă, dar cere cunoașterea regulilor agro- 8 
8 tehnice. Tovarășul Toma Gavrilă a în-8 
8 sămînțat porumbul într-un lot care în g 
| anul precedent fusese cultivat cu trifoi, 8 
8 și l-a prășit de 3 ori, fără mușurolre. 8 
8 El este hotărît ca în toamna viitoare să g 
| scoată 5.000 kg. la hectar.
'oooaoooooasoooaoooooooooatx ooooooooooooooooooooooooooc^,

E NECESARĂ 
GRĂBIREA REPARAȚIILOR

Zilnic, noi vești sosite din diferite re
giuni ale țării arată terminarea în între
gime a reparării mașinilor și uneltelor 
agricole. Nu tot așa de bine merg însă 
lucrurile la S. M. T. Ghiorac, regiunea 
Oradea. Pînă la începutul lunii februarie 
în stațiune nu era terminată reparația la 
nici un tractor, iar unele organe de trac
toare erau reparate abia în proporție de 
41 la sută.

De ce a rămas S.M.T.-ul Ghiorac în 
urmă cu reparațiile ? în primul rînd re
parațiile au început tîrziu. Ritmul zilnic 

' de reparații nu a_ fost respectat, organi
zarea cît și disciplina fiind slabe.

Unele echipe n-au fost întărite sufi
cient. Astfel, echipa de reparat pompe de 
injecție (condusă de Balaș Ioan) a repa
rat, pînă nu de mult, abia 6 pompe. De 
asemenea trebuia întărită și echipa ce re
pară șasiurile de tractoare KD-35.

O cauză principală a rămînerii în urmă 
la reparați,- 
politică ce 
bază U.T.M.

întrecerea 
formală. în 
nări și nu s-a discut :rt sprijinul ce trebuie 
să-l dea tineretul în munca de reparații.

Secretarul organizației de bază U.T.M. 
Martin loan s-a complăcut în această stare 
de lucruri.

Gazeta de perete este lipsită de articole, 
cu toate că ar trebui criticați tineri ca 
Csordaș Iosif, care vine la lucru la orele 
9 în loc de orele 7 dimineața și pleacă 
înainte de terminarea lucrului, precum și 
mecanicul șef Petre Simion care își pe
trece majoritatea timpului în birou și nu 
în atelier, acolo unde i-ar fi locul.

Activiștii Comitetulpi raional U. T. M. 
Salonta — ca Guti Alexandru, șefuj sec
ției organizațiilor U.T.M., Bakk loan, in
structor al comitetului raional U.T.M. și 
alții — trec prin S.M.T. Ghiorac, constată 
lipsurile, fac o „aspră critică” tovarășului 
Martin loan și apoi se reîntorc la comi
tetul raional.

Organizația de bază U.T.M., sprijinită 
de comitetul raional U.T.M., trebuie să 
intensifice munca politică în rîndul tine
rilor mecanizatori din stațiune și să-i mo
bilizeze pentru a depune toată rîvna și tot 
elanul lor tineresc în muncă pentru ter
minarea reparațiilor la timp și în bune, 
condițiuni.

Aplică cele învățate 
la cercul agrotehnic

Colectiviștilor din Cărpiniștea, raionul 
Beceni, le place să muncească după me
todele cele mai înaintate. Ei aplică cele 
învățate la cercul agrozootehnic care func
ționează în cadrul gospodăriei.

Lectorul, tovarășul Vîrlan Vasile, le 
vorbește pe înțelesul lor și le dă exemple 
atît din gospodăriile colective din împre 
jurimi cît și din gospodăria lor.

La seminarii, colectiviștii Cristea Duțu, 
Băncilă Ion și Radu Pintilie iau parte ac
tivă la discuții și pun diferite întrebări.

Ei nu pleacă niciodată de la curs, pînă 
nu-și lămuresc toate problemele.

Cele învățate la acest cerc sînt apli
cate în practică de către colectiviști. In- 
țelegînd importanța aplicării îngrășămin
telor naturale, ei au și început să ducă pe 
ogoare gunoiul de grajd. Colectivistul Dia- 
conu Constantin .împreună cu utemistul 
Pușcă Ion și Florescu Constantin au trans
portat la cîmp pînă de curînd un număr 
de 200 căruțe gunoj de grajd. Gunoiul de 
grajd va fi îngropat sub brazdă, la exe
cutarea arăturilor de primăvară.

Nu s-a neglijat nici selecționarea semin
țelor. Pentru însămînțările de primăvară 

'S-au pregătit 1400 kg. sămînță porumb și 
90 kg. sămînță de mazăre. în ce privește 
pregătirea uneltelor necesare pentru efec
tuarea însămînțărilor, s-a terminat repa
rația celor 13 pluguri ale gospodăriei, pa
tru grape și a celor patru semănători de 
porumb și păioase.

Cu aceeași stăruință colectiviștii aplică 
și cele învățate în privința îngrijirii ani
malelor de muncă. Tovarășul Vrînceanu 
Gheorghe poartă o deosebită grijă bunei 
alimentări cu furaje și apă a vitelor de 
muncă. Curățenia grajdului nu lasă cu ni
mic de dorit. Cu animale astfel îngrijite, 
colectiviștii vor putea face lucrări 
cole de bună calitate.

Colectiviștii din Cărpiniștea sînt 
rîți să aplice pe scară largă metodele 
tehnice înaintate, învățate la cercul 
tehnic, fiind convinși că astfel 
tea munci cu spor pentru a obține în 
acest an o recoltă bogată.

Corespondent 
I. NEACȘU

cele 15 semănători pentru 
porumb sînt gata de a în
cepe lucrul pe ogoare. A- 
cum, la atelierul de fierărie 
se repară carele. 12 dintre 
ele sînt gata. Alături de 
comunistul Teodor Bobu, 
tînărul Florin Bici mun
cește cu multă îndemînare 
și hărnicie pentru ca toate 
uneltele și atelajele agricole 
necesare să fie pregătite 
cît mai din vreme.

Sămînța a fost de ase
menea asigurată și condi
ționată. Pînă de curînd, de

La gospodăria 
colectivă „Flacăra" 
muna Saroșu, raionul Me
diaș... Un du-te-vino ne
contenit. Colectiviștii își 
cată, cu grabă, de treburi.

Toate cîte le vezi aci îți 
dovedesc că harnicii colec
tiviști se pregătesc temei
nic pentru bătălia muncilor 
agricole de primăvară, se 
pregătesc să smulgă pă
mîntului recolte cît mai 
sporite la hectar. Iată, toa
te cele 40 pluguri, 4 semă
nători pentru păioase ca și

pildă, au fost selectate pe
ste 3.300 kg. grîu și mai 
bine de 6.400 kg. orz de pri
măvară. Pe ogoare au fost 
împrăștiate mai mult de 
230 tone bălegar și, totoda
tă, la îndemnul inginerului 
agronom din gospodărie, 
s-au pus, pe o suprafață 
de 20 hectare, capcane cu 
otravă pentru distrugerea 
șoarecilor de cîmp, pentru 
a feri astfel semințele.

Corespondent 
PETRE POPESCU

AUGUSTIN ARDE- 8
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țivitate a brigadierului constituie un | 
exemplu pentru toți colectiviștii. Pro-J 
ducția aceasta, care a depășit așteptă- 8 
rile, a fost posibilă deoarece brigada' 
condusă de tovarășul Ardeleanu a făcut ) 
dezmlriștlrea și arătura pentru însămîn-? 
țâre la timp, a ales grîu de sămînță din s 
soiul Odvoș-240 și a tratat-o. In timpul J 
verii colectiviștii au plivit lanul de 7 8 
ori șl au făcut recoltarea cînd bobul J 

g era încă în pîrgă pentru a nu se scu-Ș 
8 tura spicul. 8
^COOOOOOOOOOOOQOO  <500000<50000000OOOOOOOOOOC5OOOOOOOOO0OOO

8 Comunlstul
LEANU, brigadier de cîmp în gospo-g 
dăria colectivă „George Coșbuc” din 
raionul Șomcuța-Mare, împreună cu co- 

8 lectiviștii din brigada lui a scos 40.500 
8 kg. grîu de pe 27 hectare. întreaga ac- 
8 8 
8 8 8 8x 
r8 
8 
8

8

Fruntași în cultivarea grîului
• Producția medie de grîu obținută In 

1954 de colectiviștii din Agriș, raionul 
Satu Mare, a fost de 1800 kg. la hectar.

9 Colectiviștii din satul Bradu, raionul 
Sibiu, au recoltat 2.200 kg. grîu la hectar 
față de 1.200 kg. obținute de țăranii mun
citori cu gospodării individuale. Ei au 
reușit să recolteze 2.200 kg. grîu la hectar 
pentru că au aplicat îngrășăminte chi
mice în perioada de vegetație.

® în condiții climaterice nefavorabile, 
întovărășiții din Petricani, raionul Săveni, 
au obținut, de pe 53 hectare, în medie 
cîte 1.530 kg. grîu la hectar. Printre me
todele întrebuințate de ei sînt și acelea 
de a grăpa grîul în primăvară și de a-l 
plivi de buruieni ori de cîte ori e nevoie.

® Colectiviștii din Lenauheim, regiunea 
Arad, au obținut anul trecut în medie 
cîte 1.600 kg. grîu la hectar, iar de pe lo
tul semincer 1.700 kg. la hectar Ei au rea
lizat această recoltă în condițiuni nefavo
rabile, condiții în care unii țărani munci
tori cu gospodării individuale au obținut 
circa 700 kg. grîu la hectar. Aceasta a 
fost posibil datorită aplicării agrotehnicii.

9 Țăranii muncitori din comuna Gogan, 
regiunea Stalin, îl. prețuiesc mult pe loan 
Astaloș. El este doar cel mai priceput 
dintre ei in lucrul pămîntului și de la 
ei mulți au de învățat. Astfel, el a ob
ținut în anul trecut cîte 2.070 kg. grîu la 
hectar întrecînd cu mult recolta celor
lalți țărani muncitori.

2500 kg. grîu la hectar

agri-

hotă- 
agro- 
agro-

vor pu-

în toamna anului 1953 colectiviștii din 
Archita, raionul Sighișoara, au însămînțat 
grîul. în teren bine pregătit de către ti- toate condițiunile nefavorabile din anul 
nerii tractoriști de la S.M.T. Sighișoara. trecut, lanul celor din Archita a fost

Aceasta n-a fost însă totul. Colectiviștii 
din Archita știau că nu se pot mulțumi 
numai cu atît dacă vor să obțină roade 
îmbelșugate. Știau că mai au încă de 

cg în timpul vegetației, cultura 
bine îngrijită. Și colectiviștii au 
cu hotărîre. în iarnă, au reținut 
pe semănături, 
ca grîul să se

Au muncit mult colectiviștii din Ar- 
chita. dar și răsplata a fost frumoasă. Cu

Uneltele sînt gata de
VIDRA (De la corespon

dentul nostru). — Tinerii 
țărani muncitori din comu
na Mihai Bravu, regiunea 
București, 
puternic 
partid din comună în acțiu
nea de mobilizare a țărani
lor muncitori 
termina în cel 
timp pregătirile 
pentru muncile agricole de 
primăvară. în acest scop, 
comitetul organizației de 
bază U.T.M., în frunte cu 
tovarășul secretar Marin 
Hagiu, a mobilizat pe ute
miști să ducă o susținută 
muncă politică de masă în

dau un sprijin 
organizației de

pentru a 
mai scurt 

necesare

rîndul țăranilor muncitori 
pentru a-i convinge să re
pare cît mai din timp unel
tele, să pregătească să
mînța, să muncească în așa 
fel încît să constituie un 
exemplu vrednic de urmat 
pentru tinerii țărani mun
citori în ce privește pregă
tirea pentru însămînțările 
de primăvară.

Alături de Gheorghe Fu. 
nieru, care a reparat plu
gul, căruța, a ascuțit fia
rele de plug etc., de Ion 
Băltărețu, care a și termi
nat repararea uneltelor și 
și-a pregătit tot ce-i era 
necesar pentru însămînțări

lucru
și de alți țărani muncitori 
mai in
Manole 
duva și 
tre cei 
care au 
rea uneltelor și 
agricole și a 
pentru lucrările 
de primăvară.

Este de asemenea vred
nică de evidențiat munca 
tinerelor Maria Onete, Ma
ria Giambașu, Emilia 
Sprinceană și a altora.

Astfel în comuna Mihai 
Bravu reparația uneltelor 
și atelajelor agricole este 
pe terminate.

vîrstă, utemiști ca 
Nicolae, Ilie Vă- 
alții au fost prin- 
dintîi din comună 
terminat pregăti- 

atelajelor 
semințelor 

agricole

o constituie și slaba muncă 
o desfășoară organizația de
socialistă este cît se poate de 
stațiune nu s-au ținut adu-

muncă, 
trebuie 
muncit 
zăpada 
pentru 
și viguros, l-au grăpat 
îngrășăminte chimice, 
buruienile au început 
viștii au ieșit la plivit. Și nu l-au plivit 
numai odată, ci ori de cîte ori a fost ne
voie. N-a rămas decît firul de grîu.

iar în primăvară, 
dezvolte uniform 

și au împrăștiat și 
Mai tîrziu, cînd 

să răsară, colecti-

bogat în rod, spicul a fost mare 
De pe o suprafață de 80 hectare, 
colectiviști au obținut 
nită prin împrejurimi: 
pe fiecare hectar.

Răspunzînd chemării 
vernului — de a obține 
patriei, 10 milioane tone 
rumb boabe, colectiviștii 
lupta ca, în vara anului 
de grîu la hectar să fie i 
cît cea din anul trecut.

o recoltă 
2500 kg.

și greu, 
harnicii 
neîntîl- 
grîu de

partidului și gu- 
de pe ogoarele 

de grîu și po- 
din Archita duc 

1955, producția 
și mai mare de-

O EXPERIENȚA
în anul trecut, membrii brigăzii de ti

neret de la gospodăria colectivă „7 No
iembrie” din comuna Agriș, raionul Satu 

’ Mare, au cultivat cu porumb 20 hectare. 
Pe această suprafață, ei au întrebuințat 3 
metode diferite. Astfel pe 9 hectare ei au 
semănat porumbul în cuiburi așezate în 
pătrat făcînd prașilele obișnuite. Pe altă 
porțiune, tot de 9 hectare, în afară de în- 
sămînțarea porumbului în cuiburi dis
puse în pătrat, au făcut o prașilă supli
mentară. Pe a treia porțiune, în supra
față de 2 hectare, în afară de lucrările 
efectuate pe primele 2 porțiuni, au făcut 
și polenizarea artificială, suplimentară.

La strîngerea recoltei, tinerii colectiviști 
au cules de pe cele 3 porțiuni, recolte di-

INTERESANTĂ
ferite. Pe prima porțiune, au obținut 5500 
kg. porumb la hectar. Pe a doua porțiune, 
pe care au făcut și o prașilă suplimentară, 
au recoltat în medie cîte 7300 kg. la hec
tar. Pe a treia porțiune, pe care au făcut 
și polenizarea suplimentară, au obținut 
cîte 9.000 kg. porumb boabe la hectar.

Membrii brigăzii de tineret din gospo
dăria colectivă din Agriș sînt hotărîți ca 
în anul acesta, prin aplicarea unui com
plex de metode agrotehnice înaintate, să 
obțină o producție înaltă de porumb de 

întreg terenul repartizat brigăzii lor.
ION TEOHARIDE 

corespondentul „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Baia Mare

laoooooo

1000.000 POPA IOSIF
corespondentul „Scînteil tineretului’* 

pentru regiunea Oradea

Fruntași în cultivarea 
porumbului

• Țăranii muncitori întovărășiți din co
muna Lepindea, raionul Tîrnăveni, și-au 
cucerit renumele de fruntași ai luptei pen
tru recolte îmbelșugate, printre țăranii 
muncitori din raion. Și ei se străduiesc 
necontenit să nu-și desmintă numele. în 
anul trecut au cules o frumoasă recoltă 
de porumb : 5.700 kg. porumb știuleți la 
hectar.

9 Este drept, au muncit mult colecti
viștii din comuna Mogoșani, raionul Gă- 
ești, pentru a obține o recoltă bogată de 
porumb... Au însămînțat în cuiburi așe
zate în pătrat, au prășit de trei ori, au 
făcut și polenizarea suplimentară artifi
cială. în toamnă, recolta le-a răsplătit pe 
deplin strădania. De pe fiecare hectar au 
scos peste 3.300 kg. porumb.

9 Metoda însămînțării porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat a pătruns larg 
și în gospodăria agricolă de stat din Vr- 
dari-Turceni, raionul Filiași. In anul tre
cut o însemnată suprafață cultivată cu 
porumb a fost însămînțată după această, 
metodă, recoltîndu-se cîte 4.500 kg. po
rumb boabe la hectar.

® Ilie Ciulpan, țăran muncitor cu gos
podărie individuală din comuna Vînători, 
raionul Cujmir, a început să părăsească 
practicile înapoiate în cultivarea cereale
lor și să aplice tot mai mult metode agro
tehnice înaintate. In anul trecut de pildă, 
a pregătit bine cele 2 hectare ce trebuiau 
însămînțate cu porumb. Le-a arat încă 
din toamnă și le-a îngrășat, împrăștiind 
40 tone bălegar. Porumbul l-a prășit de 
trei ori și n-a mai făcut mușuroi. Aplica
rea metodelor agrotehnice și-a dovedit 
roadele : 3.000 kg. porumb boabe a re
coltat Ilie Ciulpan de pe fiecare hectar.

9 Colectiviștii din comuna Daneș, ra-t 
ionul Sighișoara, se mîndresc cu recolta 
de porumb pe care au cules-o în anul 
trecut. Și mîndria le este îndreptățită, 
însămînțînd la vreme și executînd apoi 
cu strictețe regulile agrotehnice prevăzute 
pentru întreținerea culturilor, ei au reușit: 
să obțină cîte 7.400 kg. porumb știuleți ■ 
de pe fiecare hectar.

Sfatul agronomului

Ce să facem acum pentru a obține
o recoltă sporită

Prirnăvara bate la ușă. în unele locuri, 
folosind timpul prielnic, oamenii muncii 
de pe ogoare au început primele lucrări 
de primăvară — arăturile și chiar însă- 
mînțările. Primăvara timpul este scump ; 
zilele pierdute pot fi recîștigate numai 
cu prețul unor mari eforturi și, de cele 
mai multe ori, provoacă pierderi serioase 
din recoltă. Ori, așa cum cer partidul și 
guvernul, anul acesta trebuie să se obțină 
o recoltă globală de 10 milioane tone grîu 
și porumb (boabe). De aceea încă de pe 
acum trebuiesc sporite eforturile în mun
că, și luate toate măsurile necesare bu
nei desfășurări a campaniei agricole de 
primăvară.

Iată pe scurt care sînt lucrările cărora 
trebuie să li se dea cea mai mare atenție 
în momentul de față.

Țăranii muncitori din comuna Mărgineni, raionul Buzău, se pregătesc din 
vreme pentru apropiatele lucrări agricole. Ei își repară plugurile, grapele, căru
țele, la centrele de reparat din comună. Numai la centrul de reparat nr. 1 au fost 
reparate 27 pluguri, 60 de căruțe și diferite uneite agricole.

Im fotografie: Repararea căruțelor la centrul de reparat nr. 1.

REPARAȚIILE
Mecanizatorii din S.M.T. și gospodăriile 

agricole de stat au datoria să grăbească 
punerea la punct a tractoarelor și mași
nilor agricole, recuperînd rămînerea în 
urmă. Este necesar ca toate reparațiile să 
fie gata în cel mai scurt timp.

Alături de grăbirea ritmului repara
țiilor, trebuie ținut seama, ca ele să fie 
făcute la un nivel calitativ superior.

Folosind toate posibilitățile interne, în
tărind disciplina muncii, tinerii mecani
zatori trebuie să lucreze cu avînt pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care le au.

Tot în această perioadă trebuie inten
sificată reparația uneltelor la centrele co
munale de reparații, în întovărășiri și în 
gospodăriile colective. Utemiștii și tinerii 
țărani muncitori au datoria să ajute la 
aprovizionarea centrelor de reparații, la 
buna organizare și desfășurare a muncii.

semințele altor plante și în special ale 
buruienilor, astfel încît sămînța să aibă 
condiții bune de încolțire, iar planta să 
se dezvolte liberă. Mijlocul cel mai po
trivit pentru curățire este triorarea — cu 
ajutorul triorului — sau selectarea — cu 
ajutorul selectorului.

încercarea puterii de încolțire a semin
țelor se face pentru a socoti cantitatea 
de sămînța care trebuie însămînțată. Pen
tru aceasta, se iau 100 de boabe și se pun 
la încolțit în vase cu puțină apă sau, mai 
bine, între două foi de hîrtie sugativă 
care trebuie să fie mereu umede. După 
cîteva zile se numără boabele încolțite. 
Dacă au încolțit 90. atunci puterea de în
colțire este de 
seamnă că, la cantitatea de sămînță ce 
trebuie dată la hectar, se va adăuga încă 
un procent de

Tratarea semințelor se folosește pentru 
înlăturarea bolilor plantelor, care se trans
mit prin sămînță Țăranii muncitori pot 
să-și procure substanțele necesare de la 
cooperativă, iar tratarea s-o facă, de la 
caz la caz, după " ........

90 la sută, ceea ce în-

10 la sută.

TNGR1J1REA
DE

indicațiile agronomilor.
SEMANATURILOR
TOAMNA

SELECTIONAREA, CONDITIONAREA 
ȘI TRATAREA SEMINȚELOR

Deoarece în curînd însămînțările 
începe, fiecare gospodărie de stat sau 
lectivă, fiecare întovărășire și fiecare 
ran muncitor cu gospodărie individuală 
trebuie să-și asigure sămînța necesară, 
s-o curățe, să-i încerce puterea de încol
țire și s-o trateze împotriva dăunători
lor.

Selecționarea semințelor se face cu 
scopul de a alege semințele cele mai de 
soi, din care vor încolți și răsări plante 
viguroase ce vor da o producție sporită. 
Dacă nu există semințe de soi, ele tre
buiesc procurate prin schimb.

Curățirea semințelor se face cu scopul 
de a îndepărta gunoaiele, boabele sparte,

pot 
co
ta

In aceste zile trebuie să se vegheze 
permanent starea semănăturilor de toam
nă și să se ia măsuri potrivite 
înlăturarea factorilor care duc la 
rea recoltei.

Dacă pe semănături s-a prins o 
de ghiață, tinerele plante sînt în primej
die de a pieri înăbușite sau sugrumate de 
ghiață. De aceea, scoarța aceasta trebuie 
sfărîmată fie cu ajutorul unei grape ste
late (cel mai bine) fie cu alte mijloace 
ce ne stau la îndemînă.

Dacă apa din ploi sau zăpezi băltește, 
se naște primejdia înăbușirii plantelor. 
Pentru îndepărtarea apei este necesar să 
se sape șanțuri, canale sau — acolo unde 
nu sînt alte posibilități de scurgere — 
puțuri absorbante.

De asemenea, dacă semănăturile au 
fost „descălțate" de ger, trebuie să se 
treacă peste ele cu tăvălugul, pentru a le 
presa rădăcinile în pămînt.

Participînd cu însuflețire la muncile din 
această perioadă, tineretul muncitor de la 
sate va aduce o însemnată contribuție la 
îndeplinirea sarcinii trasate de partid și 
guvern, de a se obține în acest an o re
coltă globală de 10 milioane tone grîu 
și porumb boabe.

Ing. agronom B. CLATICI

pentru 
scăde-
scoarță

Așa am obținut 2.050 kg. porumb boabe la hectar;
Anul trecut am semănat cu porumb un 

hectar de pămînt. Recolta obținută de pe 
un hectar a fost de 2050 kg. boabe. Am 
aflat că în unele locuri s-au obținut re
colte și mai mari. Cum am obținut acea
stă recoltă ? în toamna anului 1953 am 
arat ogorul adînc ca să însămînțez po
rumbul în primăvară. în iarnă, am ascul
tat la căminul cultural din comună o 
conferință despre foloasele însămînțatului 
porumbului în cuiburi așezate în pătrat. 
De asemenea am citit broșura : „Semăna
tul în pătrat sporește recolta la porumb”, 
în care am văzut pe bază de exemple con
crete avantajele acestei metode. împreună 
cu cei din familia mea, am hotărît să în- 
sămînțăm porumbul în cuiburi așezate în 
pătrat. Ca să fac acest lucru mi-am con
struit singur un marcator.

Cînd pămîntul avea temperatura po
trivită însămînțării porumbului am mar
cat terenul cu marcatorul și am pus boa
bele de porumb la adîncimea indicată de 
tehnicieni. Tot atunci am grăpat ogorul 
ca să nu prindă scoarță. După vreo 10-12 
zile porumbul a răsărit. Apoi, cînd avea 
2-3 foi, l-am prășit cu prășitoarea în lung 
și în lat. Ca să fac această lucrare cu 
sapa mi-ar fi trebuit 8 zile. Semănînd în 
pătrat am putut prăși cu prășitoarea tot 
hectarul într-o singură zi, deci am econo
misit timp. Apoi am făcut a doua prașilă

cu prășitoarea, economisind și de astă 
dată 7 zile de lucru.

în toiul secetei, vara, porumbul meu 
era frumos, crescut pînă la brîu. Ca să nil, 
se veștejească din cauza lipsei de apă, 
l-am prășit din nou, dar acum cu sapa. 
Porumbul continua să crească frumos. 
Trebuie să spun că toate prașilele le-am 
făcut fără mușuroi.

Cu aceste lucrări eu am reușit ca în 
toamnă să scot o producție de 2.050 kg. 
porumb boabe. Dacă n-aș fi semănat la 
timp, dacă n-aș fi prășit de trei ori, cred 
că în toamnă obțineam o recoltă asemă
nătoare cu vecinul meu de loc, Dumitra,- 
Bălan, adică mai puțin de 800 kg. la 
hectar.

Recolta mea putea fi însă și mai mare 
cu toată seceta, dar eu n-am cărat pe ogor 
nici o căruță au gunoi de grajd. Pentru 
ca în anul acesta să am o recoltă de po
rumb și mai bună, eu mi-am făcut o plat- 
fornfe unde pun gunoiul să putrezească 
bine. Bălegarul putred îl voi îngropa îh 
primăvară pe ogor.

Folosind asemenea metode există toată 
posibilitatea să obținem recolte bogate

ION VASILOA1E 
țăran muncitor cu gospodărie individuali 

din comuna Făurei, raionul Focșani

Timpul însorit și călduros a făcut posibil ca în multe locuri din regiunea 
Timișoara, pămîntul să se poată lucra în bune condițiuni.

In fotografie : utemistul Nicolae Fetilă, tractorist de la gospodăria agricolă 
de stat Giarmata, regiunea Timișoara. El se numără printre primii tractoriști din 
regiunea Timișoara care au Ieșit la arat în noul an. încă din prima zi, el și-a 
depășit norma de lucru, executînd în același timp arătură de bună calitate.



Am ales noii organizatori de grupă
Pe marginea adunărilor 

de dări de seamă și alegeri 

prilej de anali-

De cîteva zile s-au 
terminat în organi
zația noastră de sec
ție adunările pentru 
alegerea organizatori
lor de grupă. Ele au 
constituit pentru noi un
ză a activității grupelor U.T.M. și un bo
gat izvor de învățăminte pentru activita
tea noastră viitoare.

Grupele U.T.M. din organizația noas
tră sînt constituite pe brigăzi de produc
ție. Deși unele dări de seamă, ținute în 
adunările de grupă n-au analizat destu 
de temeinic problemele producției, totur 
în discuțiile lor utemiștii au acordat ace1 
tei probleme atenția cuvenită. In aceste 
adunări a reieșit că majoritatea brigăzilor 
își îndeplinesc și depășesc planul de pro
ducție, ca de pildă, brigăzile 1, 7, 8, că 
există o permanentă preocupare pentru 
îmbunătățirea calității produselor.

De asemenea, grupele U.T.M., au acordat 
atenție întăririi disciplinei în producție. 
Dintre toți utemiștii din secție doar Sta- 
varache Georgeta și Staicu Maria mal în
târzie sau lipsesc nemotivat de la lucru 
și aceasta dă mult de gîndit grupelor din 
care ele fac parte. în adunările de alegeri 
s-a luat în discuție activitatea fiecărui 
utemist. Ei se cunosc bine, mulți locuiesc 
la căminul întreprinderii, unii sînt prie
teni buni. Din aceste discuții a reieșit că 
majoritatea utemiștilor au abonamente la 
„Scînteia tineretului”, participă la adună
rile organizației, își achită la timp coti
zațiile. în prezent însă ei își îndreaptă a- 
tenția în spre felul în care învață ute
miștii, sau cum își petrec timpul liber. 
Chiar dacă în această direcție am obținut 
unele rezultate, discuțiile și criticile ute
miștilor sînt un semnal, ne arată că mai 
avem încă multe de făcut. Nu poate fi 
considerat, satisfăcător faptul că citirea 
cărților de literatură nu constituie preo
cuparea decît a unui număr restrîns de 
utemiști, că mai avem chiar printre or
ganizatorii de grupe, tineri care nu citesc 
ca. de pildă, tovarășa Mereuță Trandafira.

în învățămîntul politic sînt încadrați 
mulți utemiști și tineri. Organizatorii de 
grupă s-au interesat numai dacă aceștia 
participă sau nu la ședințele cercului. Pe 
ei ar trebui însă să-i intereseze dacă cursan- 
ții învață, cum se pregătesc, ce greutăți 
întimpină, cum îi ajută cele învățate în 
munca lor de toate zilele, astfel încît par
ticiparea la cercuri să nu fie doar o sim
plă formalitate. A făcut excepție tov. Pă
străv Minodora care se interesează și de 
aceste lucruri, ceilalți organizatori nu s-au 
interesat de acest gen de probleme.

Alături de utemiști în secția noastră 
muncesc mulți tineri, în deosebi fete. Multe 
dintre ele au venit de curînd de la țară. 
N-au mai muncit în fabrici, nu cunosc și 
n-au simțit, frumusețea muncii colective 
Fetele din secție .utemistele. s-au apropiat 
cu căldură de ele, le-au inițiat în tai
nele meseriei, dar au căutat să le atragă 
și in munca de organizație Așa de pildă 
tovarășa Coman Elena, organizatoarea 
grupei a 7-a s-a ocupat multă vreme de 
Irina Burica care nu de mult a cerut să 
fie primită în U.T.M. Grupa a 8-a s-a ocu

ln scopul îmbunătățirii muncii mecanizatorilor
Luni dimineața a început în București, 

la Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii. o consfătuire cu inginerii agronomi 
șefi șî mecanicii șefi din trusturile regio
nale ale gospodăriilor agricole de stat, 
ingineri agronomi șefi și mecanici șefi 
din gospodăriile agricole de stat din re
giunea București precum și mecanizatorii 
fruntași din diferite gospodărij de stat 
din țară, în scopul îmbunătățirii muncii 
mecanizatorilor pentru folosirea întregii 
capacități de lucru a mașinilor agricole și 
buna organizare și desfășurare a lucrărilor 
agricole de primăvară.

Ședința a fost deschisă de tov. Mircea 
Gogioiu, din partea conducerii Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii.

în cadrul acestei consfătuiri, care se va 
desfășura timp de 4 zile, vor fi prezen

pat cu succes de ti
nerii Mancu Nicolae, 
Nedelcu Nicolae, care 
de curînd au deve
nit utemiști. Datorită 
muncii pline de aten

ție desfășurată de grupele U.T.M. printre 
tinerii neorganizați noi am reușit să pri
mim în ultimele 4 luni 20 de noi membri 
în organizație.

Un număr mare de utemiști sînt înca
drați în corul întreprinderii, în diferite 
colective sportive. Cu toate acestea s-a 
făcut prea puțin pentru a antrena cit mai 
mulți băieți și fete să facă sport, sau să 
facă parte dintr-o formație artistică.

Dacă mă gîndesc la munca noastră, do la 
alegerile trecute și pînă acum, îmi dau 
seama cît de mult au sporit pretențiile 
utemiștilor față de cei pe care i-au ales 
în conducerea organizației. A.ceasta dove
dește cît de mult s-au dezvoltat ei din 
punct de vedere politic. Rezultatele alege
rilor dovedesc că și organizatorii de gru
pă au crescut, au învățat să-și îndepli
nească mai bine îndatoririle lor. Astfel 5 
dintre vechii organizatori de grupă au 
fost realeși în această muncă, iar ceilalți 
3 noi aleși sînt utemiști care atît în pro
ducție cît și în munca de organizație obțin 
rezultate bune. Atenția acordată muncii 
de educație a utemiștilor este dovedită și 
de discutarea în adunarea generală a ce
rerilor tovarășilor Lucsa Stela din grupa 
a 4-a, Cornet Anișoara din grupa a 7-a, 
Virtau Ion din grupa a 3-a și cererea mea 
de a fi primiți în rîndurile candidaților 
de partid.

Desfășurarea adunărilor de alegeri a or
ganizatorilor de grupă m-au făcut atît pe 
mine cît și pe ceilalți membri ai biroului 
să ne îndreptăm toată atenția înspre pre
gătirea adunării de alegeri a organizației 
de secție, care se va ține la începutul lu
nii martie.

Peste cîteva zile vom ține o consfătuire 
cu organizatorii de grupă și-i vom ajuta 
să repartizeze sarcini fiecărui utemist, 
să-și întocmească caiete de evidență a 
muncii utemiștilor, să pună în practică va
loroasele propuneri făcute în adunările de 
alegeri.

în același timp vom crea un colectiv 
mai larg care să înceapă alcătuirea dării 
de seamă ce va fi prezentată în adunarea 
de alegeri. De asemenea pornind de la 
criticile și propunerile utemiștilor făcute 
în adunările de grupe am și început să ne 
gîndim la o serie de măsuri menite să îm
bunătățească munca noastră, pe care le 
vom trece în proiectul de hotărîre ce va 
fi supus adunării generale. în acest an 
organizația noastră va acorda o mai mare 
atenție felului în care învață utemiștii, în 
care ei se distrează, fac sport, sau se o- 
dihnesc.

Așteptăm noile alegeri cu încrederea că 
utemiștii ne vor arăta ce s-a făcut bun în 
munca noastră, dar mai ales iși vor for
mula cerințele și propunerile lor pentru 
viitoarea activitate a organizației și a con
ducerii ei.

TUDOSE MARIA 
secretara organizației de secție 

Ring I.F.R.B.

tate referate asupra măsurilor agroteh
nice ce trebuie luate pentru reușita în- 
sămînțărilor de primăvară, despre orga
nizarea brigăzilor de tractoare, precum 
și despre folosirea tractoarelor, și mașini
lor agricole existente în gospodăriile de 
stat pentru extinderea la maximum a 
lucrărilor mecanizate. La institutul de 
cercetări pentru mecanizarea și electrifi
carea agriculturii participanții vor ascul
ta descrierea tehnică a mașinilor noi in
troduse în gospodăriile de stat, precum 
și indicații în vederea extinderii metodei 
graficului orar. De asemenea vor avea 
loc demonstrații practice privind princi
palele lucrări ce se execută în campania 
de primăvara și în perioada de întreți
nere a culturilor.

(Agerpres).

Aniversări culturale 
organizate de Comitetul 

Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R.

în cadrul marilor aniversări culturale 
inițiate de Consiliul Mondial al Păcii în 
scopul cunoașterii patrftnoniului progre
sist al civilizației și apropierii între po
poare, vor fi evocate anul acesta 6 mari 
figuri ale culturii universale: scriitorul 
german Schiller, de la a cărui moarte se 
împlinesc 150 de ani, scriitorul francez 
Montesquieu, cu prilejul împlinirii a 200 
de ani de la moartea sa, scriitorul spaniol 
Cervantes, cu prilejul împlinirii a 350 de 
ani de la apariția celebrei sale lucrări 
„Don Quichotfe'*, poetul polonez Mickie- 
wicz, mort la 26 noiembrie 1855, povesti
torul danez Andersen, născut în anul 18Q5 
și scriitorul american Whitman, cu prile
jul aniversării a 100 de ani de la apariția 
cărți; sale „Fire de iarbă'*.

în țara noastră, aceste aniversări sînt 
organizate de către Comitetul Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., Institu
tul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea în colaborare cu Academia 
R.P.R., Ministerul Culturii, Uniunea Scrii
torilor, Uniunea Artiștilor Plastici, C.C.S., 
U.T.M., A.R.L.U.S., Comitetul Femeilor 
Democrate.

Vor avea loc adunări comemorative și 
simpozioane în Capitală și în țară, cu care 
prilej vor fi evocate viața și opera ma
rilor scriitori. Academia R.P.R. va ține 
ședințe consacrate acestor aniversări. De 
asemenea, vor avea loc adunări publice 
în cadrul cărora se va organiza prezenta
rea operelor celor aniversați și discuții 
asupra vieții și creației lor. Astfel de re
uniuni vor avea loc și la cluburi, colțuri 
roșii din întreprinderi, instituții, unități 
agricole socialiste, precum și la biblioteci, 
case de cultură, case de creație etc.

Pe scenele unor teatre din București și 
din provincie vor fi prezentate piesele lui 
Schiller „Don Carlos**, „Hoții**, și „Intrigă 
și iubire**. Vor fi editate .în cursul acestui 
an un volum de piese de teatru ale lui 
Schiller, o ediție prescurtată din „Don 
Quichotte** de Cervantes, povestirile „Hai
nele împăratului** și „Mărunțica** de An
dersen în limbile romînă și maghiară, un 
volum de opere alese și un studiu asupra 
lucrărilor lui Whitman, „Pan Tadeusz** 
de Mickiewicz și un studiu asupra operei 
lui Montesquieu.

Prin grija Ministerului Poștelor și Tele
comunicațiilor, se vor emite timbre cu 
figurile celor 6 mari oameni de cultură.

(Agerpres) 
-----O-----

O casă a pionierilor 
la Aleșd

ORADEA (de la corespondentul nostru).
— Zilele acestea și-a început activitatea 
Casa pionierilor din Aleșd, regiunea Ora
dea.

Pentru început au fost organizate 9 
cercuri cu mai multe grupe. Astfel, cercul 
„prietenii cărții** își desfășoară activitatea 
prin 6 grupe cu limba de predare romînă 
și maghiară. La cercul tinerilor naturaliști 
s-a început lucrul. Școlarii urmăresc pro
bele de germinație a semințelor.

O deosebită afluență de amatori cunoaș
te cercul foto-radio și cel de fizico-chi- 
mie. Cercurile sînt frecventate pînă acum 
de 327 școlari din centrul Aleșd și satele 
învecinate.

Un deosebit interes pentru înzestrarea 
Casei pionierilor cu cele necesare a fost 
manifestat de către întreprinderile din 
raion. Fabrica de sticlă din Pădurea Nea
gră a confecționat o bună parte din apara- 
taje. Secția de învățămînt a sfatului popu
lar raional a asigurat materialele necesare 
pentru înzestrarea laboratorului de fizică 
și chimie.

Cu multă însuflețire a muncit profe
sorul Ilea Petru care a confecționat sin
gur etajere, tuburi metalice, busole și 
alte obiecte.

Ziua internațională de luptă împotriva colonialismului și de solidaritate cu tineretul din colonii

Hamid
Iran 

articol scris pentru 
„Scînteia tineretului**

21 februarie este 
Ziua internațională 
de luptă împotriva 
colonialismului și de 
solidaritate cu tinere
tul din colonii. Ea a 
devenit o zt tradițională pe care o sărbă
torește în fiecare an tineretul cinstit din 
lumea întreagă.

Da 21 februarie 1946, la Bombay, ma
rinarii, muncitorii și studenții indieni au 
ieșit în masă pe străzile orașului expri- 
mîndu-și indignarea împotriva continuării 
dominației imperialismului britanic asu- 
P~a^ tării lor. Armata și poliția imperia
listă au atacat cu sălbăticie pe demon
stranți, ucigînd un mare număr de per
soane și aruncînd în închisoare numeroși 
alții. Populația multor orașe din India 
s-a ridicat la luptă expnimîndu-și soli
daritatea cu demonstranții din Bombay.

în aceeași zi, în Egipt, studenții și mun
citorii sub conducerea Comitetului munci
torilor și studenților au manifestat la Ca
iro și Alexandria împotriva garnizoanelor 
britanice care ocupau cele două orașe. Și 
aici imperialiștii au ucis și întemnițat un 
număr mare de persoane.

In 1948, Conferința asiatică a .tineretului 
și studenților, organizată în comun de Fe
derația Mondială a Tineretului Democrat 
și Uniunea Internațională* a Studenților la 
Calcuta, a hotărît să considere această zi 
drept Ziua internațională de luptă îm
potriva colonialismului și de solidaritate 
cu tineretul din colonii. De atunci, an de 
an, organizațiile democrate de tineret, ti
nerii iubitori de pace de pretutindeni săr
bătoresc 21 februarie ca pe o zi tradițio
nală în cinstea eroicei lupte a tineretului 
și popoarelor indian și egiptean. Această 
zi are o mare semnificație pentru tinere
tul din țările coloniale ca și pentru tine
retul din toate țările lumii; lupta tine
retului colonial pentru independență na
țională este o parte integrantă a luptei pe 
care o desfășoară astăzi întreaga omenire 
pentru asigurarea păcii și zădărnicirea 
unui război atomic. Tineretul din țările 
coloniale și dependente . este conștient de 
faptul că pentru a cuceri pacea și o viață 
mai bună el trebuie să lupte neîncetat 
pentru alungarea cotropitorilor imperia
liști.

Tineretul din țările coloniale și depen
dente luptă astăzi în condiții economice și 
politice foarte grele.

în aceste țări se poate vedea pretutin
deni sistemul de represiune și tiranie or
ganizat împotriva luptei nobile a popoare
lor coloniale pentru independență națio
nală și drepturile lor. Numai în cursul lu
nii ianuarie a.c. imperialiștii au ucis mi
șelește 92 de locuitori din Kenya, lup
tători pentru libertatea poporului lor. în 
Iran guvernul marionetă instaurat de ame
ricani și englezi a împușcat pe 22 din cei 
mai buni fii ai Iranului. în toate țările 
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coloniale închisorile 
sînt întotdeauna pli
ne cu luptători pen
tru pace și libertate.

In țările coloniale 
și dependente nive

lul de trai este extrem de redus. Foame
tea, bolile, analfabetismul, șomajul, să
lășluiesc în fiecare loc unde cotropitorii 
colonialiști și-au înfipt colții. în Iran 80% 
din numărul populației nu știe nici să 
scrie, nici să citească, în Egipt 80%, 
în Sudan 98%, în Senegal circa 95%, în 
Irak 85%, iar în Maroc peste 85%.

Șomajul înrăutățește viața oamenilor 
muncii din toate țările coloniale, precum 
și din țările capitaliste. Bărbați, femei și 
copii dormind pe străzi sau șosele— iată 
un tablou obișnuit în țările coloniale. 
Mortalitatea infantilă este foarte ridicată 
în aceste țări. în Iran, de pildă, 50% din 
noii născuți mor în prima zi după naș
tere. în Irak 80 % din numărul popu
lației suferă de trahomă (boală de ochi 
care duce la orbire) și se pot da numeroase 
alte exemple care să oglindească lipsa 
de asistență socială. In Fuman, nordul 
Iranului, există două dispensare și un me
dic pentru 350.000 oameni.

Tineretul din țările coloniale luptă ne
înfricat împotriva ocupației imperialiste 
pentru a schimba aceste condiții mizere 
de viață. Unitatea tineretului din țările co
loniale și solidaritatea tineretului din alte 
țări cu acesta are o importanță foarte 
mare în această luptă. Imperialiștii se stră
duiesc neîncetat să submineze și să dis
trugă această unitate punînd la cale și 
încurajînd discordia în rîndurile tinere
tului. Dar tineretul este conștient de im
portanța unității în lupta sa pentru drep
turi. In februarie anul trecut de pildă, 
în Bengalul de vest, în timp ce 20.000 
învățători luptau pentru mărirea sala
riilor, peste 100.000 studenți au declarat o 
grevă de solidaritate și au stnîns fonduri 
pentru profesorii lor. în Argentina tine
retul a participat la greva muncitorilor 
metalurgiști care, în fața celei mai bar
bare represiuni, și-au apărat în cursul 
unei greve de peste 20 zile, revendicarea 
lor privind majorarea salariilor cu 45%.

în prezent, cînd imperialiștii — adepți 
ai politicii „de pe poziții de forță** — pre
gătesc un nou război pustiitor, tineretul 
colonial laolaltă cu toți oamenii iubitori 
de pace de pretutindeni se ridică la luptă 
hotărâtă pentru apărarea păcii, pentru in
terzicerea și distrugerea armelor atomice.

Tinerii din țările coloniale își string tot 
mai mult rîndurile în jurul F.M.T.D. — 
organizația iubită a tineretului democrat 
din întreaga lume — care exprimă nă
zuința lor spre independență națională și 
pace. în prezent, tineretul și popoarele 
din țările coloniale iau parte activă la 
măreața campanie pentru strângerea de 
semnături împotriva unui război atomic. 
Crește lupta tineretului din colonii pen
tru pace, independență națională și liber
tate.

Prima fotografie reprezintă pe un 
tînăr din Congo. El nu se poate mișca 
decît susținut de o altă persoană. Asta 
datorită vieții de mizerie la care sînt 
condamnați tinerii din colonii.

împotriva asupririi colonialiste tine
retul din colonii se ridică la luptă cu 
tot mai multă energie. Prin mitinguri 
și adunări, greve și demonstrații, el 
cere condiții mai bune de trai, salarii 
egale la muncă egală, încetarea repre
siunilor. Fotografia nr. 2 înfățișează o 
asemenea manifestare de luptă care a 
avut loc în Africa de sud.

în lupta Pe care o duce, tineretul 
din colonii nu este singur, el are prie
teni în toate colțurile lumii.

Printre cei mat activi prieteni ai ce
lor în suferință din țările coloniale sînt 
tinerii țărilor lagărului democratic. 
Mulți tineri din colonii învață în insti
tutele superioare din țările democrate.

Pentru îmbunătățirea învățămîntului 
profesional și tehnic

In anii puterii populare, școlile profe
sionale au dat industriei noastre socialiste 
aproape 100 000 de muncitori calificați. 
Dm rindul acestora se ridică necontenit 
tot mai mulți fruntași in producție, care, 
muncind cu entuziasm și aplicînd meto
de înaintate de lucru, aduc o contribuție 
însemnată la dezvoltarea industriei noas
tre socialiste

Cu toate realizările obținute, organiza
rea învătămîntului profesional în cadrul 
sistemului de școli profesionale ale rezer
velor de muncă a dovedit însă și serioase 
slăbiciuni. Profilul școlilor profesionale nu 
asigura pe deplin specializarea absolven
ților potrivit cu cerințele economiei na
ționale. In unele școli ale rezervelor de 
muncă nu au fost* valorificate în măsură 
suficientă avantajele pe care le oferă in
struirea practică la locul de muncă în pro-» 
cesul de producție din întreprinderi, șan
tiere de construcții etc. Din lipsa unei 
pregătiri, practice sistematice, unii absol
venți ai școlilor profesionale ale rezerve
lor de muncă repartizați în producție, cum 
au fost de pildă, mulți dintre cei reparti
zați uzinelor „23 August” și Comple
xului C. F. R. „Grivița Roșie” din Ca
pitală, s-au obișnuit destul de greu 
cu condițiile de muncă din uzină. 
Ei au avut nevoie de o perioadă destul de 
lungă pentru acomodare, în care nu au 
putut aduce foloase substanțiale întreprin
derii respective.

Totodată faptul că multor elevi ai șco
lilor rezervelor de muncă nu li s-au asi
gurat cele mai bune condiții de practică 
în întreprinderi și că recrutarea lor nu s-a 
făcut în primul rînd din localitatea unde 
se atlă întreprinderea, a avut ca urmare, 
pe lingă slaba lor pregătire profesională 
și creșterea fluctuației forțelor de muncă, 
scăderea disciplinei în producție.

Analizind această situație, C.C. al P.M.R. 
și Consiliu! de Miniștri al R.P.R., prin re
centa Hotărîre cu privire la organizarea 
școlilor profesionale de ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor tehnice de maiștri, 
au pus bazele unui nou sistem de calificare 
a cadrelor profesionale și tehnice.

Noul sistem de pregătire a viitorilor 
muncitori calificați, lichidînd lipsurile ma
nifestate pînă acum, asigură condiții su

ing. Șiefan Marton
Director general al Direcției Generale 

a Rezervelor de Muncă 
din Ministerul învățământului

perioare ridicării nivelului învățământului 
tehnico-profesional. El armonizează cerin
țele dezvoltării industriei, agriculturii și 
sectorului social-cultural, cu temeinica 
pregătire teoretică și practică a viitorilor 
muncitori, dînd astfel posibilitatea satis
facerii dorinței fierbinți, patriotice a tine
retului, de a contribui cu întreaga putere 
*și capacitate la înflorirea patriei.

Potrivit noii organizări, școlile profesio
nale de ucenici, care vor pregăti munci
tori calificați în meseriile specifice dife
ritelor ramuri de activitate, se vor împărți 
în două grupe : școli profesionale care se 
organizează pe lingă întreprinderi, trus
turi, centre mecanice. S.M.T., G.A.S., sau 
pe lingă alte unități economice ori insti
tuții. și școli profesionale (școlile rezerve
lor de muncă) ale Ministerului învățămîn
tului.

Urmărind pregătirea cadrelor de mun
citori calificați în strînsă legătură cu ne
voile dezvoltării industriei și agriculturii, 
Hotărîrea prevede că rețeaua și profilul 
școlilor profesionale de ucenici, durata de 
școlarizare pe meserii și specialități să fie 
fixate de către ministere, instituții și or
ganizații centrale, ținindu-se seama de pro
punerile întreprinderilor pe lingă care sint 
organizate școlile; propuneri făcute după 
strictele lor nevoi de muncitori calificați, 
în funcție de necesitățile legate de crește
rea volumului producției în conformitate 
cu pianul de stat, de necesitățile pentru 
dezvoltarea în perspectivă a întreprinde
rilor și de necesitățile curente pentru în
locuirea celor cs ies din cimpul muncii 
prin pensionare Se va înlătura astfel unul 
din cele mai mari neajunsuri ale vechiului 
sistem de pregătire a cadrelor de munci
tori : planificarea birocratică, făcută fără 
cunoașterea reală a necesităților de cadre 
pentru diferitele ramuri ale economiei na
ționale.

In școlile profesionale care se vor or
ganiza pe lingă întreprinderi și instituții.

centre mecanice, S.M.T., G.A.S. etc., in
struirea practică a ucenicilor va decurge 
în condiții superioare celor de pînă acum. 
După o perioadă de 1—6 luni de practică 
în atelierul-școală. viitorul muncitor își Va 
continua instruirea practică în mod obli
gatoriu în procesul de producție al unită
ții economice, la locul de muncă. In acest 
fel, elevul școlii profesionale de ucenici 
va avea toate posibilitățile ca, în timpul 
celor 2—3 ani de pregătire, să-și însu
șească în mod creator toate .cunoștințele 
practice pe care să le împletească cu cu
noștințele teoretice La sfîrșitul duratei de 
școlarizare tînărul va stăpîni bine mese
ria aleasă, se va putea încadra imediat și 
fără nici o deficiență în procesul de pro
ducție

Dar nu numai atît. Sistemul de organi
zare 'a învățămîntului tehnic și profesio
nal elaborat pe baza Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la organizarea școlilor de uce
nici, a școlilor tehnice și a școlilor tehnice 
de maiștri, aduce noi elemente, deosebit de 
importante, in buna pregătire a tinerilor, 
care se vor forma ca muncitori în aceste 
școli

în primul rind, interesate direct, între
prinderile și instituțiile pe lingă care vor 
funcționa școlile profesionale de ucenici, 
vor acorda toată importanța și sprijinul 
mater:al bunei funcționări a școlilor, ridi
cării nivelului învățămîntului, instruirii 
temeinice a tinerilor, viitori lucrători, 
pentru realizarea planului de producție. 
Ministerul învățămîntului va avea dato
ria de a contribui la asigurarea unei in
struiri unitare și la aplicarea metodelor 
didactice corespunzătoare Apoi, întregul 
proces de învățămînt se va desfășura po
trivit planurilor și programelor de învăță, 
mint, elaborate de ministerele și institu
țiile respective, ținindu-se seama de pro
punerile făcute de întreprinderile pe lingă 
care funcționează școlile.

Este evident că în acest fel, spre deo
sebire de trecut, tinerii care vor munci 
după absolvire în întreprinderile respec
tive, vor fi capabili să contribuie cu toată 
pr.ceperea lor la desfășurarea cu succes a 
procesului de producție pe care-1 cunosc 
bine, în cadrul căruia au muncit și învă

țat în același timip, formîndu-se ca mun
citori. Calitatea pregătirii profesionale a 
viitorilor muncitori vă crește și mai mult 
datorită faptului că ei vor cunoaște și 
lucra cu mașinile și utilajul cel mai mo
dem, se vor deprinde cu tehnica nouă. Ei 
vor fi legați prin mii de fire de între
prindere, i se vor devota în întregime. 
Se va crea astfel o tradiție a întreprin
derii, care-și va crește singură generații 
întregi de muncitori.

La aceasta mai trebuie adăugat faptul 
că tineretul din aceste școli va avea în
drumarea și povața unor cadre didactice 
bine calificate. Cursurile vor fi predate de 
profesori, iar instruirea practică la locul 
de muncă se va face de către cei mai 
buni muncitori calificați, maiștri și maiș
tri instructori, oameni cu toată experien
ța muncii practice, care cunosc în mod 
deosebit procesul de producție respectiv.

Evidente sînt avantajele noului sistem 
și în ce privește viitoarea organizare și 
funcționare a școlilor profesionale (școlile 
rezervelor de muncă) ale Ministerului în- 
vățămîntului. Aceste școli vor fi organi
zate ca unități de producție pentru satis
facerea unor nevoi locale, în domeniul lu
crărilor de instalații, de reparații și de în
treținere și pentru producția de utilaj și 
aparataje necesare laboratoarelor școlilor. 
Unele din aceste școli vor putea fi orga
nizate pentru producția de piese de schimb 
și reparații de utilaj.

In condițiile unui asemenea proces de 
învățămînt profesional, în care însușirea 
practică se identifică — în ceea ce pri
vește profunzimea și nivelul — cu însăși 
munca productivă, sprijinit și îndrumat 
cu dragoste de maiștri și instructori price- 
puți, tînărul va putea deveni un muncitor 
destoinic, pentru care meseria nu va avea 
taină. Chiar practica din trecut a demon
strat acest lucru. în sistemul rezervelor de 
muncă, în care a decurs pînă în prezent 
învățămîntul profesional, au existat școli 
în care practica elevilor s-a desfășurat în 
cadrul atelierelor-școală, înzestrate și or
ganizate ca ateliere de producție, avind un 
plan de producție Asemenea școli cum 
sînt Centrul școlar profesional Păltiniș, 
Școala profesională nr. 1 energie electrică 
din Cluj, Școala profesională metalurgică 
Ploeșt; etc. au dat promoții de absolvenți 
bine pregătiți, tineri care intrați în pro
ducție, au cucerit în majoritate titlul de 
muncitori fruntași

Concretizarea materială a tuturor avan
tajelor pe care le prezintă noul sistem 
de pregătire a cadrelor de muncitori cali

ficați pune în fața cadrelor didactice, pro
fesori și maiștri-instructori, sarcini de cea 
mai mare răspundere. Esența noului sis
tem — ridicarea calității învățămîntului 
și legarea lui nemijlocită cu producția — 
impune cadrelor didactice o muncă de in
struire temeinică, făcută cu dragoste și 
perseverență.

Profesorii și maiștrii instructori, într-o 
strînsă colaborare, trebuie să-și îndrepte 
toată atenția ca desfășurarea procesului de 
învățămînt să decurgă cît mai strîns legat 
de producție, astfel încît el să înarmeze 
pe tineri cu toate cunoștințele necesare 
meseriei, să-i obișnuiască încă de pe băn
cile școlii cu ritmul și cu disciplina mun
cii în producție.

Folosind experiența acumulată pînă 
acum și învățînd din lipsurile din trecut, 
cadrele didactice au datoria să-și ridice 
exigența față de calitatea lucrărilor elevi
lor, să se străduiască să imprime la elevi 
grija față de îndeplinirea tuturor indicilor 
planului de producție, față de ridicarea 
calității produselor și reducerea prețului 
de cost al acestora, față de creșterea pro
ductivității muncii și reducerea rebutu
rilor.

învățătura este cea mai de căpe
tenie sarcină a tinerilor care urmează 
cursurile școlilor profesionale de ucenici. 
De felul în care vei învăța, tinere de la 
oraș sau de la sat, va depinde cinstea pe 
care ți-o vor acorda ca viitor muncitor 
tovarășii tăi de muncă, poporul, patria 1 
Tu vei intra în școală animat de dorința 
fierbinte de a săvîrși fapte mari în pro
ducție, de a fj cît mai folositor patriei. 
Entuziasmul tău, marea ta sete de a cu
noaște și de a ști, puterea pe care ți-o dă 
tinerețea, vor putea găsi calea realizării, 
dacă vei ști să muncești cu ambiție, cu 
ardoare, pentru a învăța în mod exem
plar meseria pe. care ți-ai ales-o. Ți se 
oferă în aceste școli toate posibilitățile să 
te formezi și să devii un muncitor care 
să facă cinste clasei muncitoare, un ce
tățean care să facă cinste patriei.

îndeplinirea cu succes a prevederilor 
Hotărîrii partidului și guvernului cu pri
vire la organizarea școlilor profesionale 
de ucenici, a școlilor tehnice și a școlilor 
tehnice de maiștri pune în fața noastră 
sarcini de mare răspundere.

Ministerul învățămîntului a luat mă
suri concrete menite să ducă la îmbună
tățirea muncii de îndrumare și control în 
școli, în scopul îmbunătățirii continue a 
procesului de învățămînt.

Pregătirea profilării școlilor rezervelor

de muncă în spiritul prevederilor Hotă
rîrii C.C. al P.M.R., și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., crearea a tot mai multe 
școli — fabrici, elaborarea materialelor, 
programelor și planurilor de învățămînt 
necesare, vor da posibilitatea încă înce- 
pînd din acest an școlar ca învățămîntul 
profesional să capete baze mai solide, asi- 
gurînd pregătirea de muncitori calificați, 
cu cunoștințe profesionale temeinice, capa
bili să îndeplinească sarcinile trasate de 
partid și guvern.

în centrul atenției noastre trebuie să 
se afle munca sistematică de educare co
munistă a tinerilor, pentru cultivarea 
dragostei față de meseria aleasă, a dra
gostei pentru întreprinderea, uzina sau 
S.M.T.-ul unde lucrează, a respectului 
față de profesori, maiștri șl muncitori vîr- 
stnici, care-i îndrumă și-i ajută în califi
carea lor profesională.

Organizațiile U.T.M. din întreprinderi și 
uzine au un rol deosebit de important în 
creșterea și educarea viitorilor muncitori. 
Sub conducerea organizațiilor de partid, ele 
trebuie să ajute pe tinerii ucenici să se 
încadreze activ în viața de organizație, 
să-i înconjoare cu dragoste și înțelegețe 
tovărășească, să-i antreneze în întreceri 
socialiste, să le stimuleze dragostea și 
mîndria pentru meseria pe care și-au ale- 
s-o. Folosind sprijinul organizațiilor U.T.M. 
din școlile profesionale ale rezervelor de 
muncă, cadrele didactice trebuie să se 
ocupe intens de cultivarea la tinerii uce
nici a unui patriotism înflăcărat pentru ca 
aceștia să lupte cu ardoare pentru propă-*' 
șirea patriei noastre dragi. Acest lucru îl 
pot face prin popularizarea concretă a 
meseriei respective, prin organizarea de 
întilniri ale elevilor cu Eroi ai Muncii So
cialiste, fruntași în producție și absolvenți 
ai școlii, prin vizite in fabrici etc. Cadrele 
didactice trebuie să ajute nu numa, la 
formarea profesională, dar și la formarea 
de buni cetățeni, schimbul de nădejde al 
clasei muncitoare.

în felul acesta, școlile profesionale de 
ucenici vor reuși să crească muncitori ca
lificați cu o înaltă pregătire profesională 
și tehnică, cu un nivel cultura! ridicat, 
patrioți înflăcărați, constructori activi ai 
socialismului în patria noastră.
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Pentru soluționarea 
pașnică

a problemei germane
— Cuvintarea iul O. Grotewohl —

BERLIN 20 (Agsrpres). — TASS trans
mite :

La 19 februarie a avut loc la Berlin un 
mare miting de protest împotriva acordu
rilor militare de la Paris, la care au par
ticipat reprezentanți ai populației din 
toate sectoarele orașului.

La miting a luat cuvîntul Otio Grote- 
wohl, primul ministru aj Republicii De
mocrate Germane.

Grotewohl a chemat pe toți germanii 
indiferent de concepțiile lor, apartenență 
politică și credințele lor religioase, să se 
unească în lupta .împotriva acordurilor de 
la Paris, pentru un acord pe întreaga Ger
manie. Grotewohl a făcut o serie de pro
puneri, care servesc cauza soluționării 
pașnice a problemei germane printre 
care :

1) Cele două părți ale Germaniei tre
buie să ceară în comun celor patru puteri 
să convoace imediat o conferință pentru 
discutarea problemei germane. In cazul 
cînd nu se va putea realiza grabnic un 
acord între cele două părți ale Germaniei 
în privința cererii, aceasta trebuie adre
sată separat.

2) Pentru înlesnirea convocării acestei 
conferințe a celor patru puteri, cele două 
părți ale Germaniei trebuie să cadă de 
acord cu privire la ținerea unor alegeri 
libere pe întreaga Germanie încă în anul 
1955.

3) Camera Populară a Republicii Demo
crate Germane și Bundestagul Republicii 
Federale vor face imediat schimb de dele
gații car€ vor prezenta ambelor parla
mente punctele lor de vedere în proble
mele de importanță vitală. pentru poporul 
nostru. Prezidiul Camerei Populare s-a și 
adresat la 18 februarie președintelui Bun- 
destagului și a numit pe membrii dele
gației care vor pleca la Bonn.

4) Republica Democrată Germană și or
ganizațiile ei de stat și obștești declară 
că sânt gata să ducă tratative comune în 
orice alt domeniu, care să servească la o 
înțelegere și apropiere între cele două 
părți ale Germaniei.

----- O-----

Criza de guvern 
din Franța

PARIS 21 (Agerpres). — Ziarele rela
tează că cu prilejul consultărilor președin
telui Republicii Rene Coty cu președinții 
grupurilor parlamentare, deputatul Wal- 
deck-Rochet a declarat președintelui în 
numele grupului parlamentar comunist că 
Partidul Comunist francez este gata să 
sprijine în țară și în parlament orice pre
ședinte al Consiliului de Miniștri și orice 
guvern care ar îndeplini următoarele sar
cini principale :

1) Renunțarea la politica de înarmare a 
Germaniei și ducerea unei politici de tra
tative și de pace cu Răsăritul.

2) Satisfacerea revendicărilor oamenilor 
muncii, în special a revendicării cu privire 
la majorarea salariilor, ajutoarelor și pen
siilor.

3) Renunțarea la politica de represiuni 
în Africa de nord. Recunoașterea drepturi
lor și satisfacerea aspirațiilor popoarelor 
coloniale.

In seara aceleiași zile președintele Repu
blicii a propus lui Edgar Faure, unul din 
liderii partidului radical să formeze noul 
guvern. După ce a fost primit de președin
te, Edgar Faure a declarat ziariștilor că va 
da „cît mai curînd posibil” răspunsul de
finitiv dacă poate forma guvernul.

Începîndu-și sîmbătă seara vizitele pro
tocolare Faure le-a continuat în cursul di
mineții de duminică cînd a avut întreve
deri cu președinții celor două camere, cu 
foștii prim miniștri Mendes-France și 
Antoine Pinay și cu reprezentanții grupu
rilor parlamentare de dreapta.

0 dezmințire a agenției Tass
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 

transmite următoarea dezmințire: Agenția 
americană United Press a transmis zilele 
trecute o informație din Washington, în 
care se arată că după o călătorie făcută de 
un grup de membri ai Comisiei mixte a 
Congresului S. U. A. pentru problemele 
energiei atomice în unele țări ale Asiei și 
Orientului Apropiat, subcomisia acestei 
comisii a dat publicității un raport în care 
se susține că Uniunea Sovietică nu ar 
dori să acorda Indiei ajutor sau să-i co
munice informații științifice și tehnice 
privind folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice.

După cum a aflat agenția TASS, guver
nul Indiei nu a adresat guvernului 
U. R. S. S. rugămintea de a-i acorda aju
tor pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice și, prin urmare Uniunea 
Sovietică nu a avut posibilitatea să-și facă 
cunoscută atitudinea față de o asemenea 
rugăminte.

Așadar, afirmațiile mai sus citate ale 
autorilor raportului constituie o născocire 
grosolană.

-----O---- -

Un fost colaborator 
al spionajului vest-german 

a trecut în R. D. Germană
BERLIN 21 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția A D.N., Heinz Stoeckert, 
fost colaborator al serviciului de infor
mații al Ministerului de la Bonn pentru 
problemele întregii Germanii (serviciul de 
spionaj vest-german), condus de Iakob 
Kaiser, a trecut in Republica Democrată 
Germană.

El a făcut reprezentanților presei o de
clarație în care arată că s-a convins că 
politica de război dusă de Adenauer ser
vește unor interese străine și tinde să 
permanentizeze scindarea Germaniei.

---- o-----
Viscol în Europa occidentală
PARIS 21 (Agerpres). — Potrivit rela

tărilor agențiilor de presă occidentale, în 
apusul Europei s-a abătut un puternic 
val de frig, însoțit de viscole și furtuni, 
provocând mari pagube materiale și nume
roase victime omenești.

In Anglia, ca urmare a gerului și a ză
pezii abundente, circulația aeriană și pe 
șosele, precum și legăturile telegrafice și 
telefonice au fost complet întrerupte în 
unele regiuni.

Corespondentul agenției Reuter rela
tează că în Germania occidentală, Belgia 
și Olanda, în unele regiuni zăpada a pa
ralizat circulația, întrerupînd legăturile 
telegrafice și telefonice.
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Ecou! internațional al propunerilor sovietice 
in problema reducerii armamentelor 

și interzicerii armei atomice

ADEPTII WEHRMACHTULUI 
ÎN DIFICULTATE

Au trecut 145 zile de la conferința care provoacă o deosebită neliniște la Washing
R. P. CHINEZA

PEKIN 21 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Toate ziarele centrale au pu
blicat la 20 februarie pe primele pagini 
sub titluri mari, textul integral al De
clarației guvernului sovietic în legătură 
cu apropiatele lucrări ale subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare.

Ziarul „Jenminjibao** a publicat Decla
rația cu următorul subtitlu: „Uniunea 
Sovietică a propus tuturor statelor să dis
trugă stocurile existente de arme atomice 
și cu hidrogen, să reducă efectivul forțe
lor armate, să convoace o conferință mon
dială pentru reducerea generală a arma
mentelor11,

Textul Declarației guvernului sovietic 
a fost transmis la 19 și 20 februarie de 
postul central de radio al Republicii 
Populare Chineze.

R.P. POLONA
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite: Ziarele centrale poloneze au 
publicat pe primele pagini, sub titluri 
mari, textul Declarației guvernului so
vietic în legătură cu apropiatele lucrări 
ale subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare.

„Trybuna Ludu** a publicat Declarația 
guvernului sovietic sub titlul „Să se dis
trugă stocurile de bombe atomice și cu 
hidrogen. Să nu se sporească efectivul 
forțelor armate și alocările în scopuri mi
litare'*.

S.U.A.
NEW YORK 20 (Agerpres;. — Declara

ția guvernului sovietic în legătură cu 
apropiatele lucrări ale subcomitetului Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare a stîrnit 
un viu interes în rîndul opiniei publice 
americane. Ținînd seama de acest interes, 
comentatorii unor ziare încearcă să con
vingă pe americani că aceste propuneri 
n-ar avea în vedere, încetarea cursei înar
mărilor atomice. In acest scop, ei recurg 
la metodele răsuflate de dezorientare, 
afirmînd că propunerile Uniunii Sovietice 
ar fi „un pas propagandistic**...

După cum reiese din știrile transmise 
de agenția Associated Press, propunerile 
sovietice îndreptate spre înlăturarea pri
mejdiei războiului atomic nu au fost pe 
placul acelor reprezentanți ai cercurilor 
guvernante ale S.U.A. care pun mari spe
ranțe în arma atomică pentru înfăptuirea 
planurilor lor agresive. După cum anunță 
corespondentul din Washington al acestei

Opinia publică mondială 
indignată de agresiunea fascistă de la Berna

BERNA (Agerpres). Pe adresa însărcina
tului cu afaceri al Republicii Populare 
Romîne la Berna au continuat să sosească 
scrisori în care diferiți cetățeni ai Elveției 
își exprimă indignarea față de atentatul 
săvîrșit împotriva legației Romîne.

Camille Barbezac, fost președinte al Con
siliului comunal din Lausanne, scrie în te
legrama sa : „Țin să vă exprim profunda 
mea indignare față de atentatul banditesc 
săvîrșit împotriva legației R. P. R. din 
Berna. Vă exprim sincere condoleanțe în 
legătură cu moartea lui Aurel Șețu, vic
tima acestui atentat. Sper că vinovății vor 
fi pedepsiți. Această provocare nu va face 
decît s’ă întărească voința de luptă a po
porului romîn contra fascismului. Doresc 
din toată inima guvernului și poporului ro
mîn noi succese și o eră de pace și pros
peritate.”

Activista pe tărim social Maria Masot, 
din Geneva, a trimis următoarea tele
gramă : „Doresc să vă exprim simpatia 
mea profundă în legătură cu întîmplările 
tragice pe care le trăiți. îmi exprim de 
asemenea indignarea că asemenea fapte 
au putut să se producă pe teritoriul nos
tru și doresc ca teroriștii să fie judecați 
grabnic de către autoritățile romîne”.

Dr. Marceline Mieville, medic dentist din 
Lausanne, scrie : „Am luat cunoștință cu 
profundă indignare de evenimentele deo
sebit de tragice care s-au desfășurat la le
gația romînă. Citim cu un sentiment de 
rușine infamiile pe care le publică anu
mite ziare ale noastre. Vă rog să credeți 
că toți elvețienii cinstiți își dau seama cît 
este de scandaloasă o asemenea atitudine 
a poliției elvețiene. în aceste ore penibile 
exprim întregului personal al legației sim
patia mea”.

Din localitatea Comano s-a primit urmă
toarea telegramă semnată de familia Sonia 
și Antonio Camonica : „Vă transmitem 
condoleanțele noastre cu prilejul grelei 
pierderi pe care ați suferit-o prin moartea 
lui Aurel Șețu. Cu mirare și indignare am 
luat cunoștință de poziția adoptată de gu
vernul nostru și de poliția elvețiană în le
gătură cu atentatul fascist împotriva le
gației voastre”. »

★

GENEVA (Agerpres). — Ziarele progre
siste elvețiene, relatînd amănuntele atacu
lui banditesc împotriva legației romîne de 
la Bema și reproducând textul integral al 
notelor de protest ale guvernului Republi
cii Populare Romîne, condamnă cu pro

Criminalii trebuie să-și primească pedeapsa cuvenită
Am aflat cu profundă indignare despre 

monstruoasa agresiune săvîrșită asupra le
gației noastre de la Berna de către ele
mente criminale fascisto-legionare care 
și-au găsit azil în Elveția, atentat care s-a 
soldat cu moartea unui cetățean al patriei 
noastre. Nu este întâmplător faptul că 
agresiunea de la Berna s-a produs în 
acest moment istoric cînd țara noastră, 
integrată în lagărul păcii, duce o luptă 
continuă pentru destinderea încordării in
ternaționale, pentru evitarea unui război 
de exterminare a omenirii. Aceste lepădă
turi legionare, care au pătruns cu forța 
în clădirea legației, care au tras cu re
volverele și armele automate rănind grav 
pe Aurel Șețu și punînd în pericol viața 
membrilor legației, sînt în slujba directă 
a mai marelui lor în ale gangsteriei, în 
slujba serviciului central al spionajului 
din S. U. A., condus de Allan Dulles. Cele 
100 de milioane de dolari, puse la dispo
ziția criminalilor fasciști fugiți din țările 
de democrație populară au determinat 
și stimulat acțiunile lor de provocări hu
liganice în diferite țări.

Guvernul elvețian, care era obligat pe 
baza tuturor tratatelor internaționale să 
asigure inviolabilitatea sediilor reprezen
tanțelor diplomatice, precum și securitatea 
personalului diplomatic, a rămas pasiv,

agenții, „Departamentul de stat a refuzat 
în mod oficial să comenteze noua decla
rație sovietică, dar oficialități bine infor
mate au lăsat să se înțeleagă că ele o 
consideră drept inacceptabilă**.

Unii corespondenți, printre care cores
pondentul ziarului „New York Times** și 
agenției Associated Press, văd una din 
„primejdiile acceptării propunerilor so
vietice în aceea că acest lucru ar putea 
împiedica înarmarea Germaniei occiden
tale. Obligația de a nu spori efectivul for
țelor armate și armamentele în raport cu 
nivelul din 1 ianuarie 1955, scrie corespon
dentul din Washington al agenției Asso
ciated Press, nu ar permite Germaniei 
să sporească forțele sale armate nici mă
car cu un om sau cu un tun“.

Unii comentatori sint totuși nevoiți să 
recunoască că declarația guvernului so
vietic a produs o mare impresie în cercu
rile diplomatice ale O.N.U. „Diplomații 
din anturajul O.N.U., scrie coresponden
tul agenției United Press, au salutat pro
punerile Moscovei ca un pas spre dezar
mare generală**.

ANGLIA
LONDRA 20 (Agerpres). — Declarația 

guvernului sovietic în legătură cu apro
piatele lucrări ale subcomitetului Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare a fost pri
mită la Londra cu întîrziere și, probabil 
din această cauză declarația nu a rost pu
blicată în primele ediții ale ziarelor de di
mineață. Totuși, unele ziare au publicat 
o scurtă expunere a declarației.

Agenția Reuter a transmis o expunere 
amănunțită a declarației guvernului so
vietic.

Toate ziarele de provincie engleze au 
publicat știri cu privire la declarația gu
vernului sovietic. Ziarele relevă acea 
parte a declarației, în care se vorbește 
despre distrugerea stocurilor de arme 
atomică și cu hidrogen, despre folosirea 
materialelor atomice exclusiv în scopuri 
pașnice, despre încetarea cursei înarmă
rilor.

Unele ziare citează partea declarației 
în care se arată că popoarele sint vital 
interesate în rezolvarea problemei dezar
mării și interzicerii armei atomice.

După cum anunță agenția Reuter, purtă
torul de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei a refuzat să comenteze 
propunerile cuprinse în declarația guver
nului sovietic, cu excepția propunerii de 
a se convoca o conferință mondială pentru 
reducerea generală a armamentelor, în le

fundă indignare acțiunile provocatoare ale 
elementelor fasciste și atitudinea poliției 
elvețiene.

Astfel, ziarul „Voix Ouvriere”, care apare 
la Geneva, subliniază gravitatea atacului și 
critică cu deosebită asprime poliția fede
rală. Intr-un articol redacțional ziarul 
scrie : „Poliția federală a știut să spioneze 
acum cîțiva ani pe prof. Bonnard, să-1 
aresteze pe un peron de gară și să-i inten
teze un proces pe cît de scandalos, pe 
atît de ridicol... Ea a știut să-și bată joc 
de libertățile democratice fundamentale, 
să transforme țara într-un stat polițist... 
Ea nu a Știut însă să împiedice niște agre
sori fasciști să comită crima nemaipome
nită din noaptea de 15 februarie...”

Ziarul „Vorwărst,” care apare la Basel, 
subliniază în articolul său de fond că nu 
poate fi găsită nici o scuză pentru atacul 
armat săvîrșit împotriva legației Republi
cii Populare Romîne. în continuare, ziarul 
scrie: „De ani de zile, în Elveția și-au gă
sit adăpost așa ziși „refugiați din răsărit”. 
Publicul a avut suficiente prilejuri să afle 
ce elemente se ascund sub acest titlu. 
Sînt indivizi care au fost deferiți în nu
meroase rînduri justiției pentru infracțiuni 
de drept comun”.

Vorbind despre atitudinea condamnabilă 
a autorităților elvețiene, ziarul scrie : 
„Nimeni nu va putea contesta în 
mod serios răspunderea Consiliului Fede
ral pentru atacul fascist și pentru urmă
rile grave decurgînd de aci pentru țara 
noastră.”

★

ROMA (Agerpres). — Relatările presei 
italiene în legătiwă cu agresiunea bandi
tească săvîrșită împotriva legației R.P.R. 
din Berna scot la iveală noi amănunte în 
legătură cu instigatorii și organizatorii 
atacului.

Astfel ziarul „TI Paese” a publicat la 
19 februarie următoarea știre:

„Poliția din Bema a sechestrat un au
tomobil care poartă un număr de înregis
trare al forțelor americane din germania 
și despre care se crede că aparține grupu
lui de fasciști care au atacat zilele trecute 
legația romină din Berna. Mașina era 
abandonată în strada Wallgassen la mai 
puțin de 300 m de legație încă de luni 
noaptea, cînd s-a săvîrșit atacul. Poliția 
a găsit mașina și a sechestrat-o. Aceasta 
ar confirma ipoteza că banda era formată 
din agenți ai unui serviciu secret ameri
can... ipoteză întărită de faptul că în cursul 
anchetei a rezultat aproape sigur că țara

Maria Moldovan 
judecător la Tribunalul

Suprem al R.P.R.

și timp de 2 zile, el a dat posibilitatea 
acestor trădători de patrie să săvârșească 
agresiunea. Această îngăduință a guvernu
lui elvețian nu poate fi cu nimic motivată 
și ea este condamnată de către opinia pu
blică mondială. Motivarea guvernului el
vețian că nu a trecut la acțiune de teama 
unor „vărsări de singe” este puerilă. Cum 
se explică atunci atitudinea autorităților 
elvețiene care au lăsat să zacă timp de 7 
ore .trupul victimei Aurel Șețu, până ce 
acesta și-a pierdut ultima picătură de 
sînge ?

Se pune firesc această întrebare : oare 
numai banda de huligani legionari este vi
novată de moartea lui Aurei Șețu și de 
nerespectarea normelor dreptului inter
național ? Oare autoritățile elvețiene, care 
au încurajat atentatul prin neluarea de 
măsuri energice și imediate împotriva 
fasciștilor fugiți din țară, nu poartă și ele 
urmele sîngeiui vărsat ?

Răspunsul este clar pentru toate popoa
rele. Guvernul elvețian este direct respon
sabil de cele întîmplate la Berna. Numai

gătură cu care el a declarat că „Anglia va 
accepta convocarea conferinței mondiale 
pentru dezarmare numai dacă sesiunea 
subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare va realiza un progres în împăca
rea punctelor de vedere ale răsăritului și 
apusului'*. Purtătorul de cuvînt a spus că 
propunerile sovietice vor fi studiate în ca
drul sesiunii subcomitetului.

După cum reiese din știrea transmisă de 
agenția Reuter, declarația guvernului so
vietic a neliniștit cercurile diplomatice lon
doneze care arată că „adoptarea propu
nerii sovietice ar însemna, printre altele, 
renunțarea apusului la acordurile de la 
Paris privitoare la înarmarea Germaniei 
occidentale în cadrul pactului atlantic, ceea 
ce puterile occidentale nu intenționează 
să o facă**.

FRANȚA
PARIS 20 (Agerpres). — Ziarele franceze 

au publicat o expunere a declarației gu
vernului sovietic în legătură cu apropia
tele lucrări ale subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare.

O serie de ziare ca „Franc-Tireur“ și 
„L’Aurore** se străduiesc să convingă pe 
cititorii lor că propunerile guvernului 
sovietic ar fi o manevră propagandistică.

★

PARIS 20 (Agerpres). — Ziarul Parisian 
de seară „Le Monde** și-a consacrat arti
colul de fond din 19 februarie declarației 
guvernului sovietic.

Ziarul numește „un nou element** în 
declarația guvernului sovietic propunerea 
de a menține forțele armate și armamen
tele la nivelul din 1 ianuarie 1955.

Ocupindu-se de propunerea sovietică 
cu privire la distrugerea stocurilor de 
arme atomice și cu hidrogen, ziarul recu
noaște că acest lucru îl dorește întreaga 
lume. Totuși, ziarul formulează diferite 
condiții cu privire la instituirea preala
bilă a unui control.

Ziarul „France Soir“, într-un articol 
consacrat declarației guvernului sovietic, 
fără a examina fondul propunerilor so
vietice, se ocupă mai ales de problema 
instituirii unui control asupra îndeplinirii 
măsurilor propuse.

Ziarul este totuși nevoit să recunoască 
că tezele expuse în declarația sovietică 
„găsesc un larg ecou in inimile popoarelor 
întregii lumi mai ales în perioada cînd 
puterile occidentale pregătesc ratificarea 
acordurilor de la Paris'*.

din care agresorii au venit în mod ilegal 
este Germania”.

Relatînd aceste știri, ziarul „II Quoti- 
diano” face totodată precizarea că „este 
extrem de improbabil ca americani în va
canță să fi părăsit mașina lor la Berna, 
dispărând apoi fără a lăsa urme”.

★

CAIRO 21 (Agerpres). — Ziarele egip
tene au publicat numeroase informații în 
legătură cu agresiunea săvîrșită de tero
riștii romîni la Legația R.P.R. din Berna. 
„Al Gumhuria” scrie că „acest atac este 
fără precedent”. Același ziar citează ar
ticolele apărute în presa sovietică arătînd 
că atacul tîlhăresc de la Berna fusese pre
gătit de serviciul american de spionaj cu 
scopul de a mări încordarea în Europa. 
Ziarul „Le Progres Egyptiene” subliniază 
că tîlharii fasciști făceau parte dintr-o 
organizație de fugari romîni cu sediul în 
Elveția și că atacul a fost finanțat de a- 
mericani.

Ziarul „Al Ahram” publică informații în 
legătură cu atacul comis la Berna cău- 
tînd să scoată în evidență rolul nefast al 
serviciului de spionaj american în Europa.

★

LONDRA 21 (Agerpres). — Sub titlul 
„Asasinii plătiți” ziarul „Daily Worker” 
scrie că în numeroase țări din Occident 
„există organizații care promovează cri
mele, sabotajul și violența împotriva de
mocrațiilor populare ...aceste organizații 
sînt finanțate cu dolari”. în încheierea ar
ticolului său ziarul „Daily Worker” subli
niază că „tîlharii prinși la Berna trebuie 
predați autorităților romîne pentru a fi ju
decați chiar de compatrioții lor”.

★

TEL AVIV 21 (Agerpres). — în presa 
israeliană au apărut numeroase informații 
cu privire la atacul criminal comis de fas
ciștii romîni la Legația din Berna. Ziarele 
„Kol Haam”, „Haaretz”, „Davar”, „Al 
Hamismar”, „Habocher”, „Lamerhav”, pu
blică fragmente din notele de protest a- 
dresate de guvernul R.P.R. guvernului el
vețian. Ziarul „Glasul Poporului” subli
niază că „atacul comis la Berna nu are 
precedent în istoria relațiilor internațio
nale și constituie din partea guvernului 
elvețian o gravă încălcare a obligațiilor 
internaționale”. în încheiere „Glasul Po
porului” arată că „nici între state care se 
află în stare de război nu s-au petrecut 
asemenea cazuri de încălcare a uzanțelor 
diplomatice internaționale”.

datorită acestei nepăsărî majoritatea hu
liganilor fasciști au putut să se strecoare 
printre .trupele polițienești fără a fi ares
tate.

Poporul nostru cunoaște prea bine cine 
sînt acești huligani fasciști I Fărădele
gile lor din anii de tristă amintire ai 
rebeliunii n-au fost uitate. Ei sînt acei care 
au mascrat zeci de mii de cetățeni ai 
țării noastre, care au devastat și jefuit 
casele oamenilor pașnici. Fugiți de frica 
judecății poporului nostru, acești legionari 
și-au pus meseria de ucigași în slujba do
larilor Imperialiști.

Această acțiune menită a întări .încor
darea relațiilor internaționale a dat greș. 
Agresorii materiali și morali s-au demas
cat singuri în fața popoarelor. Agresiunea 
a stîrnit indignarea oamenilor cinstiți din 
lumea întreagă și totodată hotărîrea lor 
de a spori vigilența și de a întări lupta 
lor pentru pace.

Oamenii cinstiți din lumea întreagă aș
teaptă ca autoritățile elvețiene, cel puțin 
acum, să ia măsurile cuvenite împotriva 
agresorilor fasciști care trebuie să capete 
pedeapsa meritată. Poporul nostru cere 
extrădarea acestor criminali către autori
tățile romîne, pentru ca acești trădători 
de patrie să-și primească pedeapsa cuve
nită pentru crimele săvîrșite.

a avut loc la Londra unde puterile occi
dentale au hotărît înlocuirea defunctei 
„comunități defensive europene** cu un alt 
tratat urmărind același scop: remilitari- 
zarea Germaniei occidentale.

Ce s-a întîmplat în acest timp, ce a in
fluențat situația politică din Europa occi
dentală ? Pentru a răspunde să reamintim 
cîteva fapte.

Odată cu respingerea de către Adunarea 
Națională Franceză a tratatului „comu
nității defensive europene'*, imperialiștii 
americani și-au văzut amenințate planu
rile lor de creare a unui bloc militar agre
siv în Europa al cărui pivot să-l constituie 
armata revanșardă vest-germană. Politi
cienii vest-europeni sprijinitori ai c.d.e., 
au căutat atunci o nouă formulă care să 
înlocuiască defunctul tratat „c.d.e.**. în 
felul acesta eu luat naștere acordurile de 
la Londra și Paris care seamănă întru to
tul cu proiectul „c.d.e.** avînd în plus 
doar cîteva prevederi menite să înșele 
masele. Cu această speranță — a înșelării 
opiniei publice — au pornit imperialiștii 
americani la bătălia pentru ratificarea 
acordurilor de la Paris. Ei credeau că vor 
reuși să strecoare cu ușurință prin parla
mentele țărilor vest-europene planurile de 
reîr.armare a Germaniei occidentale. Dar 
acest lucru nu s-a întîmplat. Masele popu
lare n-au putut fi induse în eroare, ele 
văzînd clar că odată ratificate, acordurile 
de la Londra și Paris, s tuația internațio
nală se va înrăutăți prin crearea wehr- 
machtului. Și în loc ca lupta populară să 
înregistreze o descreștere, așa cum visau 
cercurile reacționare din Occident, ea a 
crescut în amploare.

La această largă dezvoltare la care a 
ajuns astăzi lupta maselor populare din 
țările vest-europene a contribuit politica 
de pace clară, consecventă a Uniunii So
vietice. Arătînd în mod deschis popoare
lor consecințele ratificării acordurilor de 
la Londra și Paris, Uniunea Sovietică a 
demascat propaganda occidentală care 
căuta să inoculeze maselor ideea posibili
tății tratativelor și după refacerea wehr- 
machtului sau paralel cu aceasta. De ase
menea trebuie amintită poziția Uniunii So
vietice față de interesele naționale ale po
porului german, poziție ce și-a găsit ex
presia în încetarea stării de război cu Ger
mania și în propunerea ca marile puteri 
să ia în discuție imediat posibilitatea uni
ficării Germaniei, prin alegeri libere.

Deci lupta maselor populare din țările 
vest-europene a’e căror speranțe sînt 
oglindite în politica externă de pace a 
Uniunii Sovietice — a făcut ca astăzi în 
două din principalele țări ale Uniunii 
vest- europene — Franța și Germania oc
cidentală acordurile de la Pari3 să nu fie 
încă ratificate definitiv.

în Franța, de 18 zile continuă criza de 
guvern. Se încearcă, după cît se pare, 
reconstituirea unui guvern în genul celui 
prezidat de Mendes-France, dar avînd o 
majoritate parlamentară mai largă și mai 
stabilă. Pentru aceasta se face apel la 
conducătorii partidului catolic francez 
(M.R.P.) care sînt invitați să intre în gu
vern. Aceștia însă caută să pozeze în 
acest moment în adepți ai unei politici 
așa zis de stînga moderată. Pentru acea
sta ei ar fi dornici să colaboreze cu socia
liștii, uitînd invectivele ce și le-au aruncat 
reciproc în cursul ultimei sesiuni parla
mentare. S-a dovedit însă că o combinație 
între socialiști și M.R.P., chiar sprijinită 
de o parte a deputaților radicali, nu are 
șanse să reușească, fapt confirmat de 
respingerea de către Adunarea Națională 
a guvernului constituit de socialistul Pi- 
neau. S-a ajuns astfel ca să fie însărcinat 
cu formarea guvernului Edgar Faure, 
fruntaș al partidului radical, colaborator 
apropiat al lui Mendes-France. Faure este 
încă în faza consultărilor, așa că e greu 
de făcut o previziune asupra șanselor lui 
de a constitui guvernul. în orice caz 
Faure va căuta probabil să continuie po
litica demagogică a lui Mendes-France 
avînd de data aceasta sprijinul M.R.P.- 
ului.

Intre timp însă campania de luptă îm
potriva acordurilor de la Paris se dez
voltă în întreaga Franță. Așa că ratifica
rea acordurilor de la Paris în Consiliul 
Republicii va deveni mai dificilă, ceea ce

Reformă monetară în R. P. Chineză
PEKIN 21 (Agerpres). — Agenția China 

Nouă transmite :
Consiliul de stat al R. P. Chineze a ho

tărît să efectueze de la 1 martie 1955 re
forma monetară pe întregul teritoriu al 
Chinei.

Toate bancnotele cu o valoare de peste 
5.000 iuani vor fi preschimbate în banc
note noi, la paritatea da 10.000 la 1, în

SCURTE ȘTIRI
o După cum anunță postul de radio 

Berlin, social-democratul Wehner, pre
ședintele comisiei pentru problemele pri
vind întreaga Germanie și pentru proble
mele Berlinului din cadrul Bundestagului 
vest-german, a comunicat la 20 februarie 
că guvernul Adenauer pregătește un pro
ces împotriva Partidului Social-Democrat 
din Germania, învinuindu-1 de trădare a 
patriei. în prezent, a spus Wehner, auto

Finala campionatului de șah al U. R. S. S.
Campionatul de șah al U.R.S.S. a con

tinuat la 20 februarie cu disputarea par-1 
tidelor întrerupte din rundele a 5-a și a 
6-a. Fără a se mai relua jocul, partidele 
Antoșin—Smîslov și Spasski—Petrosian au 
fost consemnate ca remiză. Tot la egali
tate s-a terminat partida Taimanov—Bo
risenko.

Un mare interes au acordat spectatorii 
continuării partidei Kotov-Botvinik. în 
această partidă campionul mondial avea 
la întrerupere un oarecare avantaj pozi

O O O

SPECTACOLE
MARȚI 22 FEBRUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Coppelia; Teatrul de Stat de Operetă: Vînt de li
bertate ; Național „I. L. Caragiale“ (Studio) : 
Ultima oră; Național „I. L. Caragiale" (Comedia): 
Revizorul; Municipal: Ciinele grădinarului; Tine
retului: David Copperfield (ora 19); Studioul acto
rului de film ,,C. Nottara" : Mincinosul; Armatei 
(B-dul g-ral Magheru): Invazia; Armatei (Calea 
13 Septembrie): Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.R. 
(Ciulești): Titanic vals; Ansamblul de estradă al 
R.P.R.: Magazin de stat (ora 19.30 în sala din 
str. Alex. Popov nr. 23); Circul de Stat : Primul 
spectacol; Teatrul „Țăndărică": Moș Gerilă (ora 16, 
în sala ,,Orfeu“).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, Alex.
Sabia : Roma orele 11; Republica, București, Ti
neretului, Flacăra : Dama cu camelii ; înfrățirea 
Intre pcpcare : Nunta n-a avut loc; Maxim Gorki;

ton.
Presiunea mereu crescîndă a maselor 

asupra parlamentarilor burghezi duce la 
ascuțirea contradicțiilor în sinul partide
lor burgheze, nevoite să ia în considerație 
într-o oarecare măsură, chiar numai de 
formă, cererile alegătorilor. Prelungirea 
crizei ministeriale din Franța este tocmai 
o reflectare a neliniștei și dezorientării 
grupărilor politice burgheze care nu. reu
șesc să găsească paravanul cel mai ni
merit în încercarea de a camufla politica 
lor anti-națională.

Situația politică din Franța trebuie pri
vită în strînsă legătură cu evenimentele din 
Germania occidentală. Căderea guvernu
lui Mendăs-France a dat un nou impuls 
luptei patrioților germani împotriva acor
durilor de la Paris, care au văzut în criza 
de guvern din Franța o înfrîngere a adep- 
ților wehrmachtului. Tocmai de aceea 
Adenauer are o situație și mai dificilă în 
momentul de față. Cu două zile înaintea 
deschiderii dezbaterilor în Bundestag în 
legătură cu acordurile de la Paris, .care 
vor începe la 24 februarie, în afară de 
partidul social-democrat care se pronunță 
împotriva reînarmării și pentru tratative 
cu Uniunea Sovietică și în sinul coaliției 
guvernamentale situația nu este clară 
pentru adepții wehrmachtului. De pe po
ziții diferite și din motive diferite, mulți 
deputați chiar sprijinitori ai lui Adenauer 
se opun, dacă nu tuturor acordurilor de 
la Paris, cel puțin acordului cu privire la 
Saar. în fața acestei situații Adenauer 
recurge la diferite manevre. El încearcă 
să inducă în eroare masele vorbind despre 
o ratificare „condiționată** a acordurilor 
de la Paris în funcție de~ discuții ulte
rioare cu Uniunea Sovietică. De asemenea 
el a anunțat mai de mult că va pune la 
vot separat fiecare din acordurile înche
iate la Paris. Ce urmărește Adenauer prin 
aceasta ? El vrea să excludă posibilitatea 
ca unii deputați ostili acordului cu pri
vire la Saar să voteze și împotriva tra
tatelor cu privire la reînarmarea Germa
niei occidentale, în cazul cînd ar.fi puse 
la vot împreună. Lucrurile nu sînt însă 
tocmai așa ușor de manevrat. Deoarece 
dacă Adenauer va reuși să-și îmbunătă
țească prin acest truc situația în Bundes
tag, în schimb el va da o nouă lovitură 
relațiilor franco-germane. Si cu aceasta 
ajungem la cealaltă forță, care alături de 
opoziția maselor, acționează împotriva 
acordurilor de la Paris : contradicțiile si 
fricțiunile dintre participanții la blocul 
agresiv al Atlanticului de nord. Căci dacă 
contradicțiile și fricțiunile se manifestă în 
diferite țări participante la blocul occi
dental, și despre unele am vorbit mai sus, 
ele își găsesc cu atît mai mult oglindirea 
înăuntrul alianțelor imperialiste. Și ne 
vom referi doar la problema Sașiului. 
După cum este cunoscut, această problemă v 
a constituit calul de bătaie al propagan
dei lui Mendes-France care pălăvrăgea 
despre cedarea către capitaliștii francei! 
a Saarului... în fapt acordurile de la 
Paris chiar ne fiind încă ratificate eu și 
început să fie atacate de monopolistei 
vest-germani, nemulțumiți că li s-a lteat 
Saarul. Astfel se confirmă încă odată ca
racterizarea alianțelor imperialiste făcută 
de Lenin care arăta că fiecăreia dintre ele 
îi sînt caracteristice contradicții interne 
profunde și că acestea nu provin din di
sensiuni interne întîmplătoare ci din 
„ostilitatea cea mai profundă și de neîm
păcat între interesele economice ale țări
lor imperialiste".

în concluzie, în aprecierea generală a 
situației în care se găsesc acordurile de 
la Paris trebuie ținut seama de cele două 
forțe care acționează împotriva acestora: 
opoziția crescîndă a popoarelor, pe de o 
parte și contradicțiile dintre țările capi
taliste și dintre diferitele grupuri bur
gheze naționale pe de altă parte.

Desigur că nu trebuie însă subestimate 
posibilitățile de manevră ale politicienilor 
occidentali. Tocmai de aceea popoarele în
țeleg că prin întărirea vigilenței lor, prin 
întețirea luptei împotriva reînvierii wehr
machtului, luptă ce se leagă strîns de cea 
împotriva organizatorilor americani ai 

războiului atomic, pot pune frîu politicii 
agresive a S.U.A.

SERGIU BRAND

perioada dintre 1 martie și 30 aprilie. Ter
menul de preschimbare a bancnotelor 
mici va fi fixat ulterior de către Banca 
Populară.

Scopul introducerii unor noi semne mo
netare, se spune în hotărîre, este acela 
de a. îmbunătăți sistemul monetar al Chi
nei în vederea înlesnirii tranzacțiilor și 
conturilor.

ritățile de la Bonn string material pentru 
un viitor proces care se va desfășura după 
modelul procesului intentat Partidului Co
munist din Germania.

La 18 februarie, un avion ciankaișist 
de tip F.-84 a fost doborît în apropierea 
coastei provinciei Cijețzian. El a căzut în 
mare la ora 11,40 la două mile sud de 
insula Taișan.

țional, care părea însă greu de realizat 
'din cauza nebunilor de culori diferite. 
Dar în momentul decisiv ai partidei, Ko
tov a făcut o greșeală, permițîndu-i lui 
Botvinik să-și creeze un pion trecut, care 
nu mai putea fi oprit. La mutarea 65 Ko
tov s-a recunoscut învins.

După 6 runde, marele maestru Gheller 
și maestrul Spasski se află pe primele 
locuri cu cite 4 și jum. puncte fiecare. 
Botvinik și Smîslov au cite 4 puncte.

Cehov, .Un film de desen animat (complectare) ; 
Timpuri Noi : Materiale eficiente de construcții ; 
O zi de odihnă la Leningrad, Coliba de turtă 
dulce; Elena Pavel : Comedianții ; Lumina : Desti

nul. unor femei; Victoria : Suflete zbuciumate: Gin 
Doja: Sadko; Alex. Popov: Mikluho Maklai; 8 Mar
tie: Alexandru Nevskf; Vasile Roaită, Tudor Vla- 
dimirescu: Ordinul Anna; Aurei VJaicu: Castelul 
de cărți; Alunea: Chestiunea rus* Arta: Alarmă la 
circ; Popular: Fanfan Ia Tulipe; Mihail Eminescu: 
Antilopa de aur; Miorița: Jucătorul de rezervă; 
Moșilor: amiralul Nahimov; 23 August, Unirea : 
Desfășurarea, Și I lie face sport; Donca Simo : De 
doi bani speranță; Hie Pintilie: Ernst Thâlmann: 
Volga, Gh. Coșbuc: Septembriștii ; 1 Mai : Copira 
partizanului; Libertății: Bănuțul; N. Bălcescu: Maf 
tare ca noaptea : Rahova : Primăvara pe gheată; 
Olga Bancic: Răzbunarea,
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