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Să încheierii
A. A </ •

' Jpi 3 iunie 1954
—

succes asul școlar 
îh învățămîntul de partid!

Asigurarea încheierii cu succes a anului școlar (1953-1954) 
în învățămîntul de partid pune în fața organelor și organizațiilor 
de partid sarcina de a ridica la un nivel mai înalt propaganda 
de partid prin o mai puternică legare a teoriei de viață, de sar
cinile actuale ale luptei pentru construirea socialismului in 
patria noastră, prin însușirea creatoare de către elevi și cursanți 
a învățăturii marxist-leniniste. Pentru cadrele de partid, de stat 
și economice din Valea Jiului cate studiază marxism-leninismul 
în cadrul școlii serale de pe lîngă Comitetul raional de partid, 
pentru n embrii și nemembrii de partid cursanți perioada de în
cheiere a anului școlar constituie cel mai bun prilej de adîncire 
a cunoștințelor dobîndite în cursul anului.

Orgahizînd propaganda de partid pe baza Hotărîrii C.C. 
al P.M.R. cu privire la pregătirea anului școlar (1953-1954) 
în sistemul învățămintului de partid, numeroase organizații de 
partid din Vale,i Jiului, în deosebi comitetul de partid de la 
mina I or<ea, organizația de bază nr. 1.1 de la mina Petrila, orga
nizația dc bază de la Filatura Lupeni și altele, au obținut în 
acest au o seamă de succese semnificative. Cu sprijinul perma
nent al cabinetului de partid, propagandiștii au fost pregătiți 
mai bine, majoritatea lor și-au îmbunătățit metodele de muncă 
ceea ce a făcut să crească nivelul convorbirilor în numeroase 
cercuri și dusuri de partid. De asemenea, faptul că unii instruc
tori ai Comitetului raional de partid, unii activiști ai comitetelor 
de partid și unele birouri ale organizațiilor de bază au controlat 
și sprijinit îndeaproape pregătirea propagandiștilor, a dus la 
înlătuiarea unor confuzii și denaturări teoretice, la îmbogățirea 
ccrtțirit tului de idei al lecțiilor și convorbirilor cu exemple con
crete din munca comuniștilor, la îmbunătățirea calității propa
gandei și a întregii activități politice a organizației de partid.

Pe lîngă aceste rezultate pozitive, în desfășurarea învă- 
țămîhtului de partid mai există însă lipsuri serioase. Unele or
ganizații de bază din Petroșani, de la minele Petrila și Lupeni, 
comitetul de partid de la mina Aninoasa continuă să îndrume 
propaganda de partid formal și sporadic nu luptă 'cu perseve
renta pentru ridicarea continuă a calității invățămîntului de 
par ..»ti

Din activitatea unor cursuri serale și cercuri pentru stu
dierea istoriei P.C.U.S. anul I și .II, n-au fost înlăturate meto
dele dăunătoare studiului creator al teoriei: expunerea mecanică 
a unor date istorice, dogmatismul și bucherismul. Toate acestea 
împiedică înțelegerea sarcinilor politice fundamentale ce stau 
în fața partidului nostru.

De aceea, este necesar ca în vederea încheierii cu succes 
a anului școlar în învățămîntul de partid, comitetele de partid, 
birourile organizațiilor de bază și propagandiștii din Valea Jiu
lui să iupte cu hotărîre împotriva dogmatismului și bucherismu- 
lui, pentru asigurarea unei strînse legături între teorie și sar
cinile actu»le practice ce stau în fața organizațiilor de partid 
și a tuturor oamenilor muncii. Teme ca gospodărirea socialistă a 
întreprinderilor, lupta pentru sporirea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, necesitatea sporirii producției bu
nurilor de larg consum, trebuie să se afle în centrul discuțiilor din 
cercurile pentru studierea Istoriei P.G.U.S. anul II și cursurilor 
serale de partid din Valea Jiului. In acest scop organele și 
organizațiile de partid au datoria să asigure participarea tuturor 
propagandiștilor la seminariile și consultațiile ce au loc la ca
binetul de partid și în localități.

Un ro! important în asigurarea succesului anului școlar îl 
au convorbirile de încheiere. Aceste convorbiri nu sînt o simplă 
formalitate. Ele trebuie să ajute pe cursanți să adîncească cu
noștințele asimilate în cursul anului, să dezbată și să clarifice 
problemele ce au rămas neînțelese. ¿)e aceea, nu este just ca 
aceste convorbiri să fie transformate într-un examen. In con
vorbirile de încheiere trebuie sa se discute problemele prin
cipale studiate în cursul anului. Organelor de partid și propagan
diștilor le revine sarcina de a combate și înlătura tendința de 
repelăre mecanică și formală a tuturor problemelor studiate.

In fața întregii munci de propagandă stă în prezent sarcina 
de a lămuri profund rolul partidului și al maselor în construirea 
societății socialiste, de a educa membrii de partid și oamenii 
muncii în spiritul devotamentului pentru partid, forța condu
cătoare și îndrumătoare a poporului nostru în lupta pentru 
construirea socialismului, de a combate cu hotărîre manifestările 
cultului personalității.

Ținînd cont de faptul că în această perioadă propagandiști
lor și cursanților trebuie să li se asigure mai mult timp pentru 
studiu, este necesar să se ia măsuri pentru scutirea propagan
diștilor de unele sarcini, mai pttțin importante, să se reducă nu
mărul ședințelor, să se intensifice ajutorul dat propagandiștilor 
și cursanților în studiul învățăturii marxist-leniniste.

Organizațiilor de partid trebuie să le fie limpede că succesul 
deplin al anului școlar (1953-1954) în sistemul învățămîntului 
de partid are o mare însemnătate pentru ridicarea la un nivel 
tot mai înalt a propagandei de partid în noul ăn de învățămînt, 
pentru ridicarea activității membrilor și organizațiilor de partid 
la nivelul sarcinilor actuale ale luptei pentru construirea socia
lismului.

In corpul
— Grija pentru continua îmbună

tățire a vieții copiilor
- Manifestări sportive : 

la scor a 
troșani

Victoria
echipei Minerul Pe-
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aniversare a reunirii 
cu Rusia : Sesiunea

A 300-a
Ucrainei 
jubiliară a Sovietului . Suprem 
al Federației Ruse; Pafada și 
demonstrația reprezentanților

«

Spre noi succese în întrecerea socialistă
Bilanfuri de muncă rodnică

In întreagă Valea Jiului au loc în prezent bilanțurile de sfîrșit de lună. Cifrele acestor 
bilanțuri oglindesc lupta pe care au desfășurat-o oamenii muncii în întrecerea socia
listă în cursul lunii mai, îi mobilizează spre noi victorii în îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1954.

Cu sarcinile de plan depășite
In luna care a trecut, nu

meroase brigăzi de mineri 
de la Petrila au realizat suc
cese frumôase în producție.

Minerii din brigada condu
să de fruntașul întrecerii so
cialiste Vasile Petruș, de pil
dă. folosind metodele sovie
tice Voroșin și Jandarova au 
realizat o 'depășire a sarcini
lor de plan de 48 la sută. La 
fel, brigăzile de mineri con-

duse de tov. Ioan Tripon, 
Gheorghe Moise și Enache 
Zamfir, muncind organizat 
și-au întrecut sarcinile de plan 
cu 35-42 la sută.

Un frumos succes a obținut 
în luna mai și brigada de ti
neri de la școala Ș.F.U. din 
Petrila condusă de tov. losif 
Kerl. Lucrînd într-un abataj 
cameră această brigadă a ex- 

Intr-o singură zi 
neri condusă de tov. Ioan 
Mai a reușit ca într-o singură 
zi — 27 mai 
100 tone de 
plan. Exemplul 
harnice a fost 
tinerii mineri 
conduse de Dîcu Cazacu și 
Florian Pater din sectorul II 
care în ziua de 30 mai au dat

ziarului :
oamenilor muncii în Piața Ro 
șie din Moscova
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— In legătură cu propunerile pen

tru încetarea focului în îndo
ctrina

— Succesele armatei populare viet
nameze

— Note și comentarii externe
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tras zilnic cu 30 la sută mai 
mult cărbune peste plan.

Depășiri a sarcinilor de 
plan de 20—28 la sută au în
registrat și minerii din brigă
zile conduse de tov. Petru Ba
laș, losif Androne, Gheorghe 
Bărbuț și alții de la mina Pe
trila.

TUDOR ZIDARU
corespondent

Alături de minerii vîrstnici, 
tinerii mineri de la mina Lu
peni muncesc cu însuflețire 
pentru a dâ patriei cît mai 
mult cărbune. Numeroase bri
găzi de tineri mineri reușesc 
să obțin| succese însemnate 
în aceasfii direcție.

Aplicînd metod de înaltă
productivitate a graficului 
ciclic,' Wigada" de "tineri mi- dte 5 norme de cărbune,

La Uzina de reparat utilaj
Luna mai a fost o. lună de 

muncă avîntată la Uzina de 
reparat utilaj minier. In față* 

a
la 
la

— să extragă 
cărbune peste 
acestei brigăzi 
urmat și de 
din brigăzile

Cîte două norme de cărbune 
au reușit să dea' în aceeași 
zi și tinerii mineri Ioan Arde- 
leanu, Dumitru Paraschiv, Ni- 
colin Mitorad și alții.

Tinerii mineri de la Lupeni 
sînt hotărîți să muncească cu 
și mai mult avînt pentru rea
lizarea sarcinilor care le stau 
în față.

IOAN CHELBEZAN 
corespondent

minier
Anton Goadă și alții au forjat 
cu 50-60 la sută mai multe 
piese de cît.au avut planifi
cat.

In secțiile turnătorie, meca
nică, electrică și construcții 
metalice s-a desfășurat în 
cursul lunii trecute o susți
nută întrecere pentru spori
rea productivității muncii. 
Turnătorii Petru Goia, Au- 
gustin Pelea, Alexandru Bra- 
tu, Avram Huh, Petru Pop, 
Alexandru IVțiron, Ferdinand 
Munteanu și alții, aii întrecut 
productivitatea planificată cu 
70—80 la sută.

25 buc. scocuri de crațer, 45 
buc. scocuri fixe și alte me- 
canizme. De asemenea, mun
citorii și tehnicienii de la' 
U.R.U.M.P. au trimis in luna 
mai minerilor din Valea Jiu
lui 6 pompe centrifugale, peste 
250 stîlpi metalici de abataj, 
aproape 600 buc. jghiaburi 
pentru crațer.

Un mare număr de oameni 
ai muncii de la U.R.U.M.P. 
au depășit considerabil sarci
nile de plan în luna mai. De 
pildă, fierarii Iuliu Gyorfi, 
N'icolae Ohezu, Andrei Baia',

colectivului acestei uzine 
stat sarcina de a trece 
profilarea producției de 
fabricarea de utilaj minier 
nou, la fabricarea de piese de 
schimb, mecanizme simple și 
la executarea de reparații ca- 
pitarie la utilajele miniere.

Și în această lună colecti
vul uzinei a produs cîteva 
sorturi de utilaje care au fost 
puse la dispoziția minerilor. 
Astfel, minerii din Uricani au 
primit 99 vagonete de mină,

Pe șantierul unei fabrici de pîine
Parcă vezi șirurile de ca

mioane intrînd sau ieșind din 
curtea fabricii de pîine ce se 
construiește acum ia Petro
șani. Cele care intră aduc 
saci cu făină de la gară, pe 
cînd celelalte transportă pîi
ne, cornuri, chifle pentru sa
tisfacerea cerințelor mereu 
crescînde ale oamenilor mun
cii. Fabrica va lucra zi și 
noapte fără întrerupere. La 
fiecare 24 de ore ea va pro
duce cîte 30 tone de pîine.

Pînă a ajunge în mîna 
cumpărătorului, pîinea xrece 
printr-un complex proces de 
fabricație care necesită ma
șini, instalații , cuptoare, bu
nele de răcire și altele.

Fabrica de pîine din Petro
șani va fi înzestrată cu cel 
mai modern utilaj, iar proce
sul de producție cu excepția 
cîtorva operațiuni va fi me
canizat. In sălile de lucru 
muncitorii vor avea asigurate 
cele mai bune condiții de 
muncă, aer condiționat, etc.

Cu ajutorul mașinilor, de

din 
încă 

au 
ani.

mare productivitate se va face 
divizarea aluatului, rolarea 
cornurilor și franzeluțelor și 
alte operațiuni.

...Cartierul Clemenței 
Petroșani n-a cunoscut 
transformări ca cele ce 
avut loc aici în ultimii
Numai la cîteva sute de metri 
depărtare de noua fabrică se a- 
flă depozitul combinat OCL, 
una dintre construcțiile cele 
mai frumoase ale orașului. 
Abia s-a dat în folosință acest 
depozit și iată că constructorii 
au și început lucrările altei 
mari construcții sociale. Tot 
prin apropiere se construiește 
un nou depozit alimentar al 
O.C.L.-ului.

Brigada de zidari a tovară
șului Avram Vlădică a fost 
aceea care a lucrat la turna
rea acoperișului, executînd lu
cru de bună calitate. De la a- 
cest responsabil de brigadă 
au învățat meserie mulți ti
neri. In prezent el califică la 
locul de muncă pe tinerii Ion 
Floran și Nicolae Tutoveanu.

La tencuire s-a distins briga
da tov. Nicolae Marcă. Res
ponsabilul acestei brigăzi se 
ocupă de calificarea lui Ion 
Petruș din care vrea să scoală 
un bun lucrător. Fruntașă este 
și brigada de dulgheri condu
să de. tov. Matei Ber care 
a realizat însemnate econo
mii de material lemnos, lu
crînd cu panouri demonta- 
bile. *

In apropierea fabricii s-a 
construit un garaj pentru ma
șini, magazii de materiale, dar 
cu toate acestea lucrările de 
construcții nu s-au terminat 
încă. Clădirea administrativă 
urmează a se construi 
în colo.

In toamna anului 
noua fabrică de pîine
tra în funcțiune. Aceasta în
seamnă că oamenii muncii din 
Valea Jiului vor fi aprovizio
nați cu cantități tot mai mari 
de pîine de bună calitate.

de aici

acesta, 
va in-
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„Dexteritatea” lui nea Petrică
La bufetul „Victoria” din Vulcan, 

oamenii muncii care vin să serveas
că oi să cumpere o țuică, o halbă 
cu bere sau alte băuturi sînt înșe
lați cu nerușinare de unii dirn>- lu
crătorii care deservesc acest local. 
Dorești 2. dl. de țuică, ești servit. 
Nea Petrică, cum îi spun cunoștin
țele, ia un pahar și cu o precizie de 
farmacist îți măsoară, după ochi, 2 dl. 
.de țuică. Fără să vrei trebuie să 
adțairi dexteritatea cu cere nea Pe
trică măsoară exact 2 dl. de țuică.

Ajuns, însă acasă, dacă ai curiozi
tatea să masori conținutul sticluței, 
¡afli cu amărăciune că cei 2 dl. de 
țuică ai lui nea Petrică nu sînt de

Un instructor de pionieri exemplu râu
Nespus de mult s-au bucurat elevii 

școlii elementare din comuna Bănița 
'cînd au aflat că vor fi duși la Baru- 
Mare să vizioneze un spectacol pre
zentat de Teatrul de păpuși din Baia 
Mare. Acest lucru l-au aflat din gu
ra tovarășului instructor de pionieri 
Petru Văitiș.

— Atunci ne-am înțeles, tovarăși 
— le-a spus instructorul. Mîiiie di
mineață la ora 9, în curtea școlii, nu 
lipsește nimeni și nici să nu întîrzie 
vreunul. Trenul pleacă la ora 9,30. 
Ne-am înțeles ?

— Cum o sa lipsim sau să întîr- 
ziem, tovarășe instructor — au răs
puns pionierii — cînd noi abia aș
teptăm să vedem spectacolul ? Fiți 
fără grijă — i-au făgăduit copiii. N-o 
$ă lipsească nimeni 1

Intr-adevăr, a doua zi la ora 9 toți 
copiii erau adunați în curtea școlii. Nu 
lipsea nici un pionier. Cel care lipsea 
era instructorul.

— O fi întîrziat puțin, tovarășul 
instructor și s-o fi dus direct la gară. 
Haideți la gară 1 — au hotărît ei.

La gară, același absent: instruc
torul, La ora 9,30 — așa cum spusese 

Spectacolele zilei
CINEMATOGRAFE : Alexandru îmblînzit; Vulcan : Comoara din insu- 

Sahia, Petroșani : Brigada lui Ionuț; la păsărelelor; Aninoasa : Femeia are 
Muncitoresc, Petroșani: R.P.R., Mari- cuvîntul; Petrila: Furtuna; Lonea : 
nică; Lupeni : Fluviul Huai trebuie Fiica regimentului.

fapt 2 dl., ci abia l'/a dl. Iată dexte- 
ritatea lui nea Petrică de la bufetul 
„Victoria“ din Vulcan 1

De fapt, dexteritatea' lui merită a 
fi apreciată. Dar nu dexteritatea cu 
care măsoară țuica după ochi, ci 
dexteritatea cu care reușește să-și 
însușească 'bani nemunciți de el fără 
să fie tras la răspundere de condu
cerea T.A.P.L.

Ce au de spus tovarășii din con
ducerea T.A.P.L. Petroșani despre 
dexteritatea lui nea Petrică de Ia bu
fetul „Victoria“ din Vulcan ?

GH. MARIAȘ 
muncitor — Vulcan

în ajun instructorul — trenul spre 
Baru Mare s-a pus în mișcare. Ră
mași pe peron, copiii s-au privit de
zamăgiți. Și-au reamintit cele spuse 
c-o zi înainte de instructor: — „Nu 
lipsește nimeni și nici să nu întîrzie 
vreunul“... — Și iată, tocmai tovară
șul instructor 1

A doua zi, instructorul Petru 'Văi
tiș a fost întrebat de conducerea școlii 
de ce nu s-a dus cu elevii la Baru 
Mare.

— Să vedeți... n-am putut... am fost 
doar la comitetul raional U.T.M... ara 
avut de rezolvat o chestiune urgentă 
— a spus el.

Realitatea era însă alta : în acea zi 
Petru Văitiș nici nu trecuse pe la ra
ion.

Iată ce exemplu dă instructorul de 
pionieri Petru Văitiș acelora de a 
căror educație are sarcina să se ocu
pe I In orice caz, se pune problema 
dacă el mai poate sau nu să aducă 
contribuții la educarea copiilor. Și 
această problemă se cere a fi rezol
vată de către comitetul raional 
U.T.M.

GAVRIL BAIA

MANIFESTĂRI SPO.RTJWE
Victoria la scor a echipei Minerul Petroșani

Ieri după amiază s-a disputat la 
Petroșani întîlnirea la fotbal dtatre 
Minerul din localitate și Știința Cluj, 
terminată cu victoria echipei mineri
lor cu scorul de 4-0 (2-0). »

In majoritatea primei reprize, am
bele echipe au prestat un joc confuz. 
Pînă în minutul 37 nu se putea pre
vedea cine va cîștiga această întîlnffi. 
In schimb, în minutul 37 și 38 Mine- 
ml înscrie de două ori. Primul gol a 
fost înscris de Farcaș II, iar al doilea 
de Gabor. Abia după marcarea acestor 
două goluri echipa minerilor reu
șește să-și impună jocul. In prima re
priză Știința a ratat singura ocazie 
de gol în minutul 33, cînd Copil trage 
pe lîngă poartă din apropiere.

La reluare, Minerul continuă să 
domine. In minutul 56, Todor, porta 
rul echipei studenților, la o lovitură 
de colț, părăsește, poarta urmărind 
mingea, pe care Farkaș II o trimite 
afară.

După un minut, Minerul înscrie cel 
de al treilea punct prin Farkaș II. In 
minutul 72 Știința ratează din nou, 
Copil ezitînd să tragă deși se afla în 
poziție bună. In minutul 80 ratează 
Paraschiva o ocazie bună de marcare. 
Cel de al patrulea punct îl înscrie

Ni se semnalează că.. .
...La mina Jieț-Lonea, lucrează 

numeroși tineri mineri care iau 
masa la cantina abonaților. Dar, de 
multe ori, după ce aceștia ies din 
șut. la cantină nu mai găsesc mân
care pe motiv că s-a terminat. Așa 
s-a întîmplat și în ziua de 26 mai, 
cînd aproape 10 abonați, la ieșirea 
din mină, n-au mai găsit mâncare.

Gospodarul minei III Jieț-Lonea 
trebuie să ia măsuri pentru ca mi
nerii care ies din șut să găsească 
mîtiQare la cantină.

GHEORGHE OPREA 
corespondent

★

...In cadrul întreprinderii 701 con
strucții din Petroșani funcționează 
o comisie de litigii. Din păcaie. a- 
ceastă comisie al cărei președinte

Farkaș I dintr-o pasă primită ac la 
Paraschiva.

Dapă marcarea celui de al patrulea 
gol, echipa minerilor, în special înain
tarea renunță la atac, permițînd echi- 
pSE’jpaspe să întreprindă atacuri. Insă 
și.In. perioada, în care Știința a avut 
»“ușoară stf|||ri< diate teritorială, Mi- 

''“nertll cdtOlwc# puternic.
RaportiJ^I cornere : 8—3 (4—1) 

în favoareae&hipei gazdă.
In general, echipa minerilor a me

ritat victoria chiar și la scorul de 
4-0 care s-ar putea considera prea se
ver Localnicii atunci cînd au avut 
inițiativa au întreprins atacuri puter
nice și au tras mult la poartă. De 
data aceasta înaintarea a reușit să 
facă un joc bun, lucru oglindit de alt
fel de cele 4 goluri înscrise.

In etapa «de ieri a campionatului 
categoriei A la fotbal s-au înregis
trat următoarele rezultate :

Flamura roșie — Dinamo București 
1-0; Locomotiva Grivița Roșie— 
Șitânța Timișoara 5-4; Locomotiva Ti
mișoara — Metalul Hunedoara 3-0; 
Progresul—Locomotiva Tg. Mureș 
1-1; C.C.A.—Metalul Cîtnpia Turzii 
4-1; Flacăra Ploești—Dinamo tO. 
Stalul 1-9;

este tov. Nicolae Stainhertz, ține 
rar ședințe. Ultima ședință a fost 
ținută la data de 5 aprilie a.c. Or, 
în această situație oamenii muncii 
așteaptă timp îndelungat rezolvarea 
unor probleme ce-i interesează.

Ce părere are comitetul sindical 
al întreprinderii 701 construcții din 
Petroșani despre activitatea acestei 
comisii ?

MN AWCANU 
corespondent

★

... La căminul tinerilor mineri dm 
Aninoasa, lipsește mobilierul sinet 
necesar ca mese, scaune, etc.

De ce nu se iau măsuri să se 
completeze mobilierul din camerele 
tinerilor mineri ?

I. VINATORU ■ 
corespondent

Consiliul de Miniștri al R.P.R, și 
Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn au elaborat o Hotărîre 
cu privire la ocrotirea copiilor rămași 
fără părinți sau lipsiți de posibilitatea 
de a fi crescuți în familie. Hotărîrea 
stabilește o serie de măsuri pentru 
asigurarea de condiții cît mai bune 
materiale și sanitare, de învățătură și 
educație, pentru dezvoltarea multila
terală a copiilor crescuți prin grija 
statului. Hotărîrea, care va intra în 
vigoare de la 1 iulie a.c., stabilește 
tipurile de instituții și formele de asi
gurare a creșterii copiilor rămași fără 
părinți sau lipsiți de posibilitatea de 
a fi crescuți în familie.

In instituțiile de copii din sistemul 
Ministerului Invățămîntului, Ministe
rului Sănătății și Ministerului Preve
derilor Sociale se primesc —- după 
cum prevede Hotărîrea — copii orfani 
de ambii părinți lipsiți de întreținere, 
copii orfani de un părinte, cînd pă
rintele supraviețuitor nu poate asigura 
întreținerea copilului și numai pe tim
pul cît se află în această situație, co
pii rămași fără îngrijire părintească 
din diferite motive, copii infirmi care 
necesită condiții speciale de îngrijire 
și învățătură etc. In sistemele ministe
relor susamintite vor funcționa „casele 
de copii preșcolari” și „casele de co
pii școlari“, pentru copii între 3-14 ani 
de vîrstă preșcolară sau școlară; „case 
ale copilului”, pentru copii pînă la 
vîrsta de 3 ani, „căminele de copil" 
pentru copii infirmi, precum și plasa
mentul familial.

Hotărîrea conține numeroase pre
vederi care oglindesc grija statului 
democrat-pbpular pentru ca toți copiii 
de vîrștă școlară .din casele de copil,

Grija pentru continua îmbunătățire 
a vieții copiilor

O hotărîre a Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a C.C, d P.M.R.
și cei dați în plasament familial — să 
învețe carte, să se pregătească pentru 
a putea deveni elemente folositoare 
societății. Copiii care obțin rezultate 
bune la învățătură vor fi îndrumați 
spre școli medii de 10 ani, școli peda
gogice sau școli medii tefcnice, respec
tiv în instituții de învăfămînt supe
rior.

In instituțiile de copii se vor orga
niza camere de lucru — ateliere în
zestrate cu uneltele necesare. Elevii 
din instituțiile de copii prevăzute în 
această Hotărîre, precum și cei dați 
în plasament familial, care au depă
șit vîrsta de 14 ani, vor fi îndrumați 
către școli profesionale sau cursuri 
de calificare. Instituțiile de copiF 
vor educa pe copii în spiritul dra
gostei de muncă, dîndu-le un minim 
de cunoștințe și deprinderi în do
meniul gospodăresc, tehnic și agri
col.

Hotărîrea stabilește un barem de 
înzestrare cu echipament astfel ca 
fiecare copil din unitățile de copii să 
primească îmBrăcămintea necesară de 
vară și de iarnă. De asemenea copii 
din unitățile de copii vor primi ma
nualele și rechizitele școlare necesare 
pe timpul cît merg la școală. Cei ad
miși în școli de tip mediu și în insti
tuții de învățămînt superior primesc 
burse echivalente cu alocația de hra
nă, cantină și cazare, îmbrăcăminte, 

cele necesare pentru igiena personală 
și manuale școlare, pînă la termina
rea școlii, toate acestea cu condiția 
promovării la examene.

Sfaturile populare vor. asigura lo
cuință tinerilor care au fost crescuți 
prin grija statului și se încadrează în 
producție. Pe timpul vacanței, elevii 
și studenții proveniți din casele și 
căminele de copii și din plasament 
familial vor primi întreținere în casele 
de copii.

Pentru a asigura desfășurarea ha 
cît mai bune condiții a muncii de 
pionieri în unitățile de copii orfani 
sau lipsiți de posibilitatea de a fi 
crescuți în familie, C.C. al U.T.M. va 
trimite în aceste unități cîte un in
structor superior de pionieri, ales din
tre cele mai bune cadre de instructori.

Pentru ca în instituțiile mai sus 
amintite copiii să crească sănătoși, 
plini de vigoare, se prevăd o serie de 
măsuri în vederea creării de condiții 
sanitare cît mai bune cum ar fi: re
partizarea la fiecare casă de copii a 
cîte unui medic și a unei surori medi
cale, organizarea cel puțin de doua 
oii pe an a unui control medical amă
nunțit al tuturor copiilor și persona
lului din casele de copii, luarea de 
măsuri pentru prevenirea și combate
rea bolilor contagioase, acordarea 
gratuită de tonice, medicamente și 
materiale sanitare.

Hotărîrea stabilește în sarcina Co
mitetului de Stat al Planificării, ML 
rasterului Industriei Ușoare, Ministe
rului Industriei Alimentare, Ministe
rului Comerțului Interior și Centro- 
coop-ului repartizarea și asigurarea 
din fond centralizat a produselor ali
mentare și industriale necesare unită
ților de copii crescuți prin grija sta
tului. De asemenea, Direcția Generală 
de Aprovizionare a Populației cu 
Combustibil de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, Ministerul Industriei Pe
trolului, Ministerul Industriei Căr
bunelui și comitetele executive ale 
sfațjirilor populare au sarcina de 
a asigura acestor unități combustibil, 
potrivit normelor de consum ce se 
vor stabili.

Hotărîrea recomandă C.C.S-ului să 
desfășoare o activitate intensă pentru 
organizarea patronării unităților de 
copii crescuți prin grija statului de 
către întreprinderi. G.A.S., S.M.T. 
etc., creînd pe lîngă fiecare unitate 
un comitet format din reprezentanții 
întreprinderilor și instituțiilor care 
le patronează.

Comitetele regionale și raionale ele 
partid — se arată în Hotărîre —<» 
sînt datoare să îndrume munca or
ganelor locale și să mobilizeze orga- 
nizațiilq,dbe partid din instituțiile de 
copii crescuți prin grija sfatului pen
tru transformarea acestora în insti
tuții de stat care să realizeze educa
ția comunistă, dezvoltarea multilate
rală a copiilor, deschizînd în fata lor 
p« spectivele unei vieți fericite, pre- 
gătindu-i să devină cetățeni activi și 
folositori patriei.
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A 300-a aniversare a reunirii Ucrainei cu Rusia
Sovietului Supre«i

al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse
Sesiunea jubiliară a Sovietului Suprem 

al Federației Ruse
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse
MOSCOVA (Agerpres) — TASS transmite textul mesajului de salut 

adresat Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Federative Socialiste 
Ruse și Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Federative Socia
liste Ruse, de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice 
salută călduros pe muncitorii, col
hoznicii, intelectualii, pe toți oame
nii muncii din Republica Sovietică 
Federativă Socialistă Rusă și îi feli
cită cu prilejul marii sărbători a fa
miliei unite a popoarelor din patria 
noastră socialistă — cea de a 
300-a aniversare a reunirii Ucrainei 
cu Rusia.

Legături de prietenie multiseculare 
de nezdruncinat unesc cele două mari 
popoare slave — rus și ucrainean. 
Popoarele frățești au dus această 
prietenie luminoasă și indestructibilă 
prin încercările grele ale veacurilor. 
Ele au dezvoltat-o și au înlărit-o pe 
baza originii unice, a apropierii de 
lițnbă, a vechilor legături economice, 
politice și cutturale, în lupta lor co
mună de eliberare împotriva dușma
nilor comuni. Năzuința permanentă 
spre unitate strînsă și alianță veș
nică a celor două popoare frățești a 
fost încununată prin memorabiitri act 
istoric proclamat de Rada din Pere- 
îaslav.

Reunirea Ucrainei cu Rusia a co
respuns intereselor și aspirațiilor fun
damentale ale rușilor și ucrainenilor; 
ea a avut o uriașă însemnătate pro
gresistă pentru aceste popoare fră
țești. Poporul ucrairiean a fost salva* 
de primejdia înrobirii străine și a do- 
bîffldit posibilitatea dezvoltării sale 
naționale. In poporul ucrainean, po
porul rus a dștigat un prieten cre
dincios. Ca rezultat al reunirii au 
crescut nemăsurat forța, puterea și 
prestigiul internațional ale statului 
rus, care a devenit un centru și un 
reazim pentru popoarele frățești în 
lupta împotriva dușmanilor din afară.

Poporul rus s-a acoperit de gloria 
de purtător al marilor idei revolu
ționare de libertate și progres în lup
ta împotriva absolutismului țarist, a 
moșierilor și burgheziei. Sub condu
cerea partidului comunist, întemeiat 
de marele geniu al omenirii. Vladi
mir Ilici Lenin, proletariatul rus a- 
unit strîns pe oamenii muncii din Ru
sia și i-a condus la victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La această luptă eroică a participat 
activ proletariatul ucrainean — unul 
din cele mai mari și combative de
tașamente ale clasei muncitoare din 
Rusia. Victoria Revoluției Socialiste 
a eliberat pentru totdeauna popoarele 
din țara noastră de sub jugul social 
și național, a pus temeliile prieteniei 
de néz'druncinat Între popoare, ale 
colaborării lor strînse și ajutorului re
ciproc în construirea societății comu
niste.

Credincios ideilor politicii națio
nale leninist-staliniste, poporul rus 
a acordat un ajutor generos tuturor 
popoarelor din U.R.S.S. în crearea și 
întărirea vieții lor de stat, în dezvol
tarea economiei și culturii. In alianță 
cu marele popor rus, în familia fră
țească a popoarelor din puternica 
Uniune Sovietică, poporul ucrainean 
și-a realizat năzuința de veacuri spre 
reunirea tuturor pămînturilor ucrai
nene într-un stat ucrainean sovietic 
unic. Ucraina a devenit una din repu
blicile sovietice înaintate — o repubii-

Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. 
Consiliul de Miniștri al U. R. 

Comitetul Central al Partidului

că a cărbunelui și metalului, a unei 
puternice industrii constructoare de 
mașini, un mare grînar al Uniunii So
vietice, unul din cele mai mari state 
din Europa.

Ca rezultat al victoriei socialismu
lui, prietenia popoarelor din țara 
noastră s-a transformat într-o forță 
puternică, de nebiruit. Această prie
tenie s-a călit și s-a întărit și mai 
mult în focul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Niciodată nu va 
apune gloria faptelor de arme ale po
porului rus. Bărbăția și fermitatea 
iui fără seamăn în apărarea patriei 
socialiste, eroismul lui pe fronturi, fără 
precedent în istorie, și munca plină 
de abnegație în spatele frontului i-au 
cucerit recunoașterea generală ca 
popor de seamă.

Mărețele realizări ale poporului rus 
în dezvoltarea economiei și culturii 
trezesc un sentiment de mîndrie în 
inimile tuturor popoarelor sovietice. 
Puterea industrială mereu crescîndă 
a Moscovei și Leningradului, a Ura- 
ltitai și a regiunii Volgăi, a Siberiei 
și Orientului îndepărtat, ag^icrdiaFa 
socialistă a Federației Ruse care crește 
și se întărește, apar în aceste zile Me
morabile ca o vie întruchipare a pu
terii patriei noastre socialiste care 
pășește spre comunism.

Realizările remarcabile ale poporu
lui rus, ale poporului ucrainean, aie 
tuturor popoarelor din Uniunea So
vietică strîns unite în junii partidului 
comunist și guvernului sovietic, în
suflețesc pe oamenii muncii din în
treaga lume în lupta lor de eliberase 
de sub robia «capitalista, insuflă în
credere în victoria forțelor lagărului 
păcii, democrației și socialismului

Prietenia de nezdruncinat a popoa
relor rus și ucrainean și a tuturor 
popoarelor din U.R.S.S.. cimentată 
prin sîngele vărsat în lupta împo
triva dușmanilor comuni, cimentată 
prin munca constructivă creatoare și 
prin ajutorul reciproc, reprezintă una 
din cele mai mari cuceriri ale țării 
noastre, o mare forță dătătoare de 
viață în hipta pentru comunism.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și ' Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice își exprimă încrederea că po
porul rus și toate popoarele din Fe
derația Rusă vor întări și de acum 
înainte neobosit puterea glorioasei 
noastre patrii, își vor dedica toate 
forțele, energia și inițiativa cauzei 
dezvoltării continue a industriei gre
le, avîntului puternic al agriculturii, 
producției articolelor de consum popu
lar, ridicării necontenite a bunei 
stări a oamenilor muncii.

Trăiască Republica Sovietică Fe
derativă Socialistă Rusă ! (

Trăiască în veci prietenia de ne
zdruncinat a popoarelor rus, ucrai
nean și a tuturor popoarelor țării 
noastre 1

Trăiască și „.înflorească glorioasa 
noastră patrie — Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste — bastionul 
de neînvins al păcii în,întreaga lume! 

Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin- 
Stalin, sub conducerea partidului co
munist, înainte spre victoria comu
nismului !

5. S.
S. S.

Comunist al Uniunii Sovietice

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 29 mai a avut loc la Moscova 
în marele palat al Kremlinului sesiu
nea jubiliară a Sovietului Suprem al 
Federației Ruse, consacrată remar
cabilului eveniment din viața popoa
relor Țării Sovietice — cea de a 300-a 
aniversare a reunirii Ucrainei cu Ru
sia.

In marea sală de ședințe, îmbrăcată 
în marmoră albă, s-au întrunit de- 
putați ai Sovietului Suprem al Repu
blicii și invitați sosiți din toate col
țurile Uniunii Sovietice.

Sesiuaea jubiliară este deschisă 
printr-o scurtă cuvîntare introducti
vă rostită de L. N. Soloviov, preșe
dintele Sovietului Suprem al RSFSR. 
In sală nu încetează mult timp aplau
zele cînd președintele anunță primi
rea mesajului de salut adresat Sovie
tului Suprem și Consiliului de Mi
niștri aie R.S.F.S.R., de către Prezi
diul Sovietul®! Sepran ai U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri ^1 U.R.S.S. și 
Comitetul Central al Partidului Ce
rn »nist al Uniwiii Sovietice.

Ovațiile izbucnesc cu o nouă pu
tere cînd se dă citire decretului Pre- 
zltfeim Sovietului Suprem ăl URSS

Parada și demonstrația reprezefltoțwr
îa Piațaoamenilor muncii

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Popoarele Uniunii Sovietice sărbă
toresc eu însuflețire cea' de a 300-a 
aniversare a reunirii Ucrainei cu Ru
sia.

La 30 îuai, îa oastea acestui eve
niment istoric au avut loc ka Mos
cova o paradă militară și o demonstra 
ție a reprezentanților oamenilor Ham
eii din capitala sovietică.

In Piața Roșie, împreună cu depu
tății Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
cu inovatorii din întreprinderile in
dustriale din Moscova, cu oamenii de 
știință și cultură din capitală, se a- 
flă numeroși oaspeți — soli ai poporu
lui ucrainean și reprezentanți aî oa
menilor muncii din celelalte republici 
unionale, care au participat la se-

Dezvelirea unui monument în cinstea tul
Bogdan

lAAiPOi. (Agerpres). — TASS
In piața gării din localitatea Hutor 

Mihailovski, situată în apropiere de 
granița cu R.S.F.S.R., s-a dezvelit un 
monument ridicat în cinstea coman- 

Concertul de la Teatrul Mare
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 29 mai a avut loc la Teatral 

Mare al Uniunii Sovietice un concert 
dat în cinstea participanților la sesiu
nea jubiliară a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R.

Concertul, de un înalt nivel artistic, 
s-a bucurat de un deosebit succes.

La concert au luat parte G. M. 
Malenkov, N. S. Hrușciov, N. A. Bul
ganin, A. I. Mikoian, M. G. Pervuhin, 
N. M. Șvernik, A. I. Kiricenko. M. A. 
Suslov, P. N. Pospelov. A. M. Puza
nov,' președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., M.P. Tarasov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem 
ai R.S.F.S.R., N. T. Kalcenko, preșe-

cu privire la decorarea Republicii So
vietice Federative Socialiste Ruse cu 
Ordinul Lenin.

A. M. Puzanov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R., a 
prezentat un amplu raport cu privire 
la cea de a 300-a aniversare a reu
nirii Ucrainei cu Rusia.

Participanții la sesiunea jubiliară 
au adoptat cu o mare însuflețire un 
mesaj de salut adresat Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, în care 
este exprimată voința oamenilor mun
cii din Federația Rusă de a lupta pen
tru succese continue în economia na
țională a țării.

S-a dat apoi cuvîntul conducătoru
lui delegației ucrainene, A. I. Kiricen- 
ko, prim secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Ucraina.

Sesiunea a fost salutată de condu
cătorii delegațiilor Republicilor Bie- 
lorasă, Uzbekă, Kazahă, Gruzină, 
Moldovenească și ale celorlalte repu
blici frățești.

Cu nestăvilit entuziasm partkipan- 
Hi la sesiune au adoptat un mesaj 
de satet adresat popocuiui ucrai
nean .

Roșie din Moscova 
siunea jubiliară din 29 mai a Sovie
tului Suprem al Federației Ruse.

Sînt de asemenea de față delegația 
Seimului Republicii Populare Polo
ne, membri ai delegațiilor străine so
site la Moscova la invitația organiza
țiilor obștești sovietice și merabri ai! 
corpului diplomatic.

In tribuna Mausoleului iau loc con
ducătorii Partidului Comunist al U-[ 
ni»nii Sovietice și ai guvernului so
vietic, mareșali, amirali. Comandan
tul parăzii este generalul de armată j 
K.S. Moskalenko. Parada este primi
tă de N. A. Bulganin, ministrul Apă
rării al U.R.S.S., rhareșal al Uniunii | 
Sovietice.

După ce a trecut în revistă trupele * 
și le-a feficitat ca prilejul marii săr
bători a prieteniei popoarelor, N. A. 
Bulganin s-a urcat la tribună și a 
rostit o cuvîntare. •

Hmelnițki
daetului de oști Bogdan Hmelnițki, 
eminent om de stat ucrainean, de nu
mele căruia este legat actul istoric 
al reunii® Ucrainei cu Rusia din anul 
1654.

dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, D. S. Korotcenko, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainene, deputați ai 
Sovietului Suprem, al R.S.F.S.R.. mi
niștri ai U.R.S.S., R.S.F.S.R. și 
R.S.S. Ucrainene, delegația R.S.S 
Ucrainene, delegațiile republicilor 
unionale frățești, membri din ac
tivul de partid și sovietic din orașul 
Moscova, reprezentanți ai întreprin
derilor, oameni de știință, literatură 
și artă. La concert au luat de ase 
menea parte delegația Seimului Re
publicii Populare Polone, precum și 
membri ai corpului diplomatic.
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In legătură cu propunerile 
pentru încetarea focului în Indochina
GENEVA (Agerpres). — TASS
După cum a devenit cunoscut, în 

ședința din 31 mai a celor nouă de
legații s-au examinat propunerile în 
legătură cu principiile fundamentale 
ale acordului privind încetarea opera
țiunilor militare în Indochina, propu
neri prezentate de delegația Repu
blicii Populare Chineze.

Observatorii politici de la Geneva 
subliniază că participanțîi la conferin
ță au acordat atenție acelui paragraf 
din propunerile mai sus-amintite, 
care se referă la instituirea unui con
trol asupra respectării condițiilor a- 
cordului cu privire la încetarea opera
țiunilor militare din partea unor co
misii mixte formate din reprezentanții 
comandamentelor celor două părți, 
precum și instituirea unei suprave
gheri internaționale din partea unei 
comisii formate din reprezentanți ai 
unor țări neutre. ,

Succesele armatei populare vietnameze
PEKIN (Agerpres). — Agenția 

vietnameză de informații a transmis 
un comunicat al înaltului comanda
ment al armatei populare vietnameze 
în care se arată că în perioada 1 de
cembrie 1953—10 mai 1954 armata 
populară vietnameză a scos din luptă 
77.400 de oameni din trupele colo
nialiste franceze.

Armata populară vietnameză a dis
trus 100 avioane, 36 canoniere. 57 
șalupe, 40 locomotive, 280 vagoane, 
1.462 vehicule motorizate de diferite 
tipuri, printre care1 102 tancuri, pre
cum și 81 tunuri și 88 tone de muni
ții. ^Aceste cifre nu cuprind cele 62 
avioane ddborîte sau distruse, nici

Creșterea prețurilor produselor textile în Iugoslavia
(Agerpres). — După cum relatează 

ziarul „Borba”, în cursul ultimelor 
luni în Iugoslavia s-a produs o creș
tere considerabilă a prețurilor produ
selor textile.

După cum menționează ziarul, una 
din cauzele majorării prețurilor este 
lipsa de materii prime și scăderea 
producției în industria bumbacului. 
O cauză principală o constituie însă 
tendința speculativă a marilor între

Potrivit informațiilor primite. în ca
drul discutării acestei propuneri a 
fost pusă problema componenței co
misiei mai susmenționate a țărilor 
neutre. Delegația sovietică a citat ca 
eventuali membri ai acestor comisii 
Polonia, Cehoslovacia, India și Paki
stanul.

★ ■

GENEVA (Agerpres). — De la 
trimisul special.

La 1 iunie la Geneva' n-a avut loc 
nici o ședință a conferinței

In cursul zilei, colonelul Brebisson, 
din partea Franței, și locotenent-colo- 
nelul Ha Van Lau, din partea R. D. 
Vietnam, au avut două întrevederi 
pentru a discuta problema schimbului 
de prizonieri și pentru a pregăti con
ferința reprezentanților comandamen
telor militare ale celor două părți be
ligerante, în vederea discutării pro
blemei îndoctrineze.

celelalte pierderi ale francezilor la 
Dien Bien Fu.

Datele provizorii arată că din iuna 
decembrie 1953 și pînă la începutul 
lunii mai a.c. armata populară din 
Patet-Lao a scos din luptă 17.900 sol
dați din trupele colonialiste, printre 
care 57 ofițeri.

Forțele populare din Patet-Lao au 
mai distrus 6 avioane și peste 200 
vehicule motorizate^

★
HANOI (Agerpres). — Unitățile 

armatei populare vietnameze își in
tensifică operațiunile ofensive în in
teriorul „perimetrului defensiv“ fran
cez din regiunea deltei fluviului Roșu.

prinderi cum sînt combinatul de la 
Trjîci, „Tisanina“, „Index-Krani“, 
„Mariborska Textilna Tovarna“, “Țve- 
ta Babici”, Sonia Marinkovici” și al
tele care „dictează prețurile pe piață“.

Ziarul „Borba“, care relatează cele 
de mai sus, »nu poate ascunde faptul 
că creșterea prețurilor este larg co
mentată de cetățeni și provoacă ne
mulțumiri.

V« ML Molotov s-a înapoiat la Geneva
GENEVA (Agerpres). — TASS terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, s-a 

transmite : înapoiat la Geneva, după o scurtă șe-
La 1 iunie, ministrul Afacerilor Ex- dere la Moscova.

V. A. Zorin a primit pe ambasadorul R.P.R. în U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

La 1 iunie, V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe Ion Rab, amba
sador extraordinar și plenipotențiar

O declarație a lui Churchill
LONDRA (Agerpres). — Răspup- 

zînd unei interpelări a deputatului la
burist William Warbey, în legătură 
cu convorbirile militare asupra situa
ției din Indochina, care vor începe

Atitudine antiamericană...
In zilele Jocurilor Olimpice, un 

simțămînt de prietenie apropia pe 
diferiții participanți. Mulți se obiș
nuiseră să se înțeleagă unii cu 
alții în ciuda faptului că vorbeau 
limbi diferite. Americanul Bob 
Mathyas, învingătorul probei de 

decatlon era nespus de fericit. In
tr-o zi, stînd alături de un sportiv 
din altă țară, Bob i-a pus mîna pe 
umăr. Cineva i-a fotografiat.

Și, cu aceasta, povestea s-ar fi 
putut termina, dacă amintita foto

grafie nu ar fi nimerit, deși cu in- 
tîrziere, în mîinile unui oarecare 
senator, al cărui nume s-a făcut 
faimos în întreaga lume McCarthy 
(bineînțeles că el!) privi fotografia 
și hotărî pe dată că Bob a săvîrșit 
o faptă foarte condamnabilă, deoa
rece fotografia dovedea că mîna lui 
americană a intint în contact cu 
umărul unui sportiv sovietic.

Dacă mîna lui Bob ar fi intrat 
în contact cu umărul unui sportiv 
sovietic într-o bătaie, atunci, din 
punctul de vedere al senatorului, 

totul ar, fi fost în ordine, iar Bob
— din același punct de vedere — 
ar fi săvîrșit o faptă întru totul 
patriotică și americană. Dar așa, 
dintr-un simțămînt de prietenie, f& 
ră nici un gînd ascuns ?... 

al Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., în legătură cu apropiata 
remitere a scrisorilor de acreditare 
către președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

joi la Washington, primul ministru 
britanic, Churchill, a repetat pentru 
a patra oară că aceste convorbiri nu 
implică nici un angajament definitiv 
din partea statelor participante.

Intr-un cuvînt, senatorul, căruia 
nu-i plac glumele (multe din ispră
vile sale sînt mult mai proaste de- 
cit cele mai proaste glume), a dat 
curs afacerii și a ordonat lui Bob 
să se prezinte de urgență in fața 
comisiei pentru a da explicații in 
legătură cu atitudinea sa antiame
ricană.

Dar Bob a avut față le invitația 
senatorului mult mai puțin respect 

decît pentru gardul pe care s-a o- 
bișnuit să-l sară în proba de 110 
m. Dacă pot sări un gard pe pista 

de alergări, a hotărît Bob, atunci 
pot să săr și gardul ne care mi l-a 

pus senatorul în calea bunelor re
lații cu oamenii.

— Dacă vrea să mă vadă, sena
torul n-are decît să se ‘•lilinească 
cu mine într-o fundătură întune
coasă— a răspuns Bob la invita
ția de a se prezenta în țața comi
siei Mc Carthy.

Pînă acum, prudent, senatorul 
nu a vădit o asemenea Intenție.

Așa a început pentru Bob Maf- 
hyas, recordmanul american la de

catlon, un primejdios concurs cu 
Joe McCarthy, recordmanul fas
cist.

(Din „Veac Nou”)

Note și comentarii externe
Calea reală 

spre unificarea Germaniei 
de P. Naumov

Propunerea în legătură cu încheie
rea tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă în 
Europa, prezentată de delegația so

vietică la conferința de la Berlin, în- 
tîmpină un sprijin tot mai mare 
în rîndurile cercurilor opiniei publice 
din țările europene. Ideea securității 
colective a pătruns în păturile cele 
mai largi ale populației din Republica 
Democrată Germană și din Germania 
occidentală, deoarece propunerea so
vietică deschide perspective reale pen
tru rezolvarea problemei germane.

încheierea Tratatului general eu
ropean cu privire la securitatea co
lectivă în Europa ar crea premize 
reale pentru apropierea între cele 
două părți ale Germaniei.

Participarea ambelor părți ale Ger
maniei la sistemul de securitate co
lectivă în Europa ar duce la apropie
rea scopurilor politice externe a am-, 
belor părți ale Germaniei, ceea ce ar 
avea un rol important în rezolvarea 
problemei restabilirii unității Germa
niei.

Guvernul sovietic a acordat și acor
dă o mare importanță participării ger
manilor înșiși la rezolvarea proble
mei germane.

Poporul german nu poate fi pur 

și simplu obiectul acțiunilor altor 
state. Numai germanii înșiși vor putea 
rezolva cu adevărat problema germa
nă. O astfel de rezolvare a problemei 
germane ar însemna o’ nedreptate față 
de poporul german.

Propunerea sovietică referitoare la 
crearea sistemului de securitate co
lectivă a avut un puternic răsunet. In 
Germania occidentală, această propu
nere se bucură de un sprijin tot mai 
mare din partea celor mai diferite cer
curi. Un larg ecou a găsit în coloa
nele presei germâne nota sovietică 
din 31 martie, în care Guvernul So
vietic a expus un program concret de 
creare a unui sistem de securitate co
lectivă în Europa. Multe ziare vest- 
germane au recunoscut „caracterul 
logic” al noilor propuneri sovietice, 
conținute în notă, și au cerut ca a- 
cestea să fie examinate cu toată se
riozitatea. Pentru examinarea atentă 
și serioasă a propunerilor sovietice 
s-a pronunțat marea majoritate a zia
relor social-deinocrate din Germania 
occidentală. Ziarul „Hannowersche 
Presse” scria că ar fi „o lipsă de răs
pundere față de Germania” dacă s-ar 
trece sub tăcere propunerile sovietice 
sau dacă „s-ar permite propagandiș
tilor” să le defăimeze. Faptele arată 
că tratatul general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Euro- 
pa ar crea condițiile pentru refacerea 
rapidă a unității Germaniei și pentru 

rezolvarea grabnică a întregii proble
me germane. (Agerpres). (Text pres
curtat după „Pravda”).

S. U. A. împing Franța 
pe calea extinderii războiului

de S. Zîkov

Evenimentele din ultimele zile arată 
că cercurile agresive ale S.U.A; exer
cită o presiune tot mai puternică asu
pra Franței. Ele încearcă să silească 
Franța să intensifice de pe acum ope
rațiunile militare în Indochina, împie- 
dicînd-o în felul acesta să iasă din
tr-un război nefast peritru ea.

Judecind după relatările presei, pre
siunea pe care America o exercită a- 
supra Franței își aduce - - dele. Con
trar dorinței clar exprir a poporu
lui francez de a se pune capăt cît mai 
repede războiului din Indochina, ne
fast pentru țară, guvernul francez, 
la ordinul Statelor Unite, ia „măsuri 
drastice” pentru a „restabili situația” 
după înfrîngerea suferită la Dien Bien 
Fu.

Chiar a doua zi după ce guvernul 
Laniel a obținut în parlament un vot 
formal de încredere, întrunind o ma
joritate de numai două voturi, a avut 
loc o ședință a cabinetului care a 
discutat situația, militară din îndo
ctrina. In cadrul acestei ședințe, pri
mul ministru a expus programul mă
surilor care prevăd trimiterea de ur
gență a unor noi întăriri și transpor

tarea în Indochina a unor noi canti
tăți de armament și materiale de răz
boi.

Aplicarea acestui program presu
pune măsuri extraordinare cum ar fi 
chemarea sub arme a „specialiștilor 
de clasă” din contingentele 1952, 
1951 și chiar 1950, precum și reține
rea în rîndurile armatei atît a contin
gentelor care urmau să fie demobi
lizate în 1953, cît și a acelora care 
trebuie să fie demobilizați în 1954. In 
afară de aceasta, se intenționează să 
se sporească considerabil cheltuielile 
militare. Se prevede completarea cor
pului expediționar francez din îndo
ctrina cu trupe care staționează în 
Franța, Germania loccidentală, precum 
și în Africa de nord.

Se pune întrebarea : Este oare com
patibilă declarația lui Bidault la con* 
ferința da la Geneva cu privire la 
dorința Franței de a obține cît mai 
repede încetarea focului în Indochina 
cu măsurile întreprinse de guvernul 
francez în scopul intensificării ope
rațiunilor militare ?

Dacă delegația franceză, așa cum 
afirmă ea, dorește cu adevărat ca în 
conformitate cu voința poporului 
francez să obțină stabilirea păcii în 
indochina, ea trebuie să dovedească 
prin fapte că este gata să facă aceasta 
și să întreprindă pașii necesari pen
tru realizarea unor hotărîri care să fie 
luate de comun acord. (Agerpres)j 
'(Text prescurtat după „Krasnaia 
Zvezda”).
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