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Pentru asigurarea păcii 
și securității colective în Europa

Presa a publicat zilele acestea Nota guvernului sovietic 
adresată guvernelor europene și S.U.A. cu privire la organiza
rea securității colective în Europa.

Aceasta este o nouă inițiativă a Uniunii Sovietice îndrep
tată spre asigurarea păcii pe continentul european și în în
treaga lume. In ncua sa Notă, guvernul sovietic propune gu
vernelor europene cu care întreține relații diplomatice și Sta
telor Unite ale Americii organizarea la 29 noiembrie a. c. la 
Moscova sau Paris a unei conferințe în problema creării unui 
sistem de securitate colectivă în Europa.

Marea importanță pe care o prezintă noua propunere a 
Uniunii Sovietice constă în faptul că ea urmărește dezvoltarea 
evenimentelor din viața statelor europene nu pe calea reînvierii 
militarismului german, a creării unei grupări militare de state 
îndreptate împotriva altor state, ci pe calea asigurării unei 
păci trainice în Europa și în întreaga lume. Un sistem de se
curitate colectivă în Europa ar ușura și sarcina reglementării 
problemei germane căci s-ar înlătura tocmai acele piedici care 
stau în calea dezvoltării acestei probleme — planurile de la 
Londra și Paris. După cum se știe, eșecul planurilor pentru 
crearea „comunității defensive europene'' a provocat puterile 
occidentale la organizarea agresiunii sub alte forme: reînar- 
marea Germaniei occidentale și atragerea acesteia în coaliția 
militară denumită „Uniunea Europei occidentale“, precum 
și în pactul agresiv al Atlanticului de nord, planuri asupra 
cărora s-a căzut de acord la conferința de la Londra și Paris.

PopoareU continentului european care au suferit de două 
ori în decursul istoriei de pe urma formării de blocuri și coaliții 
militare agresive, în care piilitarismul german a jucat un rol 
principal, resping orice blocuri și comunități care urmăresc pre
gătirea unui nou război.

Puterile occidentale urmăresc cu cea mai mare grabă să 
creeze în Germania occidentală o armată de 500.000 oameni 
înzestrată cu aviație și flotă proprii, pusă sub comanda fostilo" 
hitleriști. Aceasta încalcă, așa cum subliniază Nota sovietică 
din 13 noiembrie, acordurile internaționale încheiate la sfîrși- 
tul celui de al doilea război mondial, precum și tratatele franco- 
sovietic din 1944 și anglo-sovietic din 1942.

( .eea ce sporește și mai mult primejdia unui nou război 
est.e faptul că militarismului german i se dă posibilitatea pro
ducerii neîngrădite a tot felul de arme, printre care și arma 
atomică

Ideea organizării securității colective în Europa și lupta 
împotriva reînvierii militarismului german cuprind astăzi 
mase tot mai largi de oameni de diferite orientări politice și 
credințe religioase din toate țările continentului nostru și mai 
hles din Germania și Franța.

Zilele trecute, în întreprinderile din numeroase orașe ale 
R. D. Germane au avut loc mari mitinguri în care oamenii 
munci* au protestat împotriva acordurilor de la Paris. In orașul 
Halle, la un asemenea miting au participat 70.000 de oameni 
aparținînd tuturor păturilor sociale. Fostul președinte al Consi
liului de Miniștri al Franței — Paul Boncour —, care fusese 
adversar și al „C.D.E.", s-a pronunțat și împotriva acordurilor 
de la Londra și Paris. De asemenea, partidul M.R.P. (mișcarea 
republicană populară) a adoptat zilele acestea cu o majoritate 
de voturi o moțiune prin care se pronunță împotriva ratificării 
acordurilor de la Londra și Paris.

Nota guvernului sovietic din 13 noiembrie a găsit un pu
ternic ecou în țările europene. Ziarele franceze „Le Monde” și 
„France Soir". comentînd Nota sovietică au subliniat că gu
vernul sovietic-consideră că a devenit necesară convocarea’ 
unei conferințe în problema creării uniii sistem de securitate 
colectivă în Europa.

Dehler, vicepreședintele partidului liberal-democrat dfn 
Germania occidentală a declarat că „se impune o examinare 
foarte serioasă a Notei sovietice“. „Ea constituie — a adăugat 
Dehler — o dovadă că sovieticii vor să facă tot ce le stă în 
putință pentru a evita un al treilea război mondial“.

Nota sovietică a găsit un puternic sprijin din partea guver
nelor țărilor democrat-populare din Europa.

„Guvernul R.P.R. — se spune în răspunsul acestuia ta 
Nota sovietică — este în totul de acord cu guvernul U.R.S.S., 
că pentru a preîntîmpina înrăutățirea situației în Europa și 
creșterea pericolului de război, trebuie luate toate măsurile ne
cesare în vederea stabilirii unui sistem de securitate colectiva 
în Europa, sistem care să țină seama de interesele legitime ale 
tuturor statelor Europei, mari și mici, și la care să participe 
toate statele europene, indiferent de regimul lor social și de stat“.

Acest larg ecou pe care Nota sovietică l-a găsit în rîndul 
popoarelor europene constituie dovada cea mai vie a faptului 
că Uniunea Sovietică este și de această dată purtătoarea stea- ’ 
gului năzuințelor popoarelor spre asigurarea păcii și securității 
în Europa și în întreaga lume, steagul luptei centru buna înțe
legere între statele mari și mici pe baza principiului respec
tării independenței și suveranității lor.

Poporul wrrfn. interesat nemijlocit în cauza menținerii 
păcii și securității statelor europene, sprijină cu căldură și sim
patie noua inițiativă a Uniunii Sovietice. El se alătură puter
nicului front al popoarelor care luptă pentru ca noile propuneri 
ale Uniunii Sovietice să fie aplicate în interesul păcii și secu
rității popoarelor.

Spre noi succese in întrecerea socialistă
Întrecerea între sectoarele minei Petrila

In prima -jumătate a lunii 
noiembrie numeroase brigăzi 
de mineri de la mina Petrila 
și-au dezvoltat simțitor suc
cesele obținute în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie. Viu s-a 
disputat în această perioadă 
întrecerea între colectivele 
sectoarelor 111 și IV ale mi
nei Petrila, pentru titlul de 
sector fruntaș pe mină. Dacă 
în primele,, zile ale lunii no
iembrie colectivul sectorului 
III era fruntaș pe mină, în 
prezent el este întrecut de 
către colectivul sectorului 
IV. Acesta si-a realizat sar
cinile de plan la cărbune pe 
prima jumătate a lunii în 
proporție de 115,6 la sută, 
iar colectivul sectorului 111 

.— în proporție de 106.9 1;- 
sută.

Brigăzile de mineri di. 
sectorul IV au sporit mult 
în această perioadă produc
tivitatea muncii. Aplicînd me
todele de muncă sovietice 
Voroșin și Jandarova, brigă
zile de mineri conduse de 
tov. Constantin Corcadel. 
loan Stoian, Nicolae Susan

In Valea Jiului se desfă
șoară o continuă activitate 
de ridicare a noi cadre de 
mineri prin calificarea tine
rilor la locul de muncă. Prin 
sporirea numărului de mun
citori mineri calificați mun
ca devine mai ușoară și mai 
plină de succese în sporirea 
producției și productivității 
muncii.

Muncind alături de cei 
mai buni și mai experimen
tați mineri, un mare număr 
de tineri muncitori de la mi
na Aninoasa au reușit să în
vețe meseria de miner. Frun
tașul întrecerii socialiste Au

Camioane încărcate cu bi
doane ce conțin lapte proas
păt, colectat din comunele și 
satele raioanelor Ciuc, Gheor- 
ghieni și Toplița, se opresc 
unul după altul lingă rampa 
de recepție a noii fabrici de. 
praf de lapte din Remetea.

Procesul de producție al a- 
cestei fabrici, de la recepțio- 
narea laptelui și pînă la am
balarea produsului finit în 
cutii metalice de 25 kg., sau 
de placaj de 40 de kg., este 
complet automatizat Sala d? 
recepție seamănă cu un la
borator; ea este înzestrată cu 
numeroase aparate și instru
mente ca: butirometre și biu- 
rete p ntru determinarea a- 
cidității și a procentajului de 
grăsimi în lapte, și altele.

Drum lung și greu bateau 
altă dată copiii din regiunea 
Hunedoara pentru a putea 
învăța carte. Drumurile grele, 
.școlile îndepărtate din alte 
sate, făceau ca majoritatea 
copiilor din satele și cătunele 

și loan Păunică, au extras 
în prima jumătate a lunii 
noiembrie cu 36-71 la sută 
mai mult cărbune decît pre
vedeau normele de lucru.

Printre brigăzile fruntașe 
ale minei Petrila se numără 
și brigăzile conduse de mi
nerii loan Zilahi și Gheorghe 
Buia din sectorul III. Folo
sind din plin timpul de lu
cru minerii din brigăzile a- 
rătate mai sus și-au reali
zat sarcinile de plan în pe
rioada 1 —15 noiembrie în 
■ipoporție de 118—145 la sută

Tinerii mineri din sectorul 
1 înregistrează și ei noi și 
însemnate succese în spori
rea producției de cărbune. 
Tinerii mineri din brigăzile, 
conduse de tov. Petru Bexa 
și Gheorghe Nistorean, dau 
cărbune " în contul anului 
1955, iar în această perioa
dă ei își depășesic zi de zi 
normele de lucru cu 20—35 
la sută.

Minerii de la Petrila pri
mesc un sprijin tot mai efec
tiv din partea muncitorilor 
atelierului de grup al minei.

Creșie numărul minerilor calificați
rel Cristea, tînăr de altfel și 
el, a calificat după metoda 
Kotlear într-o perioadă des
tul de scurtă un miner și doî 
ajutori mineri, din rîndul ti
nerilor din brigada șa. Re
cent tînărul Vasile Blaj, u- 
nul dintre cei care au învă
țat meseria de miner de la 
Aurel Cristea, a primit în
cadrarea de miner, iar vago
netarii Petru Giurgiu și A- 
lexandru Dumitru au fost în
cadrați ca ajutori mineri. Au 
mai fost calificați în ultimul 
timp de la vagonetari la a- 
iutori mineri și tinerii Aurel 
Goga, Victor Treistian, Ca- 
rol Konya, Teofil Bădăluță

DIN PATRIA NOASTRĂ

Fabrica de praf de lapte din Remetea
De aici, laptele este aspirat 
de pompe de absorbție, tre
cut prin țevi inoxidabile spre 
cîntarele automate, de unde 
este trimis apoi în fabricație. 
Bidoanele goale alunecă au
tomat spre mașina de spălat. 
Instalațiile de Îa secția de a 
narate, ca de altfel întregul 
utilaj metalic, sînt faricate 
din aluminiu și oțel inoxida
bil. Uriașele rezervoare ver
ticale și orizontale sînt o 
mărturie a înaintatei tehnici 
sovietice. In secția uscătorie, 
laptele trece automat din 
pasteurizatoare în tancurile 
intermediare și e trimis apoi 
prin vacumurile de conden
sare spre giganticul turn de 
uscare. Aici, sub influența u-

Școli noi
de munte să rămînă neșco
larizați.

Astăzi, fiii țăranilor mun
citori din cele mai îndepăr
tate sate și cătune pot urma 
regulat și în bune condiții 

care se îngrijesc de repara
rea și întreținerea la timp a 
utilajului minier. Echipa con
dusă de tov. Mihai Kocslș 
care lucrează la repararea 
și întreținerea coliviilor de 
puțuri își depășește zilnic 
sarcinile de plan cu 69 la 
sută. Lucrînd la întreținerea 
puțurilor, tov. loan Damian 
se situează în fruntea între
cerii socialiste. Pe luna oc
tombrie tov. loan Damian a 
obținut o depășire de 111 la' 
sută.

Un sprijin important au 
primit minerii din partea 
brigăzii utemiste a atelieru
lui de grup condusă de tînă- 
rul Ervin Antal, care se ocu
pă cu repararea utilajelor 
miniere. Brigada își depă
șește zi de zi sarcinile de 
plan cu peste 80 la sută. Cu 
78 la sută își întrec în fieca
re zi sarcinile de plan și ti
nerii muncitori din echipele 
conduse de tov. Rudolf Coz- 
ma și Constantin Ignat.

MAR IA MORARU 
corespondent

și alții, de către cunoscuții 
brigadieri Constantin Hoțea. 
Bela Both, loan Tătaru și 
Vicențiu Ignătescu. •

Pentru interesul de care a 
dat dovadă în ridicarea de 
noi cadre ¡rin calificarea Ia' 
locul de muncă, brigadierul 
Aurel Cristea a fost premiat 
de către întreprindere cu 525 
lei. Brigadierii Constantin 
Hoțea, Bela Both, loan Tă
taru, Vicențiu Ignătescu si 
mulți alții, care au calificat 
tineri la locul de muncă au 
primit drepf recompensă cîte 
175 lei.

LUCIA L1C1U 
coresp<! ndent

nor ventilatoare puternice, fi
ricelele de lapte víseos sînt 
pulverizate. De la tabloul de 
comandă, cu ajutorul semna
lizatoarelor electrice, se ur
mărește temperatura, presiu
nea și voltajul din turnul de 
uscare, se pornește pornea de 
lapte, ventilația.

Intr-un alt corp de clădi
re se află inima fabricii de 
nraf de lapte — mașinile de 
forță. Aici se găsesc cazane 
uria'șe de aburi care deser
vesc secțiile de producție și 
sistemul de încălzire cenlrală 
a fabricii, filtrelor pentru 
deferizarea și dedurificarea 
apei, puternicele motoare die
sel și alte mașini aduse din 
Uniunea Sovietică.

școala. In regiunea Hune
doara, în anii puterii popu
lare, s-au construit 70 de școli 
noi. Numai în ultimul timp 
au fost terminate construc
țiile a 14 școli elementare 
de 4 și 7 ani. (Agerpres)
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Dezvoltarea industriei 
de conserve

întreprinderile industriei de con
serve din Uniunea Sovietică au pro
dus de la începutul acestui an cu a- 
proape 100.000.000 cutii de conserve 
din legume și fructe mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Sezonul producției de conser
ve se desfășoară cu succes în Tadji
kistan, unde planul pe primele 11 
luni ale anului a fost îndeplinit îna
inte de termen. O producție cu mult 
mai mare decît în sezonul trecut dau 
fabricile de conserve din Azerbaidjan. 
Armenia și Gruzia. Odată cu diferite 
dulcețuri, jeleuri. compoturi, mari
nate, fabricile au pus la punct pro
ducția de legume și fructe proaspete 
congelate, care își păstrează mult 
timp gustul, aroma și alte calități.

Anul acesta a crescut considerabil 
producția unor conserve din care 
gospodinele pot ca în decurs de nu
mai 10-15 minute să pregătească un 
prînz alcătuit din două-trei feluri de 
mîncare. A devenit mai variat sorti
mentul special de conserve pentru 
copii — diferite piureuri de legume 
și fructe, ale căror rețete au fost e- 
laborate cu participarea unor medici.

Creșterea continuă 
a producției de zahăr 

în Kazahstan
Industria zahărului este de dată 

recentă în Kazahstan. Primele plan
tații de sfeclă de zahăr s-au făcut în 
anul 1936. In prezent, cultura sfeclei 
<le zahăr este practicată în 150 col
hozuri și trei sovhozuri. Un număr de 
cinci fabrici de zahăr din republică 
prelucrează în actualul sezon o can
titate de sfeclă de zahăr de 1,5 ori 
mai mare decît în anul 1950.

Pentru anul viitor se prevede ex
tinderea suprafeței cultivată cu sfe
clă de zahăr cu peste 3.000 ha.

Noi mașini miniere
Constructorii de mașini din orașul 

Gorlovka, unde s-au fabricat pri
mele combine carbonifere sovietice, 
au construit și predat pentru încer
carea în producție o nouă combină 
carboniferă „Donbas 2“.

La uzina de utilaj minier din ora
șul lașinovataia a fost pusă la punct 
producția unui tip nou de troliu cu 
o capacitate de 25 tone, folosit la 
săparea gurilor de mină, adînci pînă 
la 800 metri. Troliul este pus în func
țiune sau oprit, prin apăsarea pe un 
buton. Un aparat special permite să 
se vadă la ce adîncime se află mi
nerii și utilajul suspendat de cablul 
troliului.

Pentru îndeplinirea înainte de termen 
a celui de al 5-lea plan cincinal

La începutul lunii noiembrie, co
lectivele unui număr de 13 uzine și 
fabrici fruntașe din Moscova au che
mat pe lucrătorii din industrie la în
trecere pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor celui de al 
5-lea plan cincinal (1951 1955). Che
marea a fost sprijinită cu elan de 
muncitorii multor centre industriale 
ale Uniunii Sovietice.

Petroliștii din Baku si constructo
rii de mașini din Sverdlovsk. ener- 
geticienii din Leningrad și minerii 
din Ucraina, evaluîndu-și posibilită
țile, își iau noi angajamente în între
cere. Ei își iau angajamentul ca pe 
seama folosirii mai efective a tehnicii 
și datorită organizării mai bune a 
producției, să sporească productivita
tea muncii și, pe acest temei, să înde
plinească înainte de termen progra
mul cincinalului.

Dintre minerii din Ucraina, primii 
care s-au încadrat în întrecere a fost 
colectivul minei „Rumianțev" — 
una dintre cele mai mari din bazinul 
carbonifer al Donețului. Sporind de 
la începutul cincinalului (1951) ex
tracția de cărbune cu peste 1.200 tone 
pe zi, colectivul acestei mine a și 
îndeplinit planul de producție pe pa
tru ani. Acum ei au hotărît să înde
plinească planul cincinal cu trei luni 
înainte de termen.

Inițiativa patriotică a muncitorilor 
din Moscova este sprijinită și de mi
nerii din Makeevka. Gorlovka, Cistia 

IN CLIȘEU: Una din secțiile combinatului textil „Stalin“ din Tașkent.

kovo și din alte raioane ale Donba- 
sului. Colectivul minei nr. 4—9, care 
a dat la 10 noiembrie ultima tonă 
de Cărbune în contul anului 1954, 
și-a luat angajamentul să îndepli
nească planul cincinal pînă în luna 
mai 1955j

Noi angajamente sporite își iau și 
lucrătorii din întreprinderile indus
triale ale orașului Sverdlovsk din 
Ural. Colectivul uzinei de aparate e- 
îectrice a hotărît să îndeplinească 
sarcina de plan la volumul produc
ției calculată pentru perioada 1951- 
1955, pînă la cea de a 38-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, asigurînd sporirea pro
ducției cu aproximativ 2.5 ori față 
de anul 1950.

Muncitorii de la uzinele construc
toare de mașini din Leningrad, dis- 
cutînd în adunările lor chemarea co
lectivelor întreprinderilor fruntașe 
din Moscova, și-au luat de aseme
nea noi angajamente pentru sporirea 
producției. Uzina „Elektrosila“ și 
alte mari întreprinderi ale orașului 
s-au încadrat în întrecerea pentru 
îndeplinirea înainte de termen a sar
cinilor celui de al 5-lea plan cin
cinal.

Inițiativa colectivelor fruntașe din 
Moscova a fost urmată de muncitorii 
de la întreprinderile industriale din 
Riga, Tallin, Kuibîșev, Kiev, Chiși- 
nău, din regiunile industriale ale Si
beriei, din Republicile Transcaucaziei 
și din Orientul îndepărtat.

Scurte știri 
din satele sovietice

— Sovhozurile din R.A.S.S. Daghes
tan (Caucaz) au obținut anul acesta 
o bogată recoltă de struguri. O serie 
de gospodării au atins o recoltă de 
peste 130 chintale de struguri la ha. 
—■ aproximativ de două ori mai mult 
decît s-a prevăzut. Numeroși viticul
tori au obținut o recoltă fără prece
dent în republică. Astfel, Nikolai 
Savcenko din sovhozul „Karl Marx" 
a obținut cîte 375 chintale de stru
guri la ha., iar Maria Ignatieva, 
Erou al Muncii Socialiste, din același 
sovhoz, a obținut cîte 317 chintale.

Pînă în anul 1960, suprafața viilor 
din R.A.S.S. Daghestan urmează să 
crească de cinci ori.

— Colhozurile și sovhozurile din 
Uzbekistan au îndeplinit planul de 
predare a cotelor de gogoși de viermi 
de mătase către stat. Centrele de co
lectare au primit o cantitate mult 
mai -mare de mătase brută decît anul 
trecut.

Acest succes este rezultatul folo
sirii pe scară largă a noilor metode 
de îngrijire a viermilor: hrănirea 
după metode rapide a viermilor de 
mătase, ceea ce sporește productivi
tatea în medie cu 13,5 la sută, efec
tuarea a trei hrăniri în loc de două 
etc. Datorită hrănirilor repetate a 
viermilor de mătase, în Uzbekistan 
s-a obținut în total o cantitate supli
mentară de mătase brută din care se 
pot confecționa peste un milion metri 
de țesături. *

— Anul acesta, colhozurile din 
R.S.S. Ucraineană au făcut investiții 
în sumă de 2.600.000.000 ruble, adică 
cu 400.000.000 mai mult față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. In satele republicii se desfășoară 
mari lucrări de construcții. S-au con
struit zeci de mii de clădiri gospo
dărești, ferme pentru creșterea vite
lor, centrale electrice și altele.

— In Tadjikistan sînt tot mai 
mulți colhoznici care, fără a-și între
rupe munca în producție, studiază la! 
diferite instituții de învățămînt su
perior fără frecvență. Aproximativ 
200 președinți de colhozuri, briga
dieri și colhoznici de rînd din Tadji
kistan învață la secțiile fără frecvență 
ale institutului agricol, institutului pe
dagogic și altor instituții de învăță
mînt superior ale republicii.

In ambele etaje ale casei e liniște. 
Educatoarele pășesc în vîrful picioa
relor pentru a evita orice zgomot. 
Ele veghează cu dragoste asupra 
somnului de după amiază al copiilor. 
Va trece o oră și camerele acum tă
cute ale grădiniței de copii se vor 
umple din nou de rîs zglobiu, de gla
suri voioase.

Mamele acestor copii, locuitori ai 
orașului Liuberțî din regiunea Mos
cova, lucrează la uzina „Uhtomski“. 
Cînd sînt ocupate în producție, grija 
copiilor lor este luată asupra sa de 
grădinița de copii. Copiii nu se plic
tisesc aici nici un moment. Ei sînt 
scoși la plimbare, fac cunoștință cu 
lumea înconjurătoare. Copiii se ocu
pă cu modelajul și desenul, se de
prind să lucreze de sine stătători.

Mamele pot fi liniștite: copiilor le 
este asigurată o bună îngrijire, ei 
sînt hrăniți bine și la timp.

E seară. A sosit timpul pentru a 
pleca acasă. Intorcîndu-se de la lu
cru, mamele trec să-și ia copiii. Res
ponsabila grădiniței de copii, Mariä 
Gavrilovna Șmelev, e chemată la te
lefon:

— Eu și soțul meu voim să mer
gem astă seară la teatru. Rețineți, 
vă rog. pe Vova al meu peste noapte,

Grija Statului Sovietic pentru copii
de V. LEBEDINSKA1A

—- roagă muncitoarea Surovenkov de 
la uzină.

— Bine, — răspunse Mar ia Ga
vrilovna. — La ora opt exact îl vom 
culca pe Vova...

Vova rămîne aici, împreună cu 
Olea Kuzmina, Tania lvanova, lura 
Golovina, luria și Valea Malikin, 
care petrec aici o zi întreagă de 24 
ore. Mamele lor urmează cursurile 
la institutele și școlile medii tehnice 
fără frecvență și seara ele trebuie să 
învețe.

Grădinițele de copii dau posibilita
tea mamelor să participe la viața de 
producție, culturală și obștească a 
țării. Grădinițele de copii dau ajutor 
familiei să crească copii bine dez
voltați din punct de vedere fizic și 
intelectual. Sănătatea copiilor lor 
este în permanență supravegheată de 
medici. De ei se ocupă un educator 
cu pregătire specială. Copiii își în
cep viața în colectiv. Aici se pun ba
zele educației comuniste a copiilor.

Statul Sovietic poartă o grijă 
neobosită ca noua generație să creas
că puternic ă. sănătoasă, plină de 
viață. Din primele zile, noul născut 

este vizitat regulat de medicul de 
sector. Acesta supraveghează sănăta
tea copilului, apoi a adolescentului 
pînă la majorat. Această sarcină de 
răspundere este îndeplinită în Uniu
nea Sovietică de un număr de peste 
34.000 medici pediatri. .

Numai în orașe se numără peste 
3.300 spitale speciale pentru copii și 
secții pentru copii pe lîngă spitalele 
pentru adulți. Există tot atîtea cen
tre de consultații pentru copii. Pe 
lîngă centrele de consultații există 
cabinete speciale și bucătării.

Din primii ani de existență a Sta
tului Sovietic, creșele pentru copii 
s-au bucurat de o mare atenție. Cre
șele sînt prevăzute cu aparate și uti
laj special care contribuie la o bună 
dezvoltare a organismului copilului: 
obstacole de sărit, leagăne. Peste 
200.000 specialiști se îngrijesc de 
sănătatea micilor cetățeni din creșele 
țării.

Statul Sovietic nu precupețește nici 
o cheltuială cînd este vorba de copii. 
La începutul anului curent numai în 
R.S.F.S.R. se numărau 18.311 grădi
nițe de copii. In creșe sînt îngrijiți 

cîteva șute de mii de copii. Legea 
cu privire la bugetul U.R.S.S. pe 
1954, adoptată de Sovietul Suprem al 
LLR.S.S., prevede alocații pentru sa
tisfacerea necesităților social-culturale 
ale poporului în sumă de peste 141 
miliarde ruble — cu 9,8 la sută mai 
mult decît anul trecut. Din aceste a- 
locări, fonduri considerabile se chel
tuiesc pentru întreținerea și lărgirea 
așezămintelor de copii, pentru con
struirea de noi creșe și grădinițe de 
copii. Pînă la sfîrșitul anului în țară 
trebuie să fie deschise noi grădinițe 
de copii cu 110.670 locuri și creșe 
pentru mai mult de 58.000 copii.

Sanatoriile pentru copii sînt in
stalate în cele mai frumoase palate 
de pe litoralul mării, în codrii de 
pini, în regiunile de lîngă izvoarele 
curative. Cele mai bune vile din ju
rul orașelor sînt ocupate în timpul 
verii de copiii din creșe și din gră
dinițele de copii. Fonduri uriașe se 
cheltuiesc pentru parcurile și teatrele 
de copii; pentru turnarea filmelor 
destinate copiilor, pentru organizarea’ 
de serbări distractive pentru copii.

Dimineața vieții copiilor sovietici 
este luminoasă și plină de bucurii. 
Ei sînt înconjurați de atenția și grija 
Patriei 1 (Agerpres)
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Din viața organizațiilor de bază din raion

Pentru condiții tot mai bune de trai 
constructorilor

IM Ș£ MN A B 1

De la diriginte Ia factor
Cu cîțeva luni în urmă, organiza

ția de bază din cadrul întreprinderii 
701 construcții Petroșani a făcut con
ducerii administrative mai multe re
comandări în vederea luării de mă
suri pentru asigurarea de condiții 
bune de muncă și de trai muncitori
lor constructori în timpul iernii. La 
propunerea biroului organizației de 
bază, conducerea administrativă a 
întocmit un plan de pregătiri pen
tru iarnă, în care au fost incluse și 
sarcini în ceea ce privește ridicarea 
nivelului de trad al constructorilor.

Multe din prevederile acestui plan 
au și foșt duse la îndeplinire. Toate 
cele 5 cantine ale întreprinderii au 
fost aprovizionate cu legume, zarza
vaturi. A fost sporit numărul porci
lor pentru cantine crescuți în gospo
dăria anexă a întreprinderii.

In curînd, vor fi terminate lucră

Documentele de partid trebuie păstrate 
cu cea mai mare grijă I

Zilele trecute a avut loc adunarea 
Îenerală a organizației de bază de la 

fzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani. In această adunare, mem
brii de partid de la U.R.U.M.P. au 
luat în discuție, cazul tovarășilor Elu
dai Alexandru și Nedea Rozalia, 
care din cauza simțului lor de vigi
lență tocit și a neglijenței față de 
păstrarea documentelor de partid, 
și-au pierdut carnetul de partid.

Participanții la adunare au ana
lizat cu atenție împrejurările în care 
au fost pierdute aceste carnete de 
partid, crițicînd cu asprime lipsa de 
vigilență față de păstrarea documen
telor de partid. Tovarășii Biro Ca- 
rol, Nicu Constantin, Popescu Victor 
și alții au arătat că dușmanii poporu
lui și ai partidului caută să pună

Roade ale colaborării
Pentru strîngerea legăturilor cu 

familia cadrele didactice din Lupenl 
organizează lunar ședințe cu părin
ții elevilor. Ca rezultat al acestor 
ședințe, părinții elevilor de la școala 
nr. 1 au sprijinit repararea localului 
școlii, precum și procurarea combus
tibilului necesar pe timpul iernii. Un 
sprijin prețios au acordat tov. Gh. 
Dumitrașcu, Nicolae Precup, Ștefan 
Tomoioagă, loan Neag, 1. Ciobotaru 
și alții.

In ședințele lunare qu părinții e- 
levilor se prelucrează de către că- 

rile de reparare ă clădirilor dormi
toarelor muncitorilor fără familii, 
iar sobele au foșt revizuite. Dormi
toarele âu fost complectate cu paturi. 
De asemenea, a fost terminată con
strucția a 84 noi apartamente pen
tru constructorii familiști. Conduce
rea întreprinderii a mai realizat o 
serie de alte lucrări asemănătoare.

Adunarea generală a organizației 
de bază va asculta în curînd un ra
port ce va fi prezentat de conduce
rea administrativă a întreprinderii 
cu privire la stadiul pregătirilor în 
vederea iernii. Cu acest prilej se vor 
analiza lipsurile care mai există în 
această privință și se vor lua noi mă
suri spre a se asigura muncitorilor 
constructori din cadrul întreprinderii 
condiții cît mai bune de muncă și de 
viață în perioada lunilor de iarnă.

mîna pe documentele de partid și să 
le folosească în realizarea scopuri
lor lor ticăloase. Pierderea carnetu
lui de membru de partid arată că a- 
cela care l-a pierdut dă dovadă de o 
nepermisă lipsă de vigilență, de lipsă 
de grijă față de documentele de par
tid. De aceea, adunarea organizației 
de bază de la U.R.U.M.P. a hotărît 
sancționarea tovarășilor Budai Ale
xandru și Nedea Rozalia pentru fap
tul că și-au pierdut carnetele de 
partid.

Din discuțiile purtate în cadrul a- 
cestei adunări generale, membrii de 
partid au înțeles și mai bine că fie
care dintre ei e dator să dea totdea
una dovadă de vigilență politică și 
să păstreze cu cea mai mare grijă 
documentele de partid.

dintre școală și părinți
drele didactice referate ca 8 „Regimul 
de zi al școlarului", „Exemplul per
sonal și autoritatea părinților în edu
cația copiilor", „Colaborarea școlii 
cu familia" etc. In planul de muncă 
al școlilor din Lupeni se mai prevăd 
ședințe cu părinții în care să se a- 
r.alizeze munca la sfîrșitul fiecărui 
pătrar, urmărindu-se în felul acesta 
îmbunătățirea frecvenței și lichida
rea rămînerii în urmă la învățătură.

EMIL TET1LEANU 
corespondent

E toamnă. Din norii cenușii grei 
ca de plumb cade o ploaie măruntă, 
rece și deasă care nu te îmbie la 
plimbare. După terminarea serviciu
lui te îndrepți grăbit spre casă. So
ția grijulie ie așteaptă cu masa pusă. 
Căldura căminului, gînguritul copii
lor, totul răspîndește un aer de in
timitate, de familie. După o zi de 
muncă rodnică odihna e bine venită. 
Sucești butonul aparatului de radio 
și în timp ce pe calea undelor îți a- 
junpe la ureche o melodie plăcută, 
răsfoiești ziarul la care ești abonat 
pentru a fi la curent cu evenimentele 
petrecute în țară și străinătate. Ce 
bine e să fii abonat la ziar! Nu mai 
trebuie să mergi prin ploaie la chioșc 
pentru a-1 cumpăra. Factorul poștal 
ți 1 aduce zilnic acasă sau la între
prinderea ori la instituția unde lu
crezi; după dorință.

Eu și colegii mei de muncă, sîn- 
tetn abonați la ziare. Pentru a ușura 
munca factorului poștal am făcut a- 
bonamente colective. De ce să mear
gă omul la fiecare abonat acasă, cînd 
poate să aducă toate ziarele la sfatul 
popular unde lucrăm. Așa ne-am gîn- 
dit Dar socoteala de acasă nu se 
prea potrivește cu cea ... de la oficiul 
poștal.

De la 2 la 9 noiembrie nu am pri
mit decît două ziare. Cînd mă duc 
acasă parcă-mi lipsește ceva: ziarul. 
Și atunci, în loc să mă întind pe ca
napea, îmi pun galoșii, ridic gulerul 
hainei și mă duc spre chioșcul cel 
mai apropiat să cumpăr ziare. Ce 
rău e să fii abonat la ziar cînd fac
torul nu-și face datoria. Intr-o zi 
mi-am spus: ce-ar fi să mă abat pe 
la Oficiul P.T.T.R. să stau de vorbă 
cu dirigintele. Și-am fost. Am vorbit 
cu dirigintele și cu factorul.

— Uitați care-i chestiunea — m-am 
adresat dirigintelui. Sînt abonat la 
ziarul „Scînteia" dar nu-1 primesc 
decît de 2-3 ori în zece zile. Care să 
fie motivul ?

— Eu, tovarășe, nu știți. Nu sînt 
factor poștal.

Noi autobuse puse Ia dispoziția oamenilor muncii 
din Valea Jiului

Incepînd din săptămîna aceasta, 
pe distanța Cimpa—Uricani au fost 
puse în circulație trei noi autobuse 
„Zis". Fiecare autobus dispune de 
cîte 31 locuri pentru pasageri, ceea 
ce va face ca condițiile de transport 
în Valea Jiului să se îmbunătățească 
simțitor.

— Nu, nu sînteți, am încercat eu o 
scuză. Dar dumneavoastră sînteți 
dirigintele, cum s-ar zice, conducă
torul oficiului.

— Sînt dar nu știu. Vrei lămu
riri? Du-te și stai de vorbă cu tov. 
Ioana Hațegan, ea e factor poștal, 
nu eu.

M-am dus-
-- Tovarășă Hațegan, aș vrea sa 

știu care-i soarta ziarelor care ar 
fi trebuit să le primească șalariații 
sfatului popular din Petrila?

— Care ziare, tovarășe? Eu le-âm 
dat tovarășei responsabile cu presa 
de Ia sfat. In rest nu știu nimic.

— Bine, dar ea spune că nu a pri
mit decît două numere în loc de 
șapte.

— ?..
— Așa e, tovarășă Hațegan.
_
-- Și încă ceva. Responsabila noas

tră spune că unii tovarăși din cadrul 
sfatului au itâcut abonamente șl lă 
„Sportul Popular" iar dumneata i-al 
abonat pe toți la „Scînteia“.

— In chestiunea aceasta e bine să 
vorbiți cu dirigintele — mi-o tăie ea 
scurt.

Din discuțiile avute am desprins 
două lucruri. Factorul poștal Ioană 
Hațegan nu se achită cu răspundere 
de sarcinile ce-i revin. Oamenii mun
cii nu au nevoie de ziare pentru îm
pachetat, ci pentru a fi la curent cu 
toate problemele, pentru ă-i ajuta’ în 
muncă. In al doilea' rînd, tov. Po
pescu, dirigintele oficiului P.T.T.R. 
din Petrila. e rupt de problema di
fuzării presei, nu exercită un con
trol asupra felului cum factorii își 
fac datoria.

In interesul oamenilor muncii din 
Petrila, abonați lă diferite ziare, 
este necesar ca această lipsă să fie 
grabnic înlăturată.

D. CRIȘAN
după corespondența tov.

GH. POPA

Nu peste multă vreme, numărul ă- 
cestora se va dublă.

In prezent autobusele nu au încă 
un orar fix de circulație, urmînd ca 
acesta să se stabilească conform ce
rințelor oamenilor muncii.

Ei cer mai mult mașinilor Cărți noi în limba rusă
Undeva în ceață a pocnit o poartă. 

Apoi pași grei sparg liniștea ce dom
nise pe străzile orașului Petrila. 
Zgomotele sună înăbușit, parcă totul 
ar fi cufundat în grămezi mari de 
vată.

E abia ora cinci, dar comunistul 
Buia Gheorghe a pornit spre mină. 
E responsabil de schimb și are multe 
de făcut pînă la începerea șutului. 
Ajuns la mină, primul drum îl face 
la biroul sectorului. E un vechi obi
cei al său să se intereseze, înainte 
de a intra în mină, de tot ce s-a pe
trecut la locul său de muncă în schim
bul precedent, să afle de ce este ne
voie în abataj.

Maistrul de revlr din schimbul de 
noapte îl întîmpină zîmbind. Știe de 
ce vine.

— Noroc bun !
— Noroc, Gheorghe.
a— Ei, ce-o fost nou azi noapte ?,
— Mai nimic 1 Adică, da 1 Ortacii 

' ău dat cu 130 la sută mai mult decît 
preliminarul dar spre dimineață s-au 
izbit de o intercalație neașteptat de 
tare și s-au cam tocit sfredelele. De 
asemenea, cred că voi va trebui să 
faceți lungirea de crater. Presiunea 
e mare Ca totdeauna. încolo nimic.

— Așa ! — rosti îngîndurat Buia 
■— ciocanele merg?

— Bine zici, era să uit 1 Ciocanele 

merg însă trebuie șă chemați tubarii 
să lungească tubul de aer compri
mat, altfel curînd nu ajunge furtu
nul pînă la front.

— Mulțumesc, tovarășe maistru ! 
Mă duc acum să-mi văd de treabă 
— și minerul se îndreptă grăbit spre 
atelierul mecanic

*
...Deci ne-am înțeles! fix la opt 

vin tubarii. Scocuri și lanțuri pentru 
crațer iau eu de jos, din magazie.

— Bine, bine — îl asigură mais
trul mecanic. O să vină, n-ai grijă !

Gu cele trei sfredele ascuțite, 
Buia Gheorghe se îndreaptă spre 
puț. E aproape 5,30.

La puț, după cum se și aștepta, 
își întîlni ortacii. Se grăbiră să intre 
în cqlivie. Pe drum Buia îi puse la 
curent cu situația ce-o vor găsi în 
abataj și le trasă sarcini precise.

- Tu Olteanu și cu Naziv, mer
geți după material pentru lungirea 
crațerului, iar voi doi după lemne. 
Eu verific utilajul și apoi încep să 
tai din pik. Cît lungim crațerul, vin 
și tubarii, apoi începem să batem 
găurile.

Indicațiile sînt scurte dar concrete. 
Fiecare știe precis c.e are de făcut.

*
in abatajul brigăzii lui Cenușa — 

din care face parte și tov. Bula 

Gheorghe — nu se pierde nici un 
minut La ei schimbul se face „din 
mers", materialele necesare sînt tot
deauna pregătite din timp și crațerul 
nu se defectează decît rareori, iar 
ciocanele și perforatoarele merg ca 
ceasul. Atunci cînd nu se pușcă, cio
canele de abataj din opt ore lucrează 
adesea aproape șapte. Iar cînd se 
pușcă, ciocanele tac, pentru că sînt 
înlocuite de perforator.

In felul acesta oamenii caută să 
ceară mașinilor tot ce pot da aces
tea. Și mașinile pot da foarte mult. 
Dovadă stau cele 130—160 la sută 
depășiri lunare ale brigăzii.

Și-apoi las-că minerii sînt toți 
oameni unul și unul, nu glumă 1...

Potrivit la stat, dar vînjos, Buia 
Gheorghe taie cu pikul fără nici un 
efort vizibil. Pare adesea că numai 
se proptește în ciocan și acesta 
mușcă de la sine puternic din strat, 
desprinzînd bucăți mari de cărbune.

— E mai bine cînd nu puști — 
îmi spunea el într-o zi — că atunci 
cărbunele e de calitatea ai mai pri
ma. Nu se fărâmițează, ca la puș- 
cătură !

Și într-adetPăr, cărbunele școs de 
Buia cu schimbul său e de calitatea 
„ai mai prima".

VALÉR IU 1UȘAN

1. I. Tverdohlebov s Poema Ne- 
kîasova „Kornu na Ruși jit horoșo" 
(Poemul lui Nekrasov „Cine tră
iește bine în Rusia").

Această lucrare — ilustrată —, 
face analiza multilaterală a poe
mului lui Nekrasov „Cine trăiește 
bine în Rusia" și arată legăturile 
creatoare ale lui Nekrasov cu Ra- 
dișcev, Pușkin și Gogol.

Maxim Rîlski: Velicaia Drujba 
(Marea Prietenie).

In această carte se înfățișează 
frăția de nezdruncinat a popoarelor 
din U.R.S.S. și dezvoltarea cul
turii lor, națională în formă și so
cialistă în conținut.

Revoluționaia poezia 1890—1917 
(Poezia revoluționară 1890—1917). 

, Volumul cuprinde cele mai bune 
poezii ale poeților revoluției 
proletare din Rusia: M. Gorki, D. 
Bednii, V. Maiakovschi, G. Krjija- 
novski, E. Neciaev, D. Radin. A. 
Bogdanov și alții.

V. A. Kovalev: Romani Leonida 
Leonovă (Romanele lui Leonid 
Leonov).

Această carte analizează în lu
mina hotărîrilor celui de al XIX- 
lea Congres al P.C.U.S. romanele 
lui Leonid Leonov. cunoscutul scri
itor sovietic
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Ecouri la nota guvernului sovietic 
adresată guvernelor țărilor europene și S. U. A.

Vizita delegației Sovietului Suprem 
al U. R. S. S. în Finlanda

FRANȚA
PARIS (Agerpres).
Ziarul „Libération“ subliniază că 

nota sovietică „a produs o puternică 
impresie“. Ziarul arată că această 
notă „confirmă seriozitatea cu care 
privește Moscova consecințele pro
babile ale înarmării Germaniei de la 
Bonn“.

„Libération“ scrie in continuare 
că Franța trebuie să aleagă neîntîr- 
ziat. „Această notă, continuă ziarul, 
a fost primită cu un uriaș interes în 
întreaga lume. In adevăr, avem în 
fața noastră o propunere care nu 
poate fi nici ocolită, nici respinsă de 
guvernele cărora le-a fost adresată, 
fără a provoca protestul opiniei pu
blice din aceste tari". '

„Libération“ propune ca dezbate
rile din Adunarea Națională cu prf- 
vire la ratificarea acordurilor de la 
Londra și Paris, fixate pentru 10 de
cembrie, să fie amînat^.

ANGLIA
LONDRA (Agerpres). — TASS
Nota guvernului sovietic care pro

pune convocarea unei conferințe în 
problema creării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa este co
mentată cu multă rezervă de obser
vatorii diplomatici ai ziarelor și a- 
gențiilor. „Observer“ scrie că dacă 
puterile occidentale vor respinge pro
punerile sovietice, Uniunea Sovietică 
va putea convoca o conferință a ță
rilor de democrație populară și a „ori
căror țări neutre, care vor dori să 
participe la ea“.

Expunînd deosebirea dintre punc
tul de vedere al puterilor occidentale 
și cel al Uniunii Sovietice în proble
ma securității, „Observer" scrie că 
„Occidentul insistă asupra creării u- 
nor alianțe militare, în timp ce co
muniștii propun securitatea colectivă".

LONDRA (Agerpres). — Presa 
burgheză face o scurtă expunere a 
notei din 13 noiembrie adresată de 
guvernul sovietic guvernelor țărilor 
europene și S.U.A.

Farr, comentatorul diplomatic al 
ziarului „Daiiy Mail", scrie că pu i 
terile occidentale „au căzut de acord 
în cadrul unor tratative confidențiale" 
să nu participe la conferință, pînă 
după ratificarea acordurilor de la 
Paris

SUEDIA
STOCKHOLM (Agerpres). — TASS 
Toate ziarele din Stockholm care 

au apărut în dimineața zilei de 14 
noiembrie au publicat lp loc de frun
te sub titluri mari știrea privind nota 
sovietică.

Ziarul „Stockholms Tidningen” a- 
rată într-un articol de fond că Uniu
nea Sovietică nu și-a schimbat punc
tul de vedere; înarmarea Germaniei 
occidentale trebuie să fie preîntîmpi- 
nată. „Aceasta, subliniază ziarul, co
respunde stării de spirit a acelor cer
curi ale opiniei publice care există 
în toate țările... și care se tem de 
primejdia ce se ascunde fără îndo
ială în faptul că vechiul militarism 
german capătă teren pentru a-și des
fășura activitatea în cadrul noilor 
forțe armate"

S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — TASS 
Un purtător de cuvînt al departa

mentului de stat al S.U.A. a comu
nicat corespondenților de presă că 
Departamentul de stat a primit nota 
guvernului sovietic și că ea va fi 
„studiată amănunțit“.

După cum relatează Hightower, 
corespondentul agenției Associated 
Press, reprezentanți oficiali ai Depar
tamentului de stat au studiat cu a- 
tenție nota sovietică, dar, judecind 
după toate indicațiile, ei continuă să 
împărtășească părerea secretarului de 
stat, Dulles, că tratativele cu Uniu
nea Sovietică în problemele europe
ne nu pot fi încununate cu succes 
atîta timp cît nu se va hotărî defi
nitiv și oficial participarea Germaniei 
occidentale la Uniunea Atlanticului.

Hightower face presupuneri în le
gătură cu ceea ce se va întreprinde 
în cazul cînd S.U.A. și celelalte țări 
occidentale vor respinge propunerea 
guvernului sovietic. El consideră că 
Uniunea Sovietică va convoca, evi
dent, o conferință la Moscova a ace
lor țări care vor răspunde favorabil 
la propunerea sovietică...

Corespondentul din Washington al 
agenției United Press, Gonzalez, nu 
ascunde că persoanele oficiale de la 
Washington sînt neliniștite de reac
ția la propunerea sovietică a „popoa
relor unor asemenea țări ca Franța, 
care se teme de o Germanie înar
mată..." Corespondentul agenției As
sociated Press, Hightower, sublinia
ză de asemenea „teama unor cercuri" 
(din Europa — N.R.), că înarmarea 
Germaniei poate duce la reînvierea' 
hitlerismului.

HELSINKI (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 15 noiembrie delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., care vizi
tează Finlanda, a stat în orașul 
Tampere. Membrii delegației au vi
zitat primăria orașului unde au fost 
primiți de Tiuppe, primarul orașului, 
care a salutat pe oaspeți.

Membrii delegației au vizitat după 
aceea Muzeul „V. I. Lenin", situat

Delegațiile Comitetelor coreean și vietnamez 
pentru apârarea pâcii au plecat la Stockholm

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 16 noiembrie au părăsit Mos

cova plecînd cu avionul spre Stoc
kholm, pentru a lua parte la sesiu
nea Consiliului Mondial al Păcii, de
legația Comitetului coreean pentru

Recepție oferită de ambasadorul U.R.S.S. în Iugoslavia 
participanfilor la turneul internațional de șah

BELGRAD (Agerpres). — TASS
La 15 noiembrie, ambasadorul 

U.R.S.S. în Iugoslavia, V. A. Valkov, 
a oferit o recepție în cinstea partici- 
panților la turneul internațional de 
șah de la Belgrad. La recepție au 
luat parte de asemenea reprezentanți

A 9-a sesiune a Adunării Generale a O. H. U.

In Comitetul Politic Special
NEW YORK (Agerpres). — TASS 
Comitetul Politic Special al Adu

nării Generale a terminat examina
rea problemei admiterii de noi mem
bri în Organizația Națiunilor Unite.

Delegațiile Indiei și Indoneziei au 
prezentat un proiect de rezoluție care 
propune ca toate proiectele de rezo
luție și amendamentele la ele, pre
zentate Comitetului Politic Special în 
cadrul actualei sesiuni în problema 
admiterii de noi membri în O.N.U., 
să fie predate Consiliului de Secu
ritate.

Delegațiile S.U.A., Angliei, Fran
ței și Australiei, ridicînd obiecțiuni 
împotriva proiectului de rezoluție ăl 

în clădirea în care în anul 1905 a 
avut loc conferința bolșevică de la 
Tammerfors, la care s-au întîlnit 
pentru prima dată Lenin și Stalin.

Oaspeții au vizitat uzina construc
toare de mașini „Tampella"; ei au 
cunoscut felul în care este organi
zată producția și au stat de vorbă 
cu muncitorii. Oaspeții au vizitat de 
asemenea grădinițe de copii și o 
școală.

apărarea păcii, în frunte cu Han Ser 
Ia, și delegația Comitetului vietna
mez pentru apărarea păcii, condusă 
de Le Dirj Tam. Cele două delegații 
s-au aflat în trecere la Moscova.

ai Secretariatului de Stat pentru Afa
cerile Externe al Iugoslaviei și re
prezentanți ai organizațiilor spor
tive din Belgrad. Oaspeților li s-a 
prezentat filmul sovietic „Maeștrii 
baletului rus".

Indiei și Indoneziei, au încercat din 
nou să impună Comitetului hotărîrea 
de a vota proiectele de rezoluție care 
propun admiterea în O.N.U. doar a 
statelor care sînt pe placul Statelor 
Unite și Angliei. Comitetul a adop
tat însă cu o majoritate de voturi 
hotărîrea de a se acorda prioritate 
la vot proiectului de rezoluție al In
diei și Indoneziei. In favoarea acestui 
proiect de rezoluție au votat 25 de 
delegații, inclusiv U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia, R.S.S. Ucraineană,
R. S.S. Bielorusă. împotriva proiectu
lui au votat 24 de delegații, inclusiv
S. U.A'., Anglia. Franța, Australia șl 
altele.

Patrioții francezi împotriva 
reînvierii wehrmachtului

de G. RASSAD1N
in ajunul dezbaterilor din Aduna

rea Națională franceză cu privire la 
acordurile de la Londra și Paris, în 
încercarea lor de a convinge opinia 
publică să se împace cu refacerea 
„wehrmachtului“, unii politicieni 
francezi susțin că crearea „wehr
machtului“ ar fi „inevitabilă“ întru- 
cît... este cerutii de cercurile guver
nante din S.U.A. Or, nici un francez 
n-a uitat că Franța a putut respinge 
proiectele cu privire la „armata eu
ropeană" în pofida amenințărilor și 
presiunilor din partea Americii, do
vedind că ea poate duce o politică 
națională independentă.

In cercurile parlamentare și în 
sferele partidelor politice crește opo
ziția față de orientarea actuală a po
liticii externe franceze. In rîndurile 
fruntașilor partidului socialist și 
partidului gaullist răsună tot mai 
des glasurile lucide iar mișcarea 
populară împotriva acordurilor de 
la Londra și Paris ia amploare. Po
trivit datelor Consiliului național al 
păcii din Franța, într-o scurtă peri
oadă de timp în Franța au fost 
strînse peste 1 milion de semnături 
împotriva acordurilor de la Londra 
și Paris. Împotriva noilor planuri de 
reînarmare a revanșarzilor germani 
se pronunță oameni de știință, cul
tură și artă, studenți, muncitori, ță

NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE
rani, meseriași și mici comercianți. 
Tot mai mare este numărul declara
țiilor comune ale socialiștilor, comu
niștilor și celor fără partid din Fran
ța împotriva refacerii „wehrmachtu
lui".

Faptul că la mișcarea împotriva 
reînvierii „wehrmachtului" aderă cer
curi tot mai largi ale socialiștilor de 
rînd, are o importanță cu atît mai 
mare cu cît pentru ratificarea acor
durilor de Ia Londra și Paris guver
nul Mendes-France contează pe vo
turile deputaților socialiști. Rezulta
tul dezbaterilor parlamentare depinde 
în mare măsură de faptul dacă li
derii partidului socialist vor ține de 
nevoie seama de voința socialiștilor 
de rînd și a întregului popor fran
cez, care respinge planurile de con
stituire a unui nou „wehrmacht“.

Militarismul german 
și țările mici din Europa

de I. FEDOROV
In momentul de țață, cercurile gu

vernante americane luptă din toate 
puterile să obțină cît se poate mai 
repede ratificarea acordurilor de la 
Paris de către țările participante la 
„Uniunea Europei occidentale". In 
acest scop, se exercită o puternică 
presiune asupra țărilor mici din Eu
ropă occidentală.

Prin ce se explică această grabă? 
In primul rînd prin aceea că în Eu
ropa occidentală crește tot mai mult 
starea de spirit antirăzboinică, se 
lărgește mișcarea împotriva reînar- 
mării Germaniei occidentale, mișcarea 
pentru tratative între cele patru pu
teri în vederea reglementării proble
mei germane pe o bază pașnică și 
democratică. De aceea, organizatorii 
acestui bloc militar în Europa rei- 
curg la înșelarea fățișă a popoarelor 
Europei occidentale. Ei caută să le 
convingă că acordurile de la Paris 
ar urmări scopuri pașnice, pretind 
că militariștii vest-germani vor pu
tea fi făcuți inofensivi pe această 
cale, că se va putea obține din par
tea lor „înțelegere" față de interesele 
naționale ale țărilor vecine mici și 
că aceste acorduri ar contribui la re
glementarea problemei germane și la 
slăbirea încordării în Europa.

Populația țărilor mici din Europa 
occidentală își dă prea bine seama 
ce-i aduc planurile dp reînviere a 
wehrmachtului, care constituie pivo
tul acordurilor de la Londra și Pa
ris. Realizarea acestor planuri ar în
semna reînvierea aceluiași militarism 
german, care nu odată a împins po
poarele Europei în viitoarea războiu
lui. Ar fi naiv să se creadă că rej- 
vanșarzii de la Bonn, ayînd la dis
poziție forțe armate, vor sta cu bra
țele încrucișate. Acest lucru nu re

iese oare limpede din recentele dis
cursuri agresive rostite de vicecan
celarul vest-german Bliicher la Ha- 
novra și de ministrul Transporturi
lor, Hans Seebohm la Bad-Ems? A- 
cești reprezentanți ai regimului de 
la Bonn au propagat ideea reîmpăr
țirii hărții Europei în spiritul hitle- 
riștilor. Totodată, însă, revanșarzii 
de la Bonn își îndreaptă privirile nu 
numai spre est, după cum ar dori a- 
numite cercuri reacționare din Eu
ropa și de peste ocean, ci și spre 
vest. Cercurile revanșarde speră să 
folosească în scopurile lor modifică
rile de frontieră din apusul Germa
niei, efectuate în mod separat de că
tre puterile occidentale în anul 1949 
în folosul Franței, Belgiei, Olandei 
și Luxemburgului. Popoarele țărilor 
mici din Europa pot să-și dea seama 
de intențiile celor de la Bonn și din 
discursul rostit recent de deputatul în 
Bundestag von Lowenstein, care a ce
rut alipirea la Germania a Luxem
burgului, Olandei, Elveției și Liechten- 
stein-ului.

Popoarele țărilor mici din Europă 
consideră pe bună dreptate militaris
mul german dușmanul lor secular. 
Iată de ce pături largi ale populației 
din acesie țări se pronunță împotri
va hotărîrilor de la Paris, care dau 
mînă liberă acestui dușman. Iată de 
ce ele se pronunță în sprijinul pro
punerilor sovietice îndreptate spre 
crearea unei Germanii iubitoare de 
pace. (Agerpres)
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