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Popoarele pot impune
— ■securitatea Europei și pacea lumii I

I. NTRE 18-23 NOIEMBRIE s-a des
fășurat la Stockholm sesiunea ordi
nară a Consiliului Mondial al Păcii. 

La sesiune au luat parte aproape 400 de 
delegați reprezentînd milioane de oameni 
de cele mai diferite convingeri și credințe 
din zeci de țări. Alături de luptători bine- 
cunoscuți pentru cauza păcii ca Hewlett 
Johnson, Isabelle Blum, Alexandr Fadeev, 
Ilya Ehrenburg, Ana Seghers, Liu-Nin-1, 
Alfredo Varela au venit la sesiune oameni 
ca scriitorul vest-german Paul Distel- 
barth și doamna Thea Arnold fostă depu
tată în parlamentul de la Bonn; senato
rul Salvador Alende vicepreședintele se
natului chilian, celebrul profesor cardiolog 
mexican, Enrique Cabrera, reverendul 
indian J. S. Williams, directorul revistei 
canadiene „Autority” Jean Vicent, depu
tatul algerian S. Kadur și alții. Compo
nența asistenței la lucrările acestei se
siuni — prezența a numeroase personali
tăți care pînă acum se țineau la o pane 
de acțiunile pentru apărarea păcii — a 
reflectat cu tărie lărgirea continuă a miș
cării mondiale pentiu pace, a reflectat 
procesul adine de clarificare a maselor 
care-și dau seama mereu mai bine de n*- 
reșița tea luptei hotărîte împotriva pe- 

icoFului unui nou război
Actuala situație internațională este de 

așa natură tncît nici un om căruia pacea 
îi este scumpă nu poate să nu se gîn- 
dească la felul cum se vor desfășura eve
nimentele în viitorul apropiat. E ceit că 
încordarea internațională a slăbit într-o 
oarecare măsură. La conferința de la Ber
lin a fost reluat după o serie de ani, con
tactul dintre cele patru mari puteri. A 
fost restabilită pacea tn Indochina. Adu
narea Generală O.N.U. a aprobat în una
nimitate p'oiectul comun prezentat de cele 
patru mari -puteri și Canada în problema 
reducerii înarmărilor și interzicerii Rime
lor de exterminare în masă. E de prisos 
să mai arătăm cit de importantă a fost 
pentru obținerea acestor rezultate pozi
tive influența uriașă exercitată asupre 
situației internaționale de-mișcarea mon
dială pentru apărarea păcii.

Există însă în momentul de fată pri
mejdia ca rezultatele dobîndite pe di-it 
mul destinderii încordării internaționali 
să fie 
păcii.

hu
le 

subminate, anihilate. Dușmanii 
cercurile agresive din S.U.A. și 

partenerii lor încearcă să sape acordurile 
de la Geneva creind pacte agresive și 
organizînd noi provocări în Asia de sud- 
est. ei continuă cursa înarmărilor, gră
besc reînvierea militarismului german. In 
lumina acestor fapte, primul punct exa
minat la sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii — asigurarea colaborării tuturor 
statelor Europei în scopul organizării 
securității lor colective — capătă o im
portanță deosebită. Forțele agresive care 
încearcă să obțină ratificarea acordurilor 
de la Londra și Paris țintind reînvierea 
Wehrmachtului urmăresc scindarea Eu
ropei, transformarea 
nou război mondial, 
opune acestor planuri 
n -făuririi unui sistem
tlvă în Europa. In nota sa din 13 noiem
brie. (J.R S.S. a luat — după cum se știe 
1 - Inițiativa convocării la 29 noiembrie a 
unei conferințe a tuturor statelor euro
pene în problema securității colective.

Discutarea în Consiliul Mondial al 
Păcii a problemei colaborării tuturor ță
rilor Europei de către reprezentanții a 
zeci de țări arată că cele mai largi pături 
ale opiniei publice sprijină ideea securi
tății colective în Europa. Atît rapoartele 
prezentate în această problemă de Am- 
brogio Donini (Italia) și Gilbert de Cham- 
brun (Franța) cit și intervențiile altor 
numeroși delegați au subliniat necesita
tea acțiunii urgente și hotărîte a oameni
lor iubitori de pace pentru zădărnicirea 
acordurilor de la Londra și Paris. E lesne 
de observat că dacă aceste acorduri vor fi 
ratificate, în Europa va fi creată o nouă 
situație care va însemna o agravare a 
primejdiei de război, deoarece în centrul 
continentului european va apare o ar
mată germană revanșardă. Cercurile ofi
ciale americane și acoliții lor se grăbesc 
foarte mult să ratifice acordurile de la 
Londra și Paris tocmai pentru că vor ca 
opinia publică să nu aibă timp să-și dea 
seama de primejdie și să-și facă simțită 
forța

Ca o puternică cnemare la vigilență și

ei în focarul unui 
Uniunea Sovietică 
nefaste ideia nobilă 
de securitate colec-

luptă răsună cuvintele mesajului adresat 
popoarelor lumii de Consiliul Mondial al 
Păcii: „Popoarele trebuie să opună re
zistență ratificării acordurilor de la Lon
dra și Paris. Popoarele trebuie să ceară 
începerea imediată a unor tratative între 
cele patru puteri în scopul unificării Ger
maniei pe calea unor alegeri libere, pre
cum și în scopul încheierii tratatului de 
stat cu Austria. Popoarele trebuie să ceară 
Începerea imediată a unor tratative între 
toate statele europene indiferent de orin- 
duirea lor pentru a-și asigura securitatea 
și prosperitatea generală pe calea colabo
rării între ele”.

Acest mesaj ca și toate celelalte docu
mente ale sesiunii'sînt pătrunse de ideea 
că numai o puternică mișcare a popoa
relor înseși poate împiedica scindarea lu
mii în blocuri opuse unul altuia, că numai 
lupta unită a milioanelor de oameni poate 
elibera omenirea de povara grea a chel
tuielilor militare și poate asigura colabo
rarea rodnică, pașnică, între state. Subli
niind că tendința puterilor occidentale de 
a-i reînarnia pe revanșarzii germani va 
duce la o întețire a cursei înarmărilor 
și va torpila eforturile îndreptate spre 
realizarea dezarmării, rezoluția Consiliu
lui Mondial al Păcii cu privire la lupta 
pentru dezarmare și interzicerea armelor 
de exterminare în masă cheamă popoa
rele din lumea întreagă să ceară pretu
tindeni și în permanență guverne.or și 
Organizației Națiunilor Unite reducerea 
generală a înarmărilor și interzicerea ar
melor de exterminare în masă. Subliniind 
posibilitatea ajungerii rapide la un acord 
în privința interzicerii armelor de exter
minare în masă, rezoluția cere guverne
lor să facă primul pas în această direcție 
prin realizarea unui acord în ce privește 
interzicerea tuturor exploziilor experi
mentale efectuate cu bombe atomice și cu 
hidrogen. Pentru a contribui la unirea 
tuturor forțelor care doresc menținerea 
păcii și continua destindere a atmosferei 
internaționale. Consiliul .Mondial al Păcii 
a luat hotărîrea de o deosebită însemnă
tate de a convoca în cea de a doua jumă
tate a lunii mai 1955 un mare Congres 
Mondial al reprezentanților tuturor for
țelor iubitoare de pace.

Consiliul Mondial al Păcii a dezbătut 
și alte numeroase probleme privind ches
tiunile păcii in Asia și în alte părți ale 
lumii. Consiliul a adoptat o rezoluție in 
care cheamă popoarele Asiei la luptă îm
potriva blocului agresiv al Asiei de sud- 
est, împotriva remilitarizării Japoniei, 
pentru unificarea pașnică a Coreei. Au 
fost adoptate de asemenea rezoluții în 
care se demască amestecul străin în tre
burile țărilor Americii Latine, precum și 
presiunea exeicitată de puterile imperia
liste asupra tarilor dependente și semi- 
dependente în scopul obținerii de baze 
militare și carne de tun.

Continuîndu-și acțiunile perseverente Iu 
domeniul strîngerii relațiilor de colabo
rare internațională pe plan cultural. Con
siliul Mondial al Păcii a adresat popoa
relor o chemare cu privire la sărbăto
rirea marilor date culturale din acest an.

Fără îndoială că rezultatele sesiunii de 
la Stockholm a Consiliului Mondial al 
Păcii vor contribui la lărgirea și întă
rirea mișcării mondiale pentru apărarea 
păcii. Documentele adoptate la aceasta 
sesiune vor ajuta milioane de oameni să 
se pătrundă de răspunderea ce le revine, 
de necesitatea de a lupta activ pentru 
zădărnicirea planurilor întunecate ale ce
lor care uneltesc scindarea lumii In 
blocuri opuse și dezlănțuirea unui nou 
război.

Poporul nostru devotat cauzei păcii a 
urmărit cu interes și cu încredere lucră
rile sesiunii de la Stockholm a Consiliu
lui Mondial al Păcii, 
a contribuit activ la 
Reprezentanți noștri 
acest prilej hotărîrea
constructorilor socialismului din Romînia, 
de a fi în primele rinduri ale luptei pentru 
securitatea colectivă în Europa, 
pace în întreaga lume. Oameni: 
din patria noastră, vital interesați 
dărnicirea uneltirilor dușmanilor
aprobă și sprijină hotărîrile Consiliului 
Mondial al Păcii. Noi sîntem convinși că 
popoarele pot și trebuie să preîntîmpine 
reînarmarea Germaniei, adîncirea scin
dării Europei și o nouă cursă a înarmă
rilor.

Delegația R. P. R 
succesul sesiunii, 

au exprimat și cu 
noastră, a tuturor

pentru 
muncii 
în ză
păcii.
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Plecarea delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne la Tirana

La data de 25 noiembrie a.c. a plecat la 
Tirana pentru a participa la sărbătorirea 
celei de a X-a aniversări a eliberării Al
baniei, delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne, formată din tov 
Dumitru Coliu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. și membru

al 
conducătorul delegației, și tov.
Cioroiu, locțiitor al Ministrului Afacerilor 
Externe ; din delegație mai face parte tov. 
Nichifor Stere, Ambasadorul R.P.R. în 
R. P. Albania. (Agerpres).

Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Nicolae

Să folosim resursele locale
Folosirea resurselor loeale oferă ne

numărate posibilități de creștere a pro
ducției bunurilor de larg consum ne
cesare oamenilor muncii. Aceasta o do
vedesc șl faptele de mal jos culese din 
raionul Rîmnlcu-Vîlcea.

Descoperirea resurselor locale și pu
nerea lor în valoare constituie o înaltă 
datorie patriotică la înfăptuirea căreia 
utemiștil și toți tinerii sînt chemați să 
participe cu toată priceperea șl Însu
flețirea lor.

ÎNTREPRINDEREA RAIONALĂ
întreprinderea raională : iată un lucru de însemnătate locală, de multe ori cu

noscut doar de oamenii din raion. Și totuși roadele muncii ce se desfășoară aici, 
resursele scoase la ' ‘ ‘ "
marele fluviu ce-l 
nea întreprindere.

lamină în fiecare raion se varsă ca niște mici pirtiașe în 
constituie economia națională. Să vedem împreună o aseme-
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FABRICA DE SUCURI RiURENI

Două milioane 
cărămizi

fost trecut 
mențiunea

La marginea din
spre Olt a orașului 
Rimnicu-Vîlcea, a- 
proape de linia fe

rată, se întind niște păminturi sterpe cu
viroage neumbrite, roase de ploi. Belșu
gul straturilor de argilă de o calitate su
perioară pe care-1 conține acest pămint a 
atras — cu vreme în urmă — atenția stă- 
pinilor multor bogății ale Rimnicului de 
ieri, care au stabilit aici o cărămidărie cu 
mijloace primitive și muncă manuală.

întreprinderea de acum nu mai are 
nici o asemănare cu cărămidăria de 
acum zece ani. S-au adus mașini 
și utilaje, s-au înălțat noi uscătorii și s-au 
înmulțit cuptoarele de ars. S-au instalat 
două locomobile, două prese și un malaxor 
și s-au adus multe vagonete. S-a creat și o 
secție de teracote. Fabrica a produs în 
acest an peste două milioane cărămizi, 
depășind cu 10 la sută planul de fabri
cație. Dar nu numai fabrica s-a transfor
mat și a crescut. Aci muncesc oameni 
ce-și împletesc eforturile pentru o cit 
mai mare productivitate. Tehnicianul 
Clen Teodor a conceput un sistem de ali
mentare pe bandă a malaxorului care 
înlocuiește automat munca a mai mulți 
osmeni, iar tovarășii Zacomeanu Mihai și 
Boari Iulian, iși depășesc regulat normele 
cu 120—130 la sută.

lierul de fierărie și rotărie. A 
în planul sfatului popular cu 
„reparații de căruțe". Mult timp s-a făcut 
acest lucru. Secția de fierărie dădea pie
sele metalice necesare pentru căruțe.

în mijlocul acestui grup de fierari ți 
rotari se găsesc oameni cu multă tragere 
de inimă, buni meșteșugari, ca fierarul 
Tembea Dumitru șl utemiști ca Mircea 
Berbecea mereu în fruntea listelor de evi- 
dențiați din ultimul timp. Așa că s-a tre
cut și la producția de căruțe tip „Stas". 
Numai în ultimul trimestru au ieșit pe 
porțile înguste ale atelierului 23 de că
ruțe tip, care au luat 
lor de stat.

drumul gospodării-

Din furdale Dacă al fi mers pe 
stradă a Rîmnicu-

28 cărufe Pe 0 sirs'15 a ora_i șului, exista un ate
lier vechi, părăsit, cu unelte uzate și stri
cate, acoperite de rugină. A intrat acolo 
un grup de meseriași buni care au șters 
rugina nepăsării, au reparat sculele, eu 
adus altele noi și au pornit din nou ate-

o
lui pe la mijlocul acestei veri, ai fi văzut 
un lucru nou : grupuri de orășeni și ță
rani din satele raionului, strînși în jurul 
unor standuri. Desigur că te-ai fi apro
piat să vezi despre ce este vorba și ai fi 
descoperit că acolo se vînd... sandale. Dea
supra o firmă modestă. Atelierul de cis- 
mărie al întreprinderii raionale „6 Mar
tie". Este într-adevăr un atelier mic : doar 
vreo zece muncitori lucrează aici. Dar 
despre ei s-a dus vestea în tot raionul. 
S-au vîndut la standuri peste 400 perechi 
de sandale făcute de ei din deșeurile de 
piele și furdale ale fabricii de încălță
minte „11 Iunie" din oraș. Acum este din 
nou lucru mult în secție. Oamenii din 
oraș și din raion vin la atelierul între
prinderii în care au căpătat încredere 
pentru a-și repara încălțămintea. Doar a 
venit iama...

întotdeauna, din vremurile Inegurate da 
cotropirile sîngeroase ale otomanilor, ță
ranii satelor din șesul Olteniei și Bără
ganului cunoșteau bogăția fără de seamăn 
a codrilor ce acoperă dealurile și colinele 
de sub poalele Carpaților.

Cînd se abătea turcimea cu oaste multă 
spre țările romîne, tîrgoveții și meșteșu
garii mărunți din Craiova porneau pe dru
mul bejeniei, în sus spre codrii Rim
nicului, spre zăvoaiele și vîlcelele li
niștite ce întovărășesc apele limpezi ale 
rîurilor coborite de sus din munți. Aci, 
aș.teptind să treacă urgia, trăiau culegînd 
fructele pomilor, hrănindu-se cu bogăția 
de smeuriș și poame ce le dădeau codrii 
da pe valea Oltului.

★
Și iată că acum în zilele noastre în ți

nutul acesta — la a opta piatră kilometrică 
pe drumul ce coboară 
ridicat o fabrică mare 
luminoasă, cu ma
șini și utilaj nou, ve
nit direct dintr-o fa
brică din Uniunea 
Sovietică. Proiectul 
fabricii, profilul, dis
punerea utilajului și 
a secțiilor, întregul 
proces tehnologic de 
producție — a fost 
realizat de către ingi
neri și specialiști' 
sovietici. Construcția 
lui a Început în toam
na anului trecut. Iar
na, viscolul și zăpada 
au întrerupt lucrările. 
Ele au fost reluate în 
primăvara aceasta 
într-un ritm mai 
vioi și în zilele lui 
august 1954, fabrica 
a început să dea pri
mele cantități ale 
unui produs abia cu
noscut, dar deosebit 
de apreciat și va
loros : sucul natural 
de fructe. Curind 
producția noii fabrici 
a început să crească 
la cifre cu adevărat 
ds record. De la în
ființarea ei și pînă acum, s-a obținut o 
producție de două ori mai mare decît cea 
obținută de toate fabricile de sucuri de 
fructe din întreaga țară în doi ani. Toată 
bogăția pomicolă și de bace (fructe de pă
dure) atît de vestită a raionului s-a dove
dit acum insuficientă pentru halele mari 
ale fabricii. Se aduc, la fabrica de la Rîu-

din raioanele șl chiar regiu-reni, fructe 
nile vecine.

Sucul este un produs natural din fructe 
și are importante calități nutritive. Un li
tru de suc conține aproape 12 la sută za
hăr, vitamine, aciditate și aroma natu
rală a fiecărui fruct.

Este un bun înlocuitor al fructelor și 
avantajele pe care le prezintă îl fac con
sumabil în tot timpul anului; el este mai 
ușor de asimilat decît fructul, recoman
dat pentru co>pii, bătrîni și bolnavi, un 
excelent aliment, fiind concentrarea fruc
telor de cea mai bună calitate, 
cui din struguri conține importante can
tități de glucoză, recomandabilă în spe
cial bolnavilor de cord. Sucul de mere 
conține acid malic iar cel de afine sub
stanțe tanante ce se aplică cu succes în 
tratamentul unor boli de stomac. Toate 
acestea fac din sucul de fructe un aliment 
valoros ce are proprietatea — deoarece

Su-

de la Rîmnic — s-a

O hală mare, luminoasă, zeci de instalații moderne, halate 
albe — totul face ca munca omului să devină mal ușoară, 
mai frumoasă. Fotografia nu reprezintă un laborator, ci fa
brica de sucuri Rîureni. Transportoarele eu spălător și 
Instalație de pectină curăță șl aleg flecare fruct în parte.

(Foto: S. D. V. Camena de Comerț a R.P.R.)

DE LA BUȘTEAN LA
Te-ai întrebat vreodată cum s-a ajuns 

de la copacul ce se înalță viguros pe 
culmi la foile subțiri de lemn suprapuse 
ce formează placajul panourilor, al mobi
lierului, al cutiei de șah sau al radio-ului? 
N-ai fost curios să știi prin cite operații 
trece bușteanul adus la vale cu pluta pe 
apele înspumate ale râului de munte, 
pînă ajunge plăci de panel pentru birouri, 
mobilă sau masă pentru tenis? .Sigur că 
da ! Și pentru a-ți satisface această do
rință de a ști și a cunoaște marea bogăție 
a codrilor de care dispune patria noastră 
să intrăm odată cu buștenii pe poarta 
mare a fabricii de placaj și panele din 
Rîmnicu-Vîlcea. Ai să observi de la în
ceput că fabrica este nouă. Utilajele de 
construcție, schelele și întreg șantierul 
iți arată că lucrarea continuă, fabrica va 
crește, se va dezvolta și mai mult. Buș
tenii vin de sus de la Brezoi, din exploată
rile îndepărtate ale I.F.E.T.-ului.

Buștenii tăiați sînt purtați în jos pe apa 
Oltului sau mai des cu trenul și aduși 
pe o linie de garaj la rampa de descărcare 
a fabricii. Aci sînt aleși și sortați. Cei 
care au crăpături și degradări sînt dați 
de o parte. Nu se aruncă: chiar alături de 
rampă este un mic atelier de tîmplărie

îngropat într-un munte de rumeguș. Este 
secția de valorificare a deșeurilor. Aci 
lucrează la un strung de lemn bătrînul 
Dumitru Stănescu. Dacă ai vedea lucrul 
ca iese din mîna acestui bătrîn strungar 
pe bună dreptate, meșteșugul lui l-ai pu
tea socoti drept artă. Dm buștenii cră- 
pați, din capetele rămase fără întrebuin
țare, el scoate stilpi ornamentați pentru 
balpoane la vilele muncitorilor, parmalîca 
și stilpi pentru scări interioare, cuiere, mi
nere pentru scule, obiecte casnice. Deasu
pra strungului se găsește încadrată într-o 
ramă îngrijită diploma obținută de bă
trân la Festivalul Mondial al Tineretului 
de la București pentru o serie întreagă de 
obiecte artistic lucrate pe care le-a tri
mis la expoziție.

Buștenii cei buni au plecat mal departe. 
Au ajuns în hala de conservat. Aci s-ar 
părea că întîlnesc un vechi prieten de 
codri : „coada de vulpe". Numai că acesta 
de aici este un fierăstrău lung acționat 
de un motor puternic și modern și de o 
ceată de flăcăi constituiți gospodărește în
tr-o brigadă. Cu niște cărucioare 
speciale și ceva macarale automate, 
buștenii tăiați pe măsură sînt duși într-o 
parte a halei și scufundați ântr-o cadă 
uriașă. Aci stau în apă fiartă circa 24 de 
ore după care devin tocmai buni pentru

MOBILA
a trece într-altă sală unde îi așteaptă 
mașina de derulat. Bușteanul este în- 
vîrtit orizontal, iar un cuțit așezat pie
ziș pe toată lungimea lui mușcă din 
buștean o coajă subțire ca un șpan ce se 
înfășoară apoi ca o foaie pe niște axe da 
lemn. Aci, la deruloul mare, echipa con
dusă de utemistul Chidu Nicolae a reali
zat norma în proporție de 220 la sută în 
schimbul A, spre deosebire de Iliuță Con
stantin din schimbul B care a obținut cu 
toată echipa lui 211 la sută. Foile 
umede de lemn trec în uscător — un sis
tem de valțuri calde — și ies prin cea
laltă parte la mesele de reparatură unde 
brigada utemistă condusă de Lupu Flo- 
rica, alege foile de funir, le taie, le repară 
și formează astfel foi mari ca trec 
apoi la presa de lipit. De la presă ma
terialul pleacă Ia mașina de șlefuit și 
tăiat. Așa se face placajul. Sint pla
caje de 3 și 5 foi iar panelul este for
mat din două foi de placaj și între ele 
are plăci de lemn ușor: brad, molift. Tot 
aci se taie din foile de placaj garnituri 
pentru cutii diferite: de unt, de ceai. Dar 
cea mai mare parte din produse se în
dreaptă spre fabricile de mobilă și se pre
fac în lucrurile frumoase și folositoare ce 
le vedem în jurul nostru : mobilier, bi
rouri, mese de șah și de tenis.

este pasteurizat — de a fi păstrat timp în
delungat. Și acum să vizităm fabrica...

Fructele ce sosesc — mere, pere, smeură, 
mure, afine, struguri — se depozitează 
într-o hală de sortare unde se aleg doar 
cele mai bune. Apoi sînt trimise pe o bandă 
într-o mașină de spălat și de aci ridicata 
cu transportoare, trec printr-o serie de 
dușuri ce le spală. Mai departe pe o bandă 
de .control se verifică îneăodată cali
tatea fiecărui fruct în parte. Cu aju
torul unui transportor „gît da lebădă" 
fructele ajung în zdrobitor și de aici 
cu cărucioare speciale la presă. După 
presare sucul ce rezultă se strînge în ca
zane mari emailate unde printr-un sistem 
de încălziri și procedee tehnice de filtrare 
se elimină impuritățile. Urmează ultimele 
operații: turnarea în sticle, capsularea 
automată și pasteurizarea. Aceasta este fa
brica de la Riureni. Să cunoaștem acum 
și oamenii, pe cei mai buni dintre ei.

La presă, lucrează tînăra Vișan Maria. 
Ea este cunoscută în fabrică prin organi
zarea pe care a Introdus-o la locul de 
muncă. Lîngă ea, alături de uriașele ca
zane, Pițigoi Gheorghița schimbă plăcile 
de filtru pentru limpezirea sucului. îh 
sala nr. 2 cunoaștem alți tineri : Cățea 
Elisabeta de la mașina de umplut și Mo- 
joiu Elisabeta, muncitoare la fabricarea 
siropului.

In jurul mașinilor sau Ia centrala de 
forță lucrează mecanicul de întreținere 
Dinu Mircea, absolvent al școlii medii teh
nice. în laborator, inginerul utemist Ema- 
noil Stănescu, analizează probe din mate
ria primă, verifică un produs finit, sau 
controlează respectarea fazelor tehnolo
gice de producție.

Veniți din satele de prin văioa- 
gele și zăvoaiele Rimnicului, tinerii aceș
tia, alături de cei în vîrstă, muncesc pen
tru a da oamenilor muncii produse de 
bună calitate.

NOUTĂȚI ALE TEHNICII SOVIETICE
Piese turnate din piatră

Duduie cuptorul Martin. 
Aproape de el stă grămada de 
pietre care este introdusă 
treptat in cuptor. Acolo, la o 
temperatură de 1400 grade, 
pietrele se topesc, fierb, clo
cotesc...

Piatra „fiartă" se scurge pe 
podeaua înclinată a cuptoru
lui într-un dispozitiv de dis
tribuție, iar de acolo — în 
niște forme călite la o tempe
ratură de 500-600 grade.

în depozitul Uzinei de pia
tră nr. 1 din Moscova pot fi 
văzute diferite produse din 
piatră topită. Iatăăespezi zim- 
țuite. Cu ele se va pardosi 
combinatul chimic. în colț — 
niște lespezi rotunjite. Ele 
vor fi expediate la termo
centrala electrică.

După arderea combustibilu
lui în focarele termocentrale
lor se adună, după cum se știe, 
multă cenușă și zgură. înde
părtarea acestora se face cu 
ajutorul unor hidroaparate de 
presiune înaltă, care trimit 
apa cu o mare presiune.

înainte, apa arunca zgura și 
cenușa în niște țevi de fontă

care sub acțiunea 
prea mari se uzau 
prezent pereții canalurilor de 
evacuare a cenușii cu ajutorul 
apei sînt acoperiți cu plăci 
turnate din piatră. Acest blin
daj de piatră este mult mai 
ieftin ca metalul și slujește, 
după cum s-a dovedit, de 8-10 
ori mai mult decît țevile de 
fontă.

Pentru topirea pietrei se fo
losește bazalt.

Piesele turnate din bazalt 
topit au anumite însușiri pre
țioase : o înaltă stabilitate 
chimică, rezistență mecanică 
(la comprimare rezistă la o 
presiune de două tone și ju
mătate pe un centimetru pă
trat), o mare rezistență la 
uzură.

...In viitorul apropiat, colec
tivul uzinei va începe să toar
ne piatră colorată. Plăcile tur
nate din piatră, care prin as
pectul lor se aseamănă cu 
marmora, vor fi folosite la 
placarea clădirilor.

G. SKLEAROV 
(din „Comsomolskala 

Pravda")

presiunii 
repede. In

Lapte în sticle de hîrtie
Agregatul care execută din 

hîrtie sticle de lapte poate fi 
văzut în pavilionul „Fabrica 
de lapte" de la Expoziția Agri
colă Unională. Mașina face 
sticle din hirtie, le umple cu 
lapte și le astupă. Toate aces
te operații au loc automat în 
trei mecanisme care lucrează 
sincronic. Primul lipește 
corpul de hîrtie al sticlei pe 
care îl primește de la un au
tomat de imprimat și gravat 
și stanțează fundul care apoi 
este atașat la corpul sticlei. 
Al doilea mecanism acoperă 
cu parafină interiorul și par
tea din afară a sticlei și îi 
încrețește gîtul. Al treilea me

canism umple sticla cu lapte 
și o astupă cu ajutorul unor 
agrafe executate automat din 
panglică de oțel. Acest agre
gat este deservit de nouă mo
toare electrice. El execută pe 
oră pînă la 3600 sticle cu o 
capacitate de 0,450 litri fie
care.

Vinderea laptelui în sticle de 
hîrtie face inutilă înapoierea 
sticlelor la magazine și cre
ează condiții sanitare optime 
pentru turnarea laptelui și 
transportarea lui. Sticlele de 
hîrtie sînt aproximativ de 
douăzeci de ori mai ușoare 
decît cele de sticlă.

O nouă combină 
cerea'ieră

La Expoziția Agricolă Unională, în pa
vilionul „Mecanizarea și electrificarea a- 
griculturii", vizitatorii privesc cu interes 
o nouă combină cerealieră, fără 
„JM-2,1".

Combina lucrează remorcată de 
rul cu șenile „K.D.-35" sau de tractorul 
cu roți „Belorus" iar în condiții deosebit 
de grele — remorcată de tractorul „D.T.- 
54". Productivitatea sa 
1,3 ha. pe oră.

Noua combină are o 
care permite să se

motor

tracto-

este de 0,7 pînă la

instalație specială, 
„copieze" relieful 

cîmpulul și să se regleze înălțimea de 
tăiere a grinelor de la 4 pînă la 25 cm. 
In afară de aceasta, piesele sale active 
sînt înzestrate cu un rabotor de tip uni
versal, ceea ce dă posibilitatea să se 
strîngă atît grînele care au crescut nor
mal cit și cele care au fost culcate de vînt 
sau ploaie.

Vată din bazalt
Dacă am pune alături un ghemotoc de 

vată galbenă-aurie, care seamănă cu lina 
de oaie și o bucățică de bazalt — rocă grea 
de culoare cenușie închisă — nimeni nu ar 
putea spune ce au ele comun. Și totuși...

Institutul pentru obținerea fibrelor din 
sticlă a creat un nou și minunat material 
termoizolator din bazalt.

Iată cum se petrece transformarea rocii 
în vată. într-un șuvoi de bazalt topit care 
se scurge din baie, se suflă un curent pu
ternic de aer. Șuvoiul de bazalt se des
face în mii și mii de picături care se alun
gesc și se solidifică formînd firișoare 
scurte, de cîteva ori mai subțiri decît 
firul de păr. Astfel, vata este gata. In a- 
ceastă vată, fibrele ocupă doar 2—3 la 
sută din volum iar restul este aer. De 
aceea, ea constituie un excelent termoizo
lator și fonoizolator.

Case construite 
din piese prefabricate

Construcția de clădiri este 
una din cele mai vechi ra
muri ale tehnicii. Cu toate 
acestea, metodele de construc
ție s-au schimbat în esență 
puțin.

Numai în ultimii ani, în 
tehnologia lucrărilor de con
strucții s-au petrecut schim
bări esențiale. Dacă înainte 
materialul lemnos era adus 
pe șantierul de construcție și 
tot aici erau confecționate fe
restrele, ușile etc., în prezent 
tot mai des se întîmplă ca 
acestea să fie aduse gata fa
bricate. înainte, planșeurile 
dintre etaje erau construite pe 
șantier, iar acum elementele 
planșeurilor prefabricate din 
beton armat de orice dimen
siuni se fabrică în uzină și 
sînt aduse în formă finită pe 
șantier. în acest fel, procesul 
de construcție se schimbă as
tăzi radical, transformîndu-se 
tot mai mult într-un proces 
de montare a clădirii.

Rolul cel mai de seamă în 
modificarea metodelor lucră
rilor de construcții aparține 
construcțiilor prefabricate și 
elementelor din beton armat. 
O mărturie a importanței pe 
care o acordă C.C. al P.C.U.S. 
și Guvernul Sovietic acestei 
probleme sînt măsurile adop
tate in vederea dezvoltării a- 
castei importante ramuri a in
dustriei de construcții. S-a asi
gurat deja trecerea de la con
strucții, în vechiul înțeles al 
cuvîntului, la montarea clădi
rilor din blocuri mari și ele
mente fabricate în uzine sau 
pe platforme de tip poligon.

Deși trecerea la executarea 
in serie a construcțiilor prefa
bricate și a elementelor din 
beton presupune intîmpinarea 
unor mari greutăți (este doar 
un lucru nou), pe șantiere au 
început să sosească astfel de

materiale pentru montarea 
clădirilor. La Moscova a în
ceput montarea primei clădiri 
din elemente mari din beton 
armat. Această clădire cu 
unsprezece etaje cu o supra
față locativă de 10.000 m.,p. se 
fabrică în întregime în uzine. 
Fundamentele și pereții sub
solurilor se montează din 
blocuri mari de beton armat 
și beton. Coloanele pe care sa 
așează grinzile sînt livrate da 
asemenea de uzinele producă
toare de construcții prefabri
cate. Tot din uzine sosesc șl 
plăcile mari pentru planșeu
rile dintre etaje, porțiuni da 
scări etc. Toate aceste ele
mente se montează cu ajutorul 
macaralelor cu consum minim 
de muncă umană. Macaralele 
turn așează la locurile lor pe
reții noii clădiri formați din 
panouri. Șantierul de con
strucții s-a transformat într-o 
întreprindere de montare a 
caselor.

O mare răspîndire vor că
păta in producția de case pre
fabricate elementele din gazo- 
beton, din beton spumos. O 
calitate prețioasă a acestora 
este aceea că un perete din 
gazobeton poate fi de două- 
două ori și jumătate mai sub
țire decit cel din cărămizi, 
avind calități termoizolatoare 
mai bune decit cel din cără
mizi. Montarea și darea în fo
losință a unei case cu un sin
gur apartament din elemen’e 
mari din gazobeton poate ii 
terminată în șase-șapte zile de 
o brigadă formată din opt 
oameni.

După cum prevede Hotărî
rea C.C. al P.C.U.S. și a Gu
vernului Sovietic, în urmă
torii doi ani trebuie să se 
construiască 402 uzine de pro. 
duse din beton armat.



FILMELE SAPTAMÎNII

O scenă din filmul „Profesorul Fabre".

O „Circul Slaviu1*
„Circul Slavia". Unii trecători se 

opresc și întreabă la casa dacă mat 
sint bilete, alții care frecventează mai 
des circul merg mai departe știmd cd 
luni este zi de repaus. In circ e li
niște. Artiștii sint plecați, doar caste - 
rița și responsabilul artistic al c'.rcu'.ui, 
Liska, se află intîmplător acolo. în 
fa(a circului se opresc citeva autob-ize. 
Ce este, ce s-a intîmplat, de ce opresc

■ ■ aci?
Așa începe filmul în culori, produc

ția studiourilor de stat din Cf 
slovacia, „Circul Slavia". Brodind în
treaga acțiune a filmului pe eforturile 
colectivului circului, în frunte cu Liska, 
de a prezenta spectacolul țăranilor co- 

, lectiviști veniți în excursie la Prcca. 
tocmai în ziua de repaus, realizatorii 
au îmbinat în mod fericit pen pe: 
pline de haz ale artiștilor cu prezen
tarea unor reușite numere de circ.

1 Casierița și Liska singurii care se 
aflau în sediu merg acasă la artiști,

• se interesează unde pot fi aceștia gâ- 
1 ' siți pentru a veni la spectacol. Pe mă

sura ce artiștii ajung la circ, sint pre
zentate numerele lor din program.

lat-o, de pildă, pe casierița ajingînd 
La acrobații circului. Aceștia tocmai 
făceau repetiție. Aduși în grabă la 
circ ei prezintă un interesant program 
acrobatic pe biciclete cu o sinc-rii 
roată precum și acrobații la bară. Una 
dintre gimnastele apreciate ale circu-

■ Ivi sc căsătorea tocmai în acea, zi.
Chemată fiind la spectacol ea pleacă 

' cu toți invitații pentru a nu prejudicia 
i astfel programul circului și reputația 

lui. La fel procedează mai toți actorii 
care iubind pe spectatori — oameni ai 
muncii — renunță la ziua lor liberă 
și-și dau bucuroși contribuția la reu
șita spectacolului.

în film sint biciuiți fără cruțare bi
rocrații. Cel care vizionează filmul se 
amuză copios cînd vede că în ciuda 
intervențiilor energice ale directorului 
adjunct al circului, un birocrat înră't, 
spectacolul se desfășoară totuși in 
bune condițiuni fiind gustat de către 
spectatori El apare ridicol mai ales

atunci cînd refuzi rf-ri de* ecu**- 
jămîntul tfeaareee - «peetecotaX r.-<

diu. e; ifi pcrrece «cpț; te 
a afla ceec ce S erre «-“xcae—jtic- per- 
ticvdar. Obserrcțixîe cd’x.de. Fzb^e 
le-a z^ansmis st: ——.r **-5xr-
tarea a zeci *i zeci de so-fi

Persecutat și de bur
ghezie asemenea altor 
vremea sa. Ftb-e țe H arsa a 
de a remine pe dmmn stsriur de 
foame. Din desfășurarea filnxlzâ spec
tatorul cunoaște pe care c
trebuit să le înfrunte savantul pentm 
a putea să-și continue cercetările, sta
diile. Un prieten al său, cere l-a tec*- 
rajat în teetf activitatea, U c.teid 
de astă dată și astfel el își pcate con
tinua activitatea.

Filmul redă te mod eo-.rr-.^rrar și 
marile calități pedegogree ce ha 
Fabre. Perm a-ri ptrfee intrepae fn- 
milia Fabre, predă lecții la ocoale dte 
oraș. Eterii il tabesc mei: pe 6e»:«hu

Viitorii mecanizatori ai agriculturii
SĂ GĂSIM NOI 

MIJLOACE 
PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MUNCII

▼

----------------- La a 30-a aniversare a Republicii Populare Mongole ----------------- -

Pe drumul construirii unei vieți noi
MoepoH, mi cd Uzați înșelați.
Intrări ir. rtadurile Armatei Populare 
Ti chem în numele unei cauze mari 
Să vmă mu muncii pașnice.’

7- focal îspte: de eliberare naționali 
a laat nașcere și s-a întărit prietenia 
ixtre pcporal mengtx și popoarele Unui- 
■fi

La ÎS ntjerabrie 1924 In orașul Urt» 
s-a LitzuBii pr —.ui coegres al reprezen- 
taxplac poporului din întreaga Mongo- 
s> care a adoptat Const:tut;a noului rtat 
rutngx, proc'.amînd Republica Populară

Sub ecndjccrea Partidului Popular Re- 
vovutienar, poporul mocgol a înfăptuit 
ta țara lui adinei transformări social- 
eemcrr.ee. a obținut mari succese în dez- 
■reriarea eemomiei naționale și culturii și 
a creat astfel premizele necesare con- 
struiru bazelor socialismului.

Cmfurind lupta maselor populare pen
tru crearea unei Mongolii noi, pentru 
egrimarea orinduirii feudale. Partidul 
Popular Revr'.uționar Mongol a tradus în 
Viată învățătura leninistă despre posibi
litatea trecerii Ia socialism a țărilor îna
poiate. fără ca ele să mai treacă prin sta
diul capital ut de dezvoltare, în condițiile 
existentei tării în care e triumfat revolu
ția socialistă și cu sprijinul acesteia.

In urma unei munci entuziaste, poporul 
saoegai, evind sprijinul permanent el

narea

poporului sovietic, a repurtat mărețe 
ixbinzl pe frontul conatrucțiel unei vieți 
ort.

Ramura principală a economiei națio
nale a Republidu Populare Mongole o 
constitu e creșterea animalelor. Astăzi, 
3. P. M?ns*ă ocupă primul loc in lume 
in ceea ce privește' numărul de vite ce 
revine pe cap de locuitor. în anii pri- 
mulu. cintr.al, șeptelul a sporit cu 8,7%. 
In raportul prezentat zilele trecute la cel 
de al XII-lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, tovarășul Țe- 
denbai arăta că partidul și guvernul Mon
goliei populare acordă o deosebită aten- 
Te dezvouăm creșterii animalelor și ri
dicării productivității ei. Politica parti
dului și guvernului R. P. Mongole este 
îndreptată spre sprijinirea și dezvoltarea 
multilaterală a gotpodăriilor de muncă 
ale aratuor. dezvoltind și întărind con
comitent sectorul socialist al agriculturii, 
spre inztăi.rea și înlăturarea elemente
lor capnaiKte.

în rtțart'Jl său, tov. Țedenbal a sub
liniat de asemenea faptul că transforma
rea socialista a agriculturii prevede, pa
ralel cu organizarea uniunilor de arați, 
trecerea statelor de mii de gospodării ale 
aratt'or nomazi la o viață stabilă.

In Mongclia populară a fost creată și 
o inf-sttre proprie. In prezent în R.P. 
Mongoli există dteva sute de întreprin
de.-. mdăstrtale printre cere marele Com
binat _CtaCbolsan“ pentru prelucrarea

- Ulan Bator, Combinatul „I. V. 
Stalin* pentru fabricarea conservelor, 
Combinatul euet getic ..Suhe Bator", fa
bric: ce u-l întreprinderi de prelucrarea 
linii ete.

De asemenea, bogățiile subsolului sint 
exploatate în folosul poporului. Numai 
in bar -.ui carbonJer Nailah, înzestrat cu 
cel mo- modem utilaj sovietic, se extrag 
anual SMuMO tone de cărbuni

Mongolia dinainte de revoluție nu eu- 
Doștee ak mijloc de transport deeit că
ruța și spinarea vitelor. Astăzi în țară 
exostă mei de automobile, mijloace de 
transport feroviare si fluviale și o rețea 
de av.oazm. Cu contribuția și mijloacele 
Uniune: Sovietice a fost construită linia 
de cale ferată Naușki — Ulan-Bator care 
prezintă o însemnătate excepțional de 
mare pentru economia Mongoliei popu
lare De isemenea. potrivit acordului în- 
cZj-emele U.R.S.S., R.P. Chi
neze s: R- P. Mongole se construiește linia 
de cale ferată de la Cinin la Ulan-Bator, 
care va fi dată în folosință in 1955.

Grija față de om, pentru bunăstarea șl 
fericirea pcporului constituie preocuparea 
principală a Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. Nivelul de viață material 
și cultural crește neîncetat. în 1954, sa
lariul real al muncitorilor și funcționa
rilor a sporit cu 48 la sută în compara
ție cu 1#47. De asemenea, în urma mă
surilor aplicate in ultimul timp, arații 
vor realiza incă în acest an un ciștig di
rect de peste 100 milioane tugrici (mo
nedă a R. P. Mongole).

înfăptuirea Directivelor partidului cu 
privire la al doilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale și cul
turii în R. P. Mongolă va constitui un 
pas înainte pe calea construirii bazelor 
socialismului în R. P. Mongolă.

In anii puterii populare, harnicul po
por mongol a obținut mari izbînzi pe 
drumul revoluției culturale, pe drumul 
luminării maselor de arați ținuți secole 
de-a rindul in bezna neștiinței de carte, 
înainte de revoluție în Mongolia erau 
mai puțin de 1 la sută știutori de carte. 
In prezent analfabetismul a fost lichidat 
în rindul populației vîrstnice. In 1921 
în întreaga Mongolie exista o singură 
școală laică, iar în prezent există 400 de

școli elementare și medii, 14 școli tehnice, 
cîteva institute de învățământ superior. 
In 1924 se edita un singur ziar; în pre
zent se editează 27 ziare și 16 reviste. 
Renaște și se dezvoltă arta națională 
mongolă. S-a deschis un teatru muzical 
și de dramă. R. P. Mongolă are studioul 
său cinematografic. Au crescut minunate 
cadre tinere de oameni de știință și artă. | 
Au fost deschise în anii puterii popu
lare peste 100 de spitale și dispensare, 
peste 400 de puncte sanitare.

Prin sprijinul permanent al Statului 
Sovietic, R. P. Mongolă și-a consolidat 
situația internațională ca stat suveran și 
independent. Victoria revoluției popu
lare chineze a deschis o nouă epocă în 
relațiile de prietenie dintre poporul mon
gol și marele popor chinez, care s-a oglin
dit în tratatul cu privire la colaborarea 
economică și culturală dintre R. P. Chi
neză și R. P. Mongolă semnat în oc
tombrie 1952, Ia Pekin.
Organizatorul și însuflețitorul succese

lor poporului mongol este Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol a cărui forță 
constă în legătura strânsă și indisolubilă 
cu masele largi, în faptul că el se că
lăuzește în activitatea sa de teoria mâr- 
xist-leninistă, pe bogata experiență și 
multilateralul sprijin al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Primul ajutor al partidului în lupta 
pentru construcția unei vieți noi este 
Uniunea revoluționară a tineretului mon
gol, uniune constituită în august 1921. |

Uniunea revoluționară a tineretului ’ 
mongol atrage masele largi de tineri la 
lupta pentru construirea bazelor socia
lismului. Tinerii mongoli educați de par
tid și organizația revoluționară de tine
ret sint în fruntea celor care luptă pen
tru depășirea planului economic, pentru 
ridicarea permanentă a nivelului de trai 
al poporului mongol. Zeci de mii de ti
neri crescători de vite au căpătat titlul 
de „Crescător de vite fruntaș al repu- ' 
blieii".

însuflețiți de munca avîntată a com- 
somoliștilor, tineretul R. P. Mongole își 
dăruiește toate forțele luptei pentru fe
ricirea poporului mongol. Numele tineri
lor din brigada lui Gard de la atelierul 
pentru prelucrarea grăsimilor din Com
binatul „I. V. Stalin" care și-au de
pășit norma de aproape 3 ori, a munci
torilor Naradzul sau Cioidorș sânt cunos
cute In întreaga Mongolie. Sute de ti
neri din institutele de învățămînt superior 
se pregătesc să devină medici, veterinari 
zootehnicieni, economiști, pedagogi, cadx. 
atît de necesare patriei iubite.

Un mare rol are tineretul mongol în 
dezvoltarea artei naționale. Tineri poeți 
ca Tedenjab Senghe, Ciunît Lhamosu- 
run, compozitori ca Djamiac, Cioidoc, 
Dus-Tevek și alții își închină operele lor 
luptei poporului mongol pentru o viață 
nouă și fericită.

Poporul mongol își prețuiește și Iubește 
tineretul. Zeci de tineri asemenea munci
torului Urjighe din Ulan-Bator, elevului 
Munkubato, artistei Țerendolgor sint de- 
putați în huralii (Sfaturile de deputați ai 
oamenilor muncii) sau în Marele Hural 
Popular (organul suprem al puterii de 
stat).

Tineretul patriei noastre, alături de în
tregul nostru popor muncitor, se bucură 
din tot sufletul pentru victoriile poporului 
frate mongol pe drumul construirii vieții 
sale noi. Deși ne despart mii de kilome
tri, poporul nostru vede în poporul mon
gol un prieten credincios care merge 
alături de el în marea familie frățească 
a popoarelor lagărului păcii, democrației 
și socialismului, pe drumul construcției 
vieții noi.

IOSIF SAVA

înființată In anii regimului democrat-popular. Școala profesională metalur
gică nr. 1 din Tirgoviște a dat industriei noastre socialiste clici promoții de mun
citori calificați. Și în acest an, principala preocupare a elevilor a fost însușirea 
temeinică a meseriei.

De curînd, comitetul organizației de bază U.T.M., lmpreunî eu direcțiunea 
școlii, a organizat o consfătuire. In care s-a analizat contribuția elevilor la înde

plinirea sarcinilor ce reies din proiectul de Directive ale celui de ai. Il-lea 
al Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii in următorii 2—3 ani Delegări 
claselor și fruntașii la învățătură — participant U consfătuire — an analizM felul 
cum s a desfășurat activitatea in școală și au făcut propuneri In vederea uchidâru 
lipsurilor.

Manifestări in cadrul „Săptămînii științei bulgare"
Cu prijejul ..Săptămâni: științei bulgare" 

aeadezrie.zrral Sava Ganovschi, membru 
ai CMmOMM de conducere al Academiei 
□e $:.mte » R. P. Bulgaria, laureat al 
Prec-riu. Dunatrov, a conferențiat joi 
seara la Casa Oamenilor de Știință din 
Cap:telă despre ..Dezvoltarea gândirii fi-

Ințelegînd necesi
tatea de a deveni 
muncitori calificați, 
stăpîni pe tehnică și 
cu o cultură înainta
tă, elevii școlii noa
stre s-au străduit să 
învețe, să muncească
cu conștiinciozitate. Ei au obținut roade 
mai frumoase decît în anii trecuți, dato
rită faptului că la predarea lecțiilor s-au 
folosit planșe, schițe, demonstrații, convor
biri periodice și datorită atenției pe care 
maiștrii au acordat-o instruirii elevilor.

Multă atenție a fost dată practicii. Numai 
în acest an au fost astfel confecționate 
pentru agricultură 32 grape stelate și 125 
prășitoare. Au fost livrate către G.A.S. 
Perșinari, S.M.T. Comișani — raionul Tîr- 
goviște și S.M.T. Romanu, raionul Brăila, 
un număr mare de chei fixe, chei fran
ceze, ciocane, șurubelnițe, dălți ețc. Cali
tatea produselor a fost cu mult îmbună
tățită.

La obținerea acestor succese și-au adus 
din plin contribuția cei peste 140 elevi 
fruntași, printre care se numără Udroiu 
Constantin din anul II-O și Ogrezeanu 
Aurel din anul III-D.

Au existat însă și lipsuri in munca noa
stră. Astfel, direcțiunea și unele organi
zații de clasă U.T.M. nu au acordat in 
permanentă atenție sprijinirii elevilor ră
mași în urmă și mai cu seamă întăririi 
disciplinii socialiste a muncii. Direcțiu
nea școlii nu a stimulat spiritul creator 
al elevilor, pentru găsirea Unor noi pro
cedee în vederea îmbunătățirii muncii, 
a creșterii calității produselor.

Pentru lichidarea lipsurilor, conducerea 
școlii va lua măsuri privind justa organi
zare a întregii activități a elevilor, pentru 
o îmbinare unitară a teoriei cu practica.

(din referatul prezentat) 
de conducerea școlii)

în urma. Eu cred că și noi putem face 
acest lucru Țîncu Dumitru, Ene Constan
tin pot ajuta în L__.------- ^--s—
vii rămași în urmș. Eu 
gajez să-l ajut pe elevul îonescu Nico- 
lae, pentru ca in scurt timp să devină 
fruntaș.

bune oondițiuni pe ele- 
nț. țu personal mă an-

MATEOIU NELU 
anul III-G.

VOM VALORIFICA REZERVELE 
INTERNE

Grigore Constantin ne-a arini ua mo
tor dar am vrea să studiem amănunțit 
un tractor adevărat Prepu» ea direcțiu
nea școlii noastre sâ găsească posbili- 
tatea să mergem la SMT. Corn ișa ni și 
să experimentăm practic cuaoștințeâe acu
mulate la școală.

TRANDAFIR NICOLAIE 
anul n-L

ȘCOALA

SUCCESELE SE DOBÎNDESC 
PRIN MUNCĂ

Principala noastră sarcină este să
i am obținut

Principala noastră sarcină 
vățăm. fn ultima perioadă eu 
unele succese datorită îm
binării teoriei cu practica. 
Am reușit astfel să execut 
în bune condițiuni clești 
pentru țevi, suporturi pen
tru polizor, chei fixe de 
diferite dimensiuni. Ace
leași condiții le au și ele
vii Ioniță Constantin, Io- 
nescu Nicolae și Tudose 
Iulian, dar ei nu fac totul 
ca să dovedească că au în
țeles sarcina pe care o au.

Am aflat din ziare că 
în fabrici se aplică iniția
tiva ca muncitorii fruntași 
să sprijine pe cel rămași

în

în clasa noastră sint 30 de elevi, dar 
avem numai 28 menghine. Deși am cerut 
să se rezolve aceasta problemă, pînă acum 
nu s-au luat incâ măsuri. Ne plîngem că 
nu avem mașini. In atelierul nostru exi
stă insă o mașină de găurit și un polizor, 
ce-i drept defecte. Nimănui nu i-a trecut 
prin cap să le repare. Clasa noastră se 
angajează să ceară sprijin tovarășului 
maistru și să valorifice în cel mai scurt 
timp această importantă rezervă internă.

CIOBOTARU ALEXANDRU 
anul II G.

SĂ FIM MEREU ALĂTURI DE ELEVI
Materia referitoare la munca de meca

nici de tractoare este nouă in școala noa
stră ; de aceea noi trebuie să acordăm o 
mai mare atenție pregătirii elevilor. Exi
stă însă aici lipsuri serioase in domeniul 
studierii tehnicii. In cele mai multe ca
zuri elevii nu studiază cărți de specialitate. 
Colectivele de clasă și organizațiile 
U.T.M. trebuie să desfășoare o muncă 
mai susținută in această direcție. Mă an
gajez să folosesc cele mai bune metode 
pedagogice in munca de instruire a ele
vilor.

GR1GORE CONSTANTIN 
maistru pentru profesia mecanici 

tractoare

P E S C U
de

(nDin propunerile făcute 
cadrul consfătuirii: 

ft Flecare elev fruntaș 
sprijine pe unul din 
mași in urmă.

ft Să fie stabilite 
tele pentru practică

* Să se organizeze 
cu fruntașii în întrecerea so
cialistă, pe specialități

ft In orele de dirigențle să 
se vorbească despre dezvolta
rea Industriei șj agriculturii in 
țara noastră.

cei
să 

ră-
cabine-

întllnlrt

NOASTRĂ SĂ DEVINĂ 
FRUNTAȘĂ !
ridicate in cadrul consfătui- 

preocuparea elevilor școlii
Problemele 

rii dovedesc 
noastre pentru indep'.imrea sarcinilor pe 
care mersul nostru înainte ai le pune în 
față. Conducerea școlii va analiza propu
nerile care au fost făcute și cele care se 
vor dovedi a fi bune vor fi considerate 
sarcini pentru coîeet.vul de conducere. 
Trebuie îndreptată atenția Înspre întări
rea disciplinei. înspre educarea elevilor 
in spiritul grijii față de bunul obștesc. 
Important in acest lucru este ca respon
sabilii de clasă să conducă întreaga acti
vitate a clasei și vom urmări ca aceasta 
să devină realitate.

Prin măsurile care vor fi luate, direc
țiunea școlii va sprijini mai ectiv elevii 
in toate acțiunile pe care le vor între
prinde. Dorința fiecăruia dintre noi este 
ca școala noastră să devină fruntașă pe 
țară. Această înaltă răsplată poate și tre
buie dobîndită numai printr-o muncă 
susținută

R T
• Comite- 
de bază

numai printr-o 
a întregului colectiv.

POPESCU MIHAIL 
directorul școlii

1

Din angajamentele 
tului organizației < 
U.T.M.:

ir Studierea temeinică de 
către flecare elev in parte a 
proiectului de Directive ale 
celui de al il-lea Congres al 
Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani.

ft Organizarea unui schimb 
de scrisori intre elevii din 
scoală și absolvenții care lu
crează in agricultură.

luate de
vitrine In 

produse

Măsuri ce vor fi 
direcțiunea școlii:

o înființarea unei 
care să se expună 
bune și rebuturi.

* Sprijinirea organizării tu
turor elevilor la practică In 
brigăzi utemiste.

» Organizarea de vizite șl 
excursii la unitățile socialiste 
din agricultură.

ft Organizarea unui concurs 
de lucrări practice personale.

loacfx» in Bulgaria".
Au luat parte: acad. L S. Gheorghiu, 

arad K. Roller, acad. M. Batea, prof. C. 
L GuBan. prof. L Basu. prof. V. Cheres- 
tețiu. numeros: colaboratori ai institutelor 
ștftatrixe ale Academiei, profesori și stu-

A fost de față prof. Dimitâr Konstan
tinov Koeev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a R. P. Bulgaria, di
rector al Ins::tutului de istorie bulgară 
de pe lingă Academia de Științe a R. P 
Bulgarta.

♦
In cadrul manifestărilor prilejuite de 

JBptimina științei bulgare", joi după a- 
m:azâ. in aula Academiei R.P.R., acad. dr. 
Dionhăr Petrov Orahoveț, secretar coor- 
dcna’.or al Academiei de Științe a R. P.

Bulgaria, director al Institutului de me
dicină experimentală laureat al Premiu
lui Dimitrov, a conferențiat despre „Iner- 
vația vaselor sanguine și tonusul vascu
lar periferic".

După conferință au fost prezentate 
două filme științifice bulgare,

★
în dimineața zilei de joi, academicianul 

Sava Ganovschi, membru al Consiliului 
de conducere al Academiei de Științe a 
R.P. Bulgaria, membru al delegației de 
oameni de știință din R.P. Bulgaria care 
se află în țara noastră cu prilejul „Săp- 
tăminii științei bulgare", a avut o între
vedere la Ministerul învățămintului 
cu tov. N. Dinuiescu prim locțiitor al 
ministrului învățământului, alți reprezen
tanți ai ministerului și profesori univer
sitari.

De asemenea, prof. Mincio Gheorghiev 
Popov, decan al Facultății de construcții 
de mașini din Sofia, a vizitat Institutul 
politehnic din Capitală. Cu prilejul vizi
tei oaspetele a avut o întrevedere cu C. 
Dinculescu, rectorul Institutului politehnic 
din București.

Seară literară închinată frăției poporului romîn 
cu minoritățile naționale din R.P.R.

La Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
din str. Batiștei nr. 14 va avea loc sim- 
bătă 27 noiembrie la ora 19. o seară lite
rară închinată frăției poporului romîn cu 
minoritățile naționale din R.P.R. Seara 
literară este organizată de „Igaz Szo" re
vista filialei din Regiunea Autonomă Ma
ghiară a Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

La această manifestare artistică vor lua 
parte acad. Mihail Sadoveanu, președin

tele Uniunii Scriitorilor din R.P.R., Asz- 
talos Istvân, Mihai Beniuc, Petru Dumitriu,
Horvăth Imre, Horvâth Istvan, Eugen 
Jebeleanu, Kovâcs Gyorgy, Majteni Erlk, 
Veronica Porumbacu, Zaharia Stancu, 
SiitO Andras, Szemler Ferenc, laureați ai 
Premiului de Stat, Balla Kâroly, Hajdu 
Gyozo, redactor șef al revistei „Igaz Szo", 
Nagy Istvăn și Szabedi Lăszlo.

INFOR
In cadrul acordului de colaborare cul

turală dintre țara noastră și R. P Polonă, 
joi dimineața a sosit în capitală, ca oas
pete al Institutului Romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, dr. Zdzis- 
law Tomasik, profesor la Institutul Poli
tehnic din Wroclaw, specialist în tehnolo
gia petrolului

La sosire, oaspetele a fost intimpinat de 
reprezentanți ai Institutului Romîn pen
tru relațiile culturale cu străinătatea și 
ai Ambasadei R. P Polone la București.

ft
La Asociația corespondenților presei 

străine a avut loc joi seara o reuniune 
consacrată celei de a 10-a aniversări a eli
berării Albaniei.

Cu acest prilej a vorbit Z. Agolli, prim 
secretar al Ambasadei R. P. Albania.

A fost prezentat apoi filmul „Republica 
Populară Albania".

★
Prof. Heinz Bongartz, laureat al Pre

miului Național al R. D. Germane, deco-

MÂȚII
rat cu Ordinul Patriei pentru merite, me
dalia de argint, a dirijat joi seara, in sala 
Teatrului de Operă și Balet al R.P.R. un 
spectacol cu opera „Fidelio" de Beetho
ven.

Au interpretat: Ioana Nicola și Mir
cea Buciu, artiști emeriți ai R.P.R., Barbu 
Dumitrescu, Pantelimon Frunză, Arax Sa- 
vagian și alții.

Spectacolul s-a bucurat de mult succes.
★

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii și Ministerul Culturii, organizează 
vineri 26 noiembrie a.c., ora 18, în sala 
„Filimon Sîrbu" din str. Alexandru Sabia 
(lingă Grădina Icoanei) adunarea festivă 
consacrată comemorării a 2400 de ani de 
la nașterea marelui clasic grec ARISTO- 
FAN.

Cu acest prilej, va vorbi acad. prof. 
CONSTANTIN BALMUȘ, despre viața și 
opera lui Aristofan.

Va urma prezentarea unul fragment 
din piesa „Pacea" d« Aristofan.

Cultură fizică ți sport
MECIURILE DE BOX DIN SALA 

FLOREASCA
Joi seara a început în sala sporturilor 

de la Floreasca tradiționala competiție de 
box, meciul triunghiular dintre echipele
C. C.A., Dinamo și reprezentativa asocia
țiilor sportive sindicale. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate : categoria muscă: 
E. Moldoveanu (Dinamo) este declarat în
vingător prin rănirea adversarului său 
Toma Hie (C.C.A.), categoria cocoș : D. 
Mițu (Asociațiile sindicale) învinge la 
puncte pe Iulian Mihai (Dinamo), cate
goria pană: I. Bora (C.C.A.) întrece la 
puncte pe D. Iamandi (Dinamo), categoria 
semiușoară : Luca Romano (Asociațiile 
sindicale) dispune prin K.O. de C. Ghe- 
rasim (Dinamo), categoria ușoară: I. De
meter (Dinamo) termină la egalitate cu
D. Adam (C.C.A.), categoria semimijlocie: 
R. Bojik (Asociațiile sindicale) întrece Ia 
puncte pe G. Ciuciu (Dinamo), categoria 
mijlocie : mică : P. Popescu (Asociațiile 
sindicale) întrece la puncte pe V. BoZoi 
(Dinamo), categoria mijlocie: G. Simion 
(Asociațiile sindicale) termină la egalitate 
cu Gh. Niculaie (Dinamo).
CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR

CARACAS 25 (Agerpres). — Campiona
tele mondiale de tir au continuat la Ca
racas cu desfășurarea probei de pistol pre
cizie (60 focuri de la 50 m.), precum și cu 
întrecerile primei manșe a probei de ta
lere.

Un frumos succes au obținut in proba 
pe echipe pistol — precizie trăgătorii echi
pei U.R.S.S. care s-au clasat pe primul 
loc realizînd 2.722 puncte. Această perfor
manță constituie un nou record mondiaL

PREGĂTIRI PENTRU
JOCURILE INTERNAȚIONALE 

PRIETENEȘTI ALE TINERETULUI 
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite: Cu prilejul Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților pentru 
Pace care va avea loc Ia Varșovia în 
cursul lunii august 1955 se vor desfășura 
și jocurile sportive internaționale priete
nești ale tineretului. Jocurile internațio
nale prietenești ale tineretului care au :oc 
pentru a doua oară contribuie la p:' - 
larizarea sportului și la stringerea rela
țiilor de prietenie între diferiți sp.- 
din lumea întreagă. Ele sint în 
timp, un bun prilej de pregătire i- -- 
derea celei de a 16-a ediții a ■ : r
olimpice care vor avea loc la Me'.h:. —e 
(Australia) în anul 1956. La jocuri var 
prezenți sportivi din toate contir.er.t = e 2 
se vor întrece Ia atletism, gimnastici. 
tație, sărituri de la trambulină, polo pe 
apă, canotaj academic, caiac, box . s 
haltere, ciclism, fotbal, basthet 
handbal, tenis de cimp, tenis de - ■ 
scrimă, hochei, tragere la țintă cu a ro
și altele.

Federațiile sportive din R.P Polro.5 ro 
trimite Încă de la 15 decembrie ir.-. ; _ 
de participare mai multor țări Jocurile se 
vor desfășura după regulile ferea:- - 
internaționale sportive.

x.de
eemcrr.ee


Liberi și egali în drepturi
Cetățeni de mîine ai patriei comune

și privesc tn curte jocul nevi-Stau la fereastra cancelariei 
novat al copiilor in recreație. Cei din clasele mai mici sînt mai 
neastîmpărați.

Fetele stau deoparte și privesc mustrător spre băieții ne
astîmpărați. Cei din clasele superioare rămin deobicei in clase 
studiind tăcuți sau privind pe ferestre. Cîteodată ies și ei cite 
doi, discutînd serioși și gravi probleme care-i interesează mult 
pe amîndoi. Peter Hirsch și Benko Alexandru se deosebesc 
mult: al doilea este mai mare și oarecum mai silitor la învă
țătură. Băieții au însă o preocupare comună: învață împreună 
in aceeași limbă. Și mai e una : șahul.

Dragostea de învățătură, dorința de a fi folositori țării care 
le asigură astăzi condițiile și posibilitatea de a studia în limba 
maternă îi unesc pe acești elevi cu o prietenie strinsă indife
rent dacă sînt germani, sași saw șvabi. In bancă, alăturea, 
învață fiul unui inginer și fiul unui muncitor german dintr-o 
uzină a BucureștiuluĂ. Și Gutzschebauch Detlef și Zein Walter 
și Lehrer Richard sau Simonis Erika și Gerhard Barbara în 
patria noastră comună au aceleași drepturi de învățătură.

Cu aceeași căldură, profesoara de istorie, Henning Ioana le 
vorbește la toți despre trecut, Dorothea Werner îi învață no
țiuni de limba romînă și germană. Peste un an, doi sau trei, 
ei vor intra in viață la fel: aceiași cetățeni egali în drepturi 
ai patriei comune.

Prof. NEUMANN IACOB 
director al școlii elementare 

mixte germane din București

Simbolul unei prietenii
...Veneam în fiecare zi la uzinele „23 August" unde se 

lucra prototipul turbosuflantei. Aici am cunoscut forța unui 
colectiv de oameni uniți pentru victoria aceleiași idei.

împreună cu Kerienstein și Donosse, am stabilit tot proce
sul tehnologic al pieselor și reperelor. Apoi a început partea 
cea mai grea, lucrarea lor.

Au fost aleși, ce-i drept, cei mai buni meseriași: frezorul 
Răducanu Constantin, tehnologul Petre Petrică, sudorul Stoica 
N. Anghel și maistrul cazangiu Eremia Vasile, toți maiștri in 
specialitatea lor. Dar mașina era un lucru cu totul nou, de o 
concepție și o construcție originală ce necesita un proces de 
realizare cu adevărat științific, 
și cu strungarii, frezorii și cu 
cazangii. Rodul muncii și 
turbosuflanta A.K. 1300, o 
și perfecțiune. Dar odată '■ 
prietenie trainică între mine, 
de la „23 August". Cît am lucrat împreună, din bucurii 
sau insuccese temporare am învățat și unii și ceilalți. Acum, 
cind treburile mă aduc din nou pe la uzina aceasta nu pot 
pleca fără să trec pe la vechii mei prieteni, muncitorii din 
secție cu care am lucrat turbosuflanta. Cu toții au făcut dovada 
unui aceluiași și deplin patriotism. Și statul nostru democrat 
a cinstit deopotrivă munca lui Kertensteln și Donosse, a fre
zorului Răducanu, a tehnologului Petrică, a sudorului Stoica, 
a cazangiului Eremia sau a mea fără să întrebe pe vreunul ce 
naționalitate are, dacă este romin sau evreu.

Ing. A. KOTTLAR
director general în M.I.M.C.M. 

laureat al Premiului de Stat pe anul 1953

Am lucrat împreună cot la cot 
sudorii dar mai cu seamă cu 
al colaborării noastre 
mașină de o 

cu ea s-a

este 
mare forță 

împletit și o 
proiectanții și muncitorii

• .
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„Belșugul ■ aăvăltt tn colectiva noastră". Bncură-te Irtna 
șl cu tine toți ceilalți colectiviști, maghiari și romini, din 
G-A.C. „inainte '-Bervenl, regiunea Baia Mare. Rodul bogat 
al ogoarelor noastre Înfrățite, care au așezat colectiva la loc 
de frunte pe țară, va face deopotrivă îmbelșugată și feri
cită viața tuturor membrilor gospodăriei.

Utemlștlf Zajomi Morpom, Gv3rgy Zoltan șl Făgăraș 
Ferenc, slnt vestiți în fabrica „Encsel Maurlclu” din Tg. 
Mureș. Ei au devenit fruntași al întreoeril socialiste șl depă
șesc zilnic norma cu 80 la sută. Lor ca șl tuturor tinerilor 
din patria noastră le este deschisă calea spre culmile măies
triei și cinstirii muncii pe care o depun.

------------------------------------------ *—

Prieteni,
Majtânyi Eric

poet — laureat al Premiului de

pe veci

In țara noastră, este deopotrivă cinstită și apreciată cultura dife
ritelor minorități naționale. Ea îșl găsește, datorită politicii Înțelepte a par
tidului nostru in problema națională, posibilități largi de dezvoltare. Iată, In foto
grafie, echipa de dansuri tătare a unui cămin cultural sătesc din Tulcea cu pri
lejul unui festival dat în sala C.C.S. din Capitală.

Partidul și Guver. 
nul asigură largi 
posibilități de învă
țătură, de cucerire a 
științei și culturii ti
nerilor aparțlnlnd 
minorităților națio
nale. Cifrele din 
graficul alăturat Ilus
trează acest lucru. 
Dacă în 1940 exis
tau 817 școli cu lim
ba de predare a mi
norităților naționale, 

1954 ele au 
la pest^ 

Șl numărul 
aparținînd 

națio-

în anul 
crescut 
8200. 
elevilor 
minorităților 
nale a crescut foarte 
mult. De la 68.000 
școlari șl elevi eîțl 
existau in anul 1940, 
astăzi numărul aces
tora a crescut con
siderabil, ajungind 
la peste 370.000.

Cifre
și fapte AXSXWA'WA., 

/ • Oamenii muncii din rlndurîle ml-/
țnorităților naționale se bucură de ace-/ 
jleași drepturi politice ca și poporul ro-/ 
Jmîn. Din cei 135.220 de deputați aleși/ 
>in sfaturile populare regionale, orășe-/ 
Jnești, raionale și comunale, 13,07 la/ 
Jsută sînt din rîndurile minorităților / 
z naționale.

în copilărie am au
zit de multe ori o 
poveste care în acea 
vreme se găsea în 
mai toate cărțile școlare. Era vorba în 
acea poveste despre un rege bătrîn ai 
cărui fii se certau mai tot timpul; de 
aceea, cind a fost pe patul de moarte bă- 
trinuf rege a pus în mina prinților un 
mănunchi de săgeți cerindu-le să-1 
fringă în două. Prinții au încercat pe 
rind dar, desigur, nici unul n-a putut să-l 
rupă. Atunci, bătrinul rege a desfăcut 
mănunchiul, astfel incit chiar și un copil 
mic putea să rupă................. ’
una.

Era o poveste 
care-mi plăcea. Ea 
neînvins ce stă in unitate și școlarul pu
tea înțelege aceasta.

Dar micul școlar a trebuit să mai creas
că, să cunoască țera. lumea care-1 încon
jura, ca să afle cit de mincinoasă era 
povestea cu nuielele, ca să 
neadevărate erau cuvintele 
învățătorului care povesteau 
mos întimplarea cu săgețile.

Cînd a devenit mai mare, copilul a 
înțeles că se afla în mijlocul urii și al 
ațîțărilor; fascismul ce bîntuia cu toată 
puterea la Berlin, cucerea tot mai mult 
teren și aci în cîmpia Dunării, la poalele 
munților Carpați. Otrăviți de ideologia 
urii între popoare, vecinul amenința pe 
vecin, prietenii vechi, încercate, se rupeau, 
se destrămau căsătorii; valurile urii creș
teau necontenit. îmi amintesc că la Timi
șoara, cînd umblam uneori pe seară, pe 
străzile mărginașe, din fereastră în fe
reastră răsuna vocea crainicilor de la ra
dio, la început rece și indiferentă, apoi 
din ce în ce mai .înverșunată. Crainicii 
vorbeau romînește, nemțește, ungurește și 
rostogoleau avalanșa urii fasciste peste că
suțele mici, lipsite de apărare. în caza- 
nele hitleriste se fierbeau planurile celui 
de al doilea război mondial, iar străzile 
orașelor și ulițele satelor erau măturate 
de propaganda antisovietică, antiromînă, 
antimaghiară, antisemită — într-un cu- 
vînt, de furtuna turbată a propagandei 
împotriva omului. Săgețile regelui din 
poveste au fost bune numai pentru ca 
vîrfurile lor să fie înmuiate în otravă și 
îndreptate de om împotriva omului, de 
frate împotriva fratelui, de muncitor îm
potriva muncitorului.

Iar pe acei care în lumea ațîțăriî șî urii 
militau pentru unitatea frățească a celor 
ce muncesc, stăpînirea îi arunca în tem
niță. Dar nici închisoarea, nici ordinele 
scurte și crude ale plutonului de execuție 
nu au putut amuți cuvintele comuniștilor 
care luptau pentru frăția popoarelor, pen
tru unitatea celor ce muncesc. Și în tot 
mai multe căsuțe din marginea orașelor 
și din sate, oamenii au aflat că există o 
țară, o țară a muncitorilor și țăranilor în 
care numeroase popoare și naționalități 
trăiesc în cea mal bună înțelegere, în so
lidaritate frățească...

—* 1

săgețile, luîndu-Ie cite

frumoasă, inteligentă, 
demonstra puterea de

afle cît de 
autorului și 
atit de fru-

Toate acestea s-au 
petrecut tare de mult 

sta’ După calendar peste 
zece ani, dar dacă 

de bezna pe care am biruit-one amintim
acest timp ni se pare încă mult mai mare. 
Doar acești zece ani au înfăptuit atitea 
visuri cite nu s-au putut realiza veacuri 
întregi. Și țara nouă, în numele vieții noi, 
a tradus în fapt unul din marile noastre 
visuri: frăția romîno-maghiară.

Acesta este un vis vechi, vechi. Ady 
Endre, marele poet maghiar, a cîntat des
pre acest vis într-unul din minunatele 
sale versuri astfel:

De ce nu naște năzuința noastră 
Trupul de joc al unei singure vreri ? 
Cind slavi, maghiari, romini pe toți 

ne-apasi
Poverile acelorași dureri. 
înfăptuirea acestui vis a fost 

de poetul proleta-două decenii tn urrțjă 
riatului, Jozsef Attila :

Cumplita luptă dusă

vestită cu

de umbrele 
străbune 

șterge azi blajinăAducerea aminte o . _
Să rînduim, e timpul, durerile comune, — 
Aceasta-i munca noastră de azi, și nu-i 

puțină
Niciunul din ei nu a apucat înfăptuirea 

acestui vis. N-a putut să ajungă pînă în 
zilele noastre minunate, despre care poetul 
Eugen Jebeieanu scrie:

...Un veac trecu. Privesc Cîmpenii
Din umbra codrilor bătrîni.
Trec spre Abrud romîni și unguri 
Cu pravila cea nouă-n mîini.
Aceasta este legea cea nouă, Constitu

ția noastră populară, care a gravat adînc, 
printre marile drepturi ale milioanelor de 
oameni ai muncii, egalitatea deplină în 
Republica Populară Romînă a oamenilor 
muncii de toate graiurile. Și ceea ce Con
stituția formulează în cîteva fraze, aceasta 
.în realitate se transformă în mii de școli, 
în milioane de ziare și cărți. Și fiecare 
ziar, fiecare carte proclamă într-o mie de 
culori, într-o mie de tablouri acea frăție 
scumpă, de nezdruncinat, care ne unește 
pe noi maghiarii într-o strîngere de mîini 
veșnică cu frații noștri romîni. Și cărți, 
ziare, milioane de inimi omer.tști exprimă 
acea recunoștință nețărmurită pe care o 
datorăm făuritorului victoriilor noastre — 
partidului, șî pe care nu o vom putea răs
plăti niciodată.

Sînt poet maghiar și de curînd am fost 
cinstit împreună cu poeții romîni cu Pre
miul de Stat. Am avut parte de cea mai 
mare cinste pe care poetul o poate primi 
de la patria sa, de la poporul său. Cuprinși 
de această mare bucurie comună trebuie să 
ne luăm angajamentul cu toții că vom 
lupta cu forțe unite, cu și mai mult avînt, 
cu și mai multă însuflețire și hotărîre 
pentru ca să salutăm cu cîntece mereu 
mai frumoase în limba romînă și ma
ghiară, germană și sîrbă, 
bulgară, prezentul nostru 
nunatul viitor.

ucraineană și 
frumos și mi-

Devenise un obicei ca in zorii zilelor de vară sau toamnă colectiviștii 
romini, germani șl sîrbi din gospodăria „Viața Nouă" din Sîntana, regiunea 
Arad, să se întîlnească la sediu. Aci discutau evenimentele importante 
ale zilei șl tot aci președintele împărțea sarcinile fiecărei brigăzi de lucru. Apoi 
toți plecau pe bicicletele lor la locul de lucru al brigăzii pe ogoarele fertile ale 
gospodăriei.

In anii regimului 
democrat-popular în
florirea culturii mi
norităților naționale 
a cunoscut un avînt 
nemalîntîlnit. Cartea 
a pătruns în cele mal 
îndepărtate orașe șl 
sate din țară locuite 
de minoritățile na
ționale

In ultimii zece ani 
s-au editat în limbile 
minorităților 
nale 
sîrbă,
cralneană, 
tară etc.
de titluri de cărți 
într-un
29.894.400 
plare.

națlo-
- maghiară, 
germană, u- 

rusă, tă- 
— 4640

tlraj de
exem-

I Cifre
și fapte*

naie. y»
/ • Numai în raionul Timișoara dfn$
/cel 972 de deputați aleși în sfaturile/ 
/populare, 169 sînt maghiari, 145 ger-/ 
Imani, 75 sîrbi, 3 evrei șl 15 de alte/ 

minorități naționale. /

• In ultimul timp, în Regiunea Au-/ 
tonomă Maghiară au fost construite^ 
noi întreprinderi și fabrici. Numai în/ 
orașul Tg. Mureș s-au construit în ul-/ 
timii 3 ani, 6 întreprinderi printre care/ 
fabrica „Encsel Mauriciu”, o fabrică/ 
de hîrtie foto sensibilă etc. De cu-/ 
rind la Remetea s-a pus în funcțiune o/ 
fabrică mecanizată de praf de lapte. /

• Doar 60 de medici asigurau în / 
trecut asistența medicală pe cuprinsul/ 
regiunii Baia Mare. Iată de ce în aceste / 
părți blntulau pe vremuri cele mai/ 
cumplite boli. Azi, în regiunea Baia/ 

«Mare un personal sanitar format din/ 
«peste 1.900 cadre Cu o înaltă calificare/ 
/se îngrijește, cu atenție de sănătatea oa-/ 
i/menilor muncii romîni, maghiari, ger-/ 

mani etc. Din acest număr tac parte/ 
475 medici, numeroși farmaciști, labo-/ 
ranți. /

• Tot mai mulți oameni ai muncii/ 
romîni, maghiari, sîrbi, germani, din/ 
regiunea^ Timișoara își construiesc lo-/ 
cuințe cu ajutorul creditelor pe termen/ 
lung, acordate de Stat. Bunăoară, în/ 
primul semestru al acestui an în orașul / 
Timișoara s-au acordat credite pentru / 
construirea a 139 de locuințe munci-/ 
toreștl iar în orașul Reșița pentru 52 £

„Hinto“ — înseamnă tn limba 
maghiară landou sau caleașcă 
boierească. Pe vremuri, cuvîn- 
tul ăsta căpătase la Cenei un în
țeles larg de tot. „Hinto" — zi
ceau și țăranii romîni și cei 
sîrbi și cei maghiari, germani, 
croați, romi și bulgari. E drept 
că „hinto“-ul lui Cirin Sava, 
moșier cu o sută de hectare în 
cap și cu o mîndrețe de conac, 
sau al lui Szekeres Coloman — 
om de talia primului la avere 
— nu avea ca blazon vreo co
pită de bou, — cum era moda 
moșierească pe acele timpuri — 
„hmto“-ul răminea însă „hin- 
tou".

Cind venea caleașca boierească 
din susul uliței, sătenii ziceau 
că-i mai bine să dispară fiindcă 
oamenii ăștia mari nu puteau să 
sufere nici piedici pe șosea și 
nici priviri curioase de „nespă- 
lați".

La Cirin Sava și Szekeres Co
loman, la chiaburi ca alde Ma
lefici Obrad, Cirin Costa. Rot- 
sing Matei sau Zaner Iosif lucra 
mai tot satul. Ba, mai veneau și 
din alte sate. Unii munceau ca 
slugi, alții primeau pămînt in 
parte. Fapt e însă, că galbenii 
tot în punga stăpînului se strîn- 
geau. Pe vremea „hinto“-ului 
pămint la Cenei aveau puțini 
oameni, cei care aveau... apoi 
ăia și aveau, nu cu țîrîita.

Dacă pămînt aveaupuțin 
menii, în schimb brațe — 
două, bune de muncă, aveau 
toți. Mare păcat însă că ;. 
cu ,,hinto" erau — sau poate se 
făceau numai — tare proști în 
ale anatomiei, nu cunoșteau la 
oameni mai nimica, cu toate că 
toți, fără excepție, de regulă 
aveau și stomac care chiorăia

Viat a a î n v i n s

oa- 
cite 

i mai 
ăștia

tare amarnic. Și mulți, chiar 
foarte mulți oameni aveau copii, 
care știau să țipe cind le era 
foame, de nu se mai auzea lă
tratul clinilor.

Moșierii și chiaburii din Cenei 
erau vicleni nevoie mare. Vedeau 
că in comună oamenii erau tare 
nemulțumiți. Iar nemulțumirea 
trebuia împăcată. Atunci a fost 
pusă la bătaie ca în atitea dăți 
arma otrăvită a burgheziei, șo
vinismul. vrajba între cei săraci.

în locul unde azi e căminul 
cultural, pe atunci era ciubul 
ciocoilor „Casinoul". Era o ade
vărată organizație de ticăloși. 
Capii erau cei cu „hinto" iar ca 
membrii trupa de chiaburi. Aici 
nu putea să-și bage piciorul nici 
un țăran muncitor. La club, stă- 
pinii comunei trăgeau chefuri 
de te mergea vestea peste șapte 
sate, jucau cărți și biliard, se 
imbătau ca porcii. într-un cu- 
vînt, trăiau, „boierește". Che- 
fuiau împreună, se îmbrățișau 
ca frații moșieri si chiaburi, ro
mîni, sîrbi, maghiari, germani, 
croați, romi sau bulgari și-și 
bateau capul cum să facă ca slu
gile lor să se dușmănească mai 
cumplit.

Treaba asta nu a mers totdea
una însă așa în sat s-au ivit 
oameni care nici de „hinto" nu 
se temeau, dar nici de bătăile 
jandarmilor și nici de inchisori. 
Acești oameni vorbeau poporu
lui de la inimă la inimă, ară- 
tînd celor oropsiți că tn timp ce

—In comuna Cenei, raio
nul Timișoara, trăiesc lao
laltă înfrățiți țărani mun
citori romîni, sîrbi, ma
ghiari, germani, croați, 
romi, bulgari.

moșierii și chiaburii trăiau ca 
frații și se înțelegeau de minune 
cum să tragă și pielea de pe cei 
săraci — țăranii muncitori se în
vrăjbeau fără rost.

încă in timpurile acelea grele, 
la Cenei, se înfiripase o organi
zație ilegală de comuniști. De 
atunci bandei de la Casino îi ve
nea din ce în ce mai greu să 
bage zîzanie între oameni.

Iar în 1944, cind armatei lui 
Hitler ii sfirîiau călcîiele în fuga 
spre bîrlogul ei, lepădăturile de 
la Casino, au dat pe mina ges
tapoului pe cîțiva membri ai or
ganizației ilegale de partid din 
Cenei, care au foit uciși șl arun
cați într-o groapă comună

Dar groapa aceea comună unde 
sîngele celor mai buni fi! ai co
munei s-a întilnit la un loc, 
a rămas la Cenei și pînă în zilele 
noastre și va rămîne mereu ca 
un monument solemn al frăției 
oamenilor din satul cu șase mi
norități naționale.

E o dimineață răcoroasă de 
toamnă.

Din susul uliței, de acolo unde 
se zărea pe vremuri înecat în 
norul de praf „hinto“-ul, se aud 
duduituri de motoare. Sosesc se- 
metiștii. Sint mai toți flăcăi din 
sat, care in S.M T.-ul din Cenei 
au învățat strunirea coloșilor cu 
șenile. Flăcăii cu fețele bronzate, 
care au stat la datorie și sub 
ploile primăvăratice și pe arșița 
nemiloasă a verii și-n fața vîn- 
tuiui tomnatic se întorc victorioși 
de la bătălie să-și pregătească 
tn zilele iernii mașinile pentru 
noi izbînzi pe ogoare.

Secțiile cooperativelor șî-au 
deschis de dimineață larg ușile 
E mare forfotă aici. Oamenii iși 
fac cumpărături, pleacă mulțu
miți Secțiile astea sînt răspin- 
dite prin toată comuna, unde te 
uiți, hop și o tablă roșie a coope
rativei de consum. Sînt maga
zine mixte, librărie, croitorie, 
timplărie, frizerie, cismărie. res
taurant, brutărie și altele.

Din ulița ce duce spre Cârpi- 
niș apar un cîrd lung de căruțe 
Cine o fi oare ? Cei din brigada 
a III-a de cîmp a colectivei ..Dra
pelul roșu", sau cei din a V-a î 
Caii frumoși fug în galop, 
roțile căruțelor au umplut strada 
de zgomot. In căruțe oamenii se 
țin de șagă cei tineri se hîrjo- 
nesc Pe semne au mai rămas 
niscaiva treburi’ pe ogoare, poate 
ultimele.

Un pilc gălăgios de copii se 
revarsă pe uliță. Cine știe, azi, 
mîine. fulgi mari se vor fugări

din înaltul cerului pînă la pă
mint. Și atunci să vezi ce bătălie 
va fi pe ulița mare a satului. 
Dar la un loc copiii se despart, 
pleacă în patru direcții ; unii la 
școala romînă, alții la cea sîrbă, 
maghiară sau germană.

Pe uliță oamenii minațiPe uliță oamenii minați de 
treburi se întîlnesc, se salută cu 
voie bună. în cîte feluri se mai 
salută și oamenii ăștia din Ce
nei 1 Stai și asculți. La un „Bună 
dimineața" se răspunde „Zdravo" 
la un „Gut Morgen" — „Jo 
reggelt". Parcă nu-i tot una ?

Uite colo și fostul Cazino, cui
bul lipitorilor din Cenei unde o 
tablă roșie străjuiește intrarea: 
„Căminul cultural" Poți vedea 
in zilele de duminică jocuri ro- 
mînești, sîrbești, maghiare și 
germane.

Stai așa și te uiți în susul uli
ței. Vezi venind de acolo tracto
riștii de la S.M.T. Cenei. colec
tiviștii din sat, vizitiii gospodăriei 
de stat, școlarii și oamenii tre- 
cind în sus și în jos cu treburi. 
Ei, cite nu se pot vedea pe ulița 
lungă a Ceneiului 1 Un singur 
lucru însă precis nu poți vedea 
Poate in asta constă și marea 
bucurie ce poți citi în ochii ce- 
neienilor. Poți să stai privind 
in susul uliței mult și bine — 
să stai așa secole — dar de zărit, 
nu vei zări nicicînd. răsărind în 
colbul ridicat de pe șosea de cai 
boierești, „hinto" Și nu vei zări 
„hinto" căci viața a învins și-n 
comuna ceneienilor.

ȘTEFAN HALMOȘ

/ • In raionul Sighet au luat ființă i
/în ultimii ani 5 școli elementare cu* 
plimba de predare maghiară. In oraș* 
«funcționează un liceu mixt maghiar, 4< 
/școli elementare pentru ucraineni, un* 
«liceu și o școală pedagogică. Elevii* 
«diferitelor școli pot consulta cărți in J 
/limba maternă la biblioteca orașului* 
£care numără peste 10.000 de volume * 

« în satele regiunii Constanța este* 
«întimpinată cu bucurie echipa artistică J 
/a școlii pedagogice tătare. Tinerii tă- * 
«teri și turci au reale posibilități de a-șl * 
/dezvolta arta șl cultura lor națională.2 
/La biblioteca „Casei de cultură a Sin-* 
/dîcatelor" slnt 6300 de cărți in limbile? 
£l°r. ț
/ • Și lipovenii, harnici pescari din/
«deitâ, au posibilitatea de a-șl dezvolta/ 
> cultura șl tradițiile în limba lor ma-/ 
/ternă. tn raionul Tulcea sînt 58 cămineS 
«culturale, 12 case de citit, 70 biblio-/ 
/ted cu peste 49.000 de cărți, 30 de/ 
/colțuri roșii și 3 stații de radioficare/ 
«cu peste 1.000 de difuzoare. Pe căile/ 
/apelor din deltă pătrund pînă în satele/ 
/cele mai depărtate navele caravanei/ 
«cinematografice ce prezintă lipovenilor/ 
/filme documentare și artistice, /
/ «In anii regimului democrat-popu-/ 
Ziar s-au înființat 6 teatre ale minori-/ 
/tăților naționale, | 
/limba maghiară și
Zde Stat din Timișoara șl o secție de / 
«rmbă maghiară ia teatrul de Stat din/ 
/Bala Mare. /
Jț • Alături de tinerii romîni, tinerii / 
/minorităților naționale de la sate, care / 
/cu ani în urmă nici nu auziseră de/ 
/sport, practică astăzi diferite ramuri/ 
/sportive. Despre acest lucru ne vor- / 
Zbesc cel peste 262.000 de participanti / 
«la „Spartachiada satelor" din 1953/ 
/dintre care peste 65 000 de tineri ma-2 
/ghiari, germani, sîrbi, tătari, ucrai. / 
«neni, bulgari, turci și de alte minori- / 
/tățl naționale. /

precum și secții de/ 
germană la Teatrul/



Documentele adoptate 
de sesiunea Consiliului Mondial al Păcii 
Cu privire la situația creată in diferite părți ale Asiei 

in urma presiunii străine și a sistemului de blocuri 
și coaliții militare

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — TASS transmite :
Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii a adoptat o rezoluție intitulată: „Cu 

privire la situația creată .in diferite părți ale Asiei în urma presiunii străine și a 
sistemului de blocuri și coaliții militare". In rezoluție se spune :

Examinînd situația din Asia, sesiunea Consiliului Mondial al Păcii își exprimă 
satisfacția față de evenimentele fericite de mare însemnătate care au contribuit 
la încetarea războaielor din Coreea și Indochina, au creat condițiile pentru sta
bilirea păcii în Asia și au ajutat la slăbirea încordării internaționale.

Rezultatele conferinței de la Geneva reprezintă o victorie a forțelor iubitoare 
de pace. In Indochina operațiunile militare au încetat și pentru prima dată după 
mulți ani in această regiune a lumii nu este în curs nici un mare război.

Declarația comună a primilor miniștri ai Indiei și Chinei a dat o formă concretă 
idealului coexistenței pașnice pe baza următoarelor cinci principii:

1. Respectarea reciprocă a integrității teritoriale și a suveranității.
2. Neagresiunea.
3 Neamestecul în treburile interne ale altor state
4. Egalitate în drepturi și avantaje reciproce.
5. Coexistența pașnică.
Aceste principii au fost primite cu căldură de popoarele din Asia și din lumea 

întreagă și au fost acceptate de guvernele Birmaniei, Republicii Democrate Viet
nam, Uniunii Sovietice și de conducătorii guvernului Indoneziei. Aceste cinci prin
cipii nu numai că au creat baza pentru pace și securitate colectivă în Asia, ci 
acceptarea lor ar oferi baza pentru coexistența pașnică și relații prietenești între 
toate țările.

Aceste evenimente au întărit unitatea și solidaritatea tn Asia, spulberînd spe
ranțele acelora care încearcă să silească „pe asiatici să lupte împotriva asiaticilor". 
Totuși, adepții războiului încearcă mereu să traducă în fapt planurile lor de domi
nație in Asia prin crearea de pacte militare, prin provocări militare, prin ames
tecul crescînd în treburile interne ale națiunilor asiatice și prin acte de violență 
împotriva popoarelor.

Pentru a zădărnici aceste intenții șl a asigura pacea și securitatea în Asia, 
Consiliul Mondial al Păcii cheamă popoarele din Asia și din lumea întreagă :

1) să lărgească și să întărească zona păcii în Asia, să stabilească securitatea 
pașnică și colectivă pe baza celor cinci principii ;

2) să se opună încercărilor de creare in Asia de sud-est a unui bloc agresiv 
(S-E.A.T.O.) și să zădărnicească traducerea în viață a acestui proiect, precum și a 
proiectelor celorlalte blocuri militare, ca de pildă pactul S.U A.-Pakistan, care 
ațîță pe asiatici împotriva asiaticilor și reprezintă un pericol pentru pacea în lumea 
întreagă ;

3) să ceară încetarea dominației și amestecului străin în toate regiunile Asiei, 
inclusiv Malaya, Irianul de vest (Noua Guinee olandeză) și Goa, să obțină retra
gerea tuturor forțelor militare străine de pe aceste teritorii, precum si lichidarea 
tuturor bazelor militare străine de pe pămîntul Asiei și încetarea imediată a peri
culoaselor experiențe cu bombele atomice și cu hidrogen, care au avut efecte 
mortale în oceanul Pacific și au otrăvit aerul și apele Asiei;

4) să ceară încetarea intervenției străine pe teritoriul chinez Taivan fFormcza), 
să Insiste ca Republica Populară Chineză să-și ocupe locul legitim în O N U.;

5) să ceară ca țările interesate să reînceapă grabnic conferința pentru unifi
carea pașnică a Coreei, în conformitate cu aspirațiile poporului coreean, confe
rință la care să participe statele neutre din Asia: să ceară stricta respectare a 
clauzelor armistițiului In Indochina;

6) să se opună remilitarizării Japoniei, — remilitarizare care amenință pacea 
și securitatea în Asia și în lumea întreagă.

Numai în acest fel popoarele Asiei vor putea să obțină întărirea păcii, liber
tatea dezvoltării și posibilitatea unui progres multilateral și să-și aducă contri
buția la stabilirea păcii în lumea întreagă.

Stockholm, 23 noiembrie 1954.

Cu privire la situația creată In țările Amerieii Latine 
in urma amestecului străin iu afacerile interne ale națiunilor

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — TASS transmite :
Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii a adoptat o rezoluție „Cu privire la 

situația crea*ă în țările Amerieii Latine în urma amestecului străin în afacerile 
interne ale națiunilor". In rezoluție se spune:

Sub camuflajul pactelor și acordurilor, care ar avea drept scop asigurarea 
securității colective a continentului american, în țările Amerieii Latine se inten
sifică dominația unui singur stat al cărui amestec in viața acestor țâri constituie 
factorul lipsei generale de securitate.

Condițiile in care se află în prezent țările Amerieii Latine reprezintă o pie
dică in calea destinderii încordării internaționale.

Aceste condiții sint următoarele:
— Lipsa de securitate, care decurge din politica pregătirilor de război își găsește 

expresia in anumite pacte și acorduri regionale care știrbesc suveranitatea și liber
tatea statelor din America Latină și care dau pretexte pentru iniei aejxțfi străine, 
asemenea aceleia care a provocat recent căderea guvernului legal din Guatemala.

— încheierea unor pacte militare bilaterale si acorduri regionale, care au âB 
la rezoluțiile politice adoptate la conferința de la Caracas, precum și includerea 
tarilor Amerieii Latine în blocuri agresive. Aceasta Ie ob. :ă să pună la d.«poziție 
pentru scopuri pur militare cea mai mare parte din bogățiile lor natura’.» si pozie 
să atragă popoarele iubitoare de pace în războaie, care sint in contradicție cu inte
resele și aspirațiile lor.

— Intensificarea nejustificată și costisitoare a cursei înarmărilor în țările din 
America Latină, care aduce un mare prejudiciu economiei lor naționale, și face să 
scadă nivelul de trai, și așa scăzut, al popoarelor din aceste țări

— Presiunea exercitată asupra țărilor din America Latină, care s-a manifestat 
în repetate rînduri prin felul în care reprezentanții lor au votat intr-o serie de 
organizații internaționale, ceea ce reprezintă o piedică in calea spre îmbunătățirea 
relațiilor internaționale și spre rezolvarea prin tratative a confi.ctelof și proble
melor nerezolvate

— îngrădirea libertății comerțului și a repartizării materiilor prime ia Ame
rica Latină, care duce la crearea unei piețe obligatorii, la stabilirea unilaterală a 
prețurilor și împiedică întărirea prieteniei cu alte națiuni pe baza avantajelor 
reciproce.

— îngrădirea legăturilor culturale cu toate țările din lume și presiunea exer
citată asupra culturilor naționale în scopul de a le impune forme străine lor.

Luptînd pentru menținerea suveranității lor și pentru asigurarea unei adevărate 
securități pentru toate popoarele și pentru fiecare din ele în parte, popoarele din 
America Latină contribuie in mod efectiv la lupta pentru pace în America și ia 
întreaga lume.

Consiliul Mondial al Păcii consideră că numai pe calea colaborării între popoa
rele de pe continentul american pe baza egalității in drepturi și respectului reci
proc. popoarele din America Latină pot ajunge la prosperitate și la Întărirea 
securității.

Stockholm, 23 noiembrie 1954.

Cu privire la situația creată In țările dependente 
și semi-dependente in urma presiunii străine 

și a sistemului blocur.lor și coalițiilor militare
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — TASS transmite:
Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii a adoptat o rezoluție intitulată : „Cu 

privire la situația creată în țările dependente și semi-dependente în urma presiunii 
străine și a sistemului blocurilor și coalițiilor militare". In rezoluție se spune:

Participanții la mișcarea mondială pentru pace au considerat întotdeauna că 
violența folosită pentru a menține popoarele în stare de dependență și asuprire 
colonială, reprezintă un pericol serios pentru cauza păcii. Participanții la această 
mișcare au considerat întotdeauna că amestecul străin în treburile interne ale 
popoarelor coloniale, includerea țărilor lor în pacte agresive și crearea de baze 
strategice străine pe teritoriile lor, agravează încordarea în relațiile internaționale.

Acordurile de la Londra și Paris nu numai că reprezintă o primejdie pentru 
securitatea popoarelor Europei și pentru pacea In lumea întreagă, dar traducerea 
lor în fapt ar avea consecințe directe și grele pentru viața popoarelor coloniale și 
semi-colonîale, care și așa au o soartă atît de grea și uneori chiar tragică.

Consiliul Mondial a! Păcii subliniază din nou in fața opiniei publice mondiale 
pericolul pentru cauza păcii care decurge din situația creată in diferite țări depen
dente și semi-dependente. In Malaya, Kenya, în Africa de nord, conflictele armate 
se pot transforma în războaie fățișe și pot periclita pacea în lumea întreagă.

In timpul războiului din Indochina, mișcarea mondială pentru pace a procla
mat necesitatea și posibilitatea curmării unor asemenea conflicte pe cale pașnică. 
Evenimentele au arătat cit de just a fost trasată această cale. In prezent. Consiliul 
Mondial al Păcii cere reglementarea pașnică cît mai grabnică a celorlalte con
flicte care sint în curs. In Orientul Apropiat și Mijlociu primejdia pentru cauza 
păcii o reprezintă amestecul străin sub diferite forme în treburile interne ale 
popoarelor, avînd drept scop să le impună pacte și blocuri militare ca pactul 
turco-pakistanez, pactul Orientului Apropiat și altele.

Consiliul Mondial al Păcii proclamă că relațiile intre toate statele mari și mici 
trebuie să se bazeze pe respectarea celor cinci principii enunțate în declarațiile 
comune ale Indiei și Chinei și Chinei și Birmaniei și care sint în concordanță cu 
Carta Organizației Națiunilor Unite-

Consiliul Mondial al Păcii consideră că încetarea conflictelor armate în curs, 
respectarea independenței și realizarea aspirațiilor sînt factorii esențiali pentru 
destinderea încordării internaționale.

Consiliul Mondial al Păcii cheamă opinia publică mondială să ceară adoptarea 
șl traducerea în viață a acestor principii care sînt de o mare importanță pentru 
asigurarea securității generale.

Stockholm, 23 noiembrie 1954.

PENTRU SECURITATEA COLECTIVĂ A EUROPEI 

ÎMPOTRIVA ACORDURILOR DE LA PARIS!
Landtagul bavarez a respins acordurile 

de la Paris cu privire la Saar
BERLIN 25 (Agerpres). — A.D.N.
Cu votul tuturor partidelor, cu excep

ția Uniunii creștin-democrate — partidul 
lui Adenauer-landtagul bavarez a res
pins acordul germano-francez cu privire 
la Saar — parte integrantă a acordurilor 
de la Paris.

In rezoluția landtagulu! se subliniază 
că acest acord „are un caracter definitiv" 
și în fond înseamnă ruperea Saarului de 
Germania. Deputății landtagului au cerut 
guvernului bavarez să se pronunțe cu 
hotărîre în Bundesrat împotriva acordu
lui privitor la Saar.

Hotărîrea landtagului bavarez prezintă 
o deosebită însemnătate în legătură cu 
faptul că hotărîri similare împotriva tîr- 
gului cu privire la Saar au fost adoptate 
și de landtagurile landurilor vest-germane 
Hessen, Saxonia Inferioară, Bremen. Re- 
nania-Palatinat. Ca urmare, landurile ale 
căror landtaguri au respins acordul de la 
Paris cu privire la Saar, au în Bundesrat 
21 reprezentanți din totalul de 33 deputați 
ai Bundesratului. Astfel, de pe acum » 
ieșit Ia iveală că majoritatea Bundesratu
lui este împotriva acordului de la Paris 
cu privire la Saar.

Bundesratul va lua în discuție proble
ma Saarului la începutul lunii decem- 
brie.

r- ■

Fuga • rușinoasă, 
dar a sănătoasă

BERLIN 25 (Agerpres). — A.D.N.
Participanții la un miting electoral al 

Uniunii creștin-sociale, care a avut loc la 
Augsburg, indignați de discursul lui 
Blank (de fapt ministru de război în gu
vernul de Ia Boem) care îndemna tinere
tul să intre în armata mercenară vest- 
germană. l-au luat la bălaie. Blank a fost I 
nevoit să se salveze prin fugă.

Răspunsul guvernului Iugoslaviei 
la nota sovietică

MOSCOVA 25 (Agerpres) — TASS
La 24 noiembrie, secretariatul de stat 

pentru Afacerile Externe al R P F. Iugo
slavia a remis ambasadei U.ILS.S. în Iu
goslavia răspunsul guvernului RPF Iu
goslavia la nota sovietică din 13 noiem
brie 1954.

în răspuns se arată că guvernul KPI 
Iugoslavia a studiat cu atenție propunerea 
guvernului U R.S.S. „deoarece ea privește 
probleme cărora guvernul R.P F Iugo
slavia le atribuie o foarte mare impor
tanță”.

„Apreciind orice efort în favoarea solu
ționării pașnice a problemelor europene 
deschise, și îndeosebi a problemei secu
rității țărilor europene. — se spune in 
nota de răspuns — guvernul B. P. F Iugo
slavia salută și sprijină îdeea în sine a 
unei conferințe formulată în propunerea 
guvernului sovietic, precum ri faptul că 
ea este adresată unui număr de 23 țări 

. st coastderă că tinerea unei asemenea 
| conferințe in ookntiMe en vriaelpcOe I 
I Carte: Organizatei NstianGne Unite ar 

constitui o contribuție insfx-rtantă la nsic-
’ sorarea încordării m tematice sie'

Guvernul iugoslav ccosîderâ pe de altă 
| parte că „punctele de vedere ale unei se

rii de țări europene sint încă foarte 
; depărtate unul de celălalt în nreneroase 
I probleme prezentind un interes comun s. 
| că un mare număr de țări europene nu 

sint in momentul de fată gata să ia parte 
| la conferința amintită'. Guvernul iugo- î 

slav își exprimă punctul de vedere că nu 
I va fi prea tirziu dacă conferința va avea j 
' loc și ulterior datei prevăzute in nota 
' sovietică din 13 noiembrie.

Guvernul RPF Iugoslavia și-a expri- ’ 
| mat convingerea că „eforturile comune ale 

tuturor țărilor interesate in direcția ară- ; 
tată, mai cu seamă dacă paralel cu aceas
ta ar exista tendința spre o limitare sta
bilită de comun acord a înarmărilor, ar 
putea as.gura — in conformitate cu in
teresele și năzuințele tuturor țărilor par
ticipante interesate — crearea unor con
diții favorabile pentru organizarea unei 
asemenea conferințe și pentru găsirea unor 
soluții coordonate fie și numai în anumite 
probleme europene deschise, ceea ce fără 
îndoială ar contribui la micșorarea gene
rală a încordării internaționale.

Răspunsul guvernului elvețian 
la nota guvernului sovietic

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite răspunsul guvernului Elveției la 
nota guvernului sovietic din 13 noiem
brie 1954.

La 24 noiembrie, legația Elveției la 
Moscova a remis Ministerului Afacerilor 
Externe ai U R SS răspunsul guvernului 
Elveției la nota sovietică din 13 noiem
brie 1954.

In răspunsul său, guvernul Elveției 
mulțumește guvernului sovietic pentru 
nota sa din 13 noiembrie 1954 și salută 
inițiativa „menită să creeze in lume, și 
în special in Europa, un regim trainic de 
pace și securitate" „Confederația elve
țiană — se spune in nota de răspuns — a 
căutat intetdeauna și caută și în prezent 
să-și aducă contribuția la atingerea aces
tui scop, răminind credincioasă unui sta
tut de neutralitate permanentă". Elveția 
„n-ar putea să adere la nici un sistem de 
securitate colectivă care este incompati
bil cu acest statut și care ar putea duce 
la participarea ei la măsuri comune față 
de altă țară“. Subliniind că unele pro
bleme ridicate în nota sovietică s-au ivit 
ca urmare a ultimului război și a lipsei 
unor tratate de pace, guvernul elvețian de
clară că aceste probleme urmează să fie 
examinate și dezbătute de guvernele ță
rilor care au competența de a le rezolva 
Guvernul Elveției „nu consideră că parti
ciparea Confederației la aceste dezbateri 
ar putea, în stadiul actual, să contribuie 
la soluționarea acestor probleme Deși gu
vernul Elveției nu consideră cu putință să 
accepte invitația făcută in nota din 13 
noiembrie, el este gata să examineze pro
blema participării Elveției la o conferință 
pe întreaga Europă șl a colaborării în li
mitele neutralității permanente, în vederea 
creării unui regim de pace și securitate la 
care să adere toate țările din Europa, după 
ce „problemele la a căror dezbatere Elve
ția nu poate lua parte, vor fi soluționate, 
sau dacă țările direct Interesate în aceste 
probleme vor consimți la convocarea unei 
conferințe cu scopul de a crea un sistem 
de securitate europeană".

Componența delegațiilor guvernamentale 
poloneză și bulgară la conferința europeană

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Guvernul 
Republicii Populare Polone a numit dele
gația Republicii Populare Polone la Con
ferința pe întreaga Europă în problema 
creării unui șjstem de securitate colec
tivă in Europa, convocată pentru 29 no
iembrie din inițiativa guvernului sovietic.

* ★

SOFIA 25 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite:

A fost anunțată oficial componența de
legației guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria la conferința pe în
treaga Europă, convocată pentru ziua de 
29 noiembrie din inițiativa guvernului

Ratificarea acordurilor de la Paris 
înseamnă scindarea permanentă a Germaniei 

— Dezbaterile din Camera Lorzilor —
LONDRA 25 (Agerpres). — TASS
în timpul dezbaterilor din 23 noiem

brie din Camera Lorzilor cu privire la 
Înarmarea Germaniei occidentale lordul 
Archibald (laburist) a cerut guvernului 
englez să acorde o deosebită atenție pro
punerilor lui V. M. Molotov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. cu privire 
la securitatea europeană și unificarea 
Germaniei, cuprinse în răspunsurile lui 
la întrebările corespondentului ziarului 
„Pravda".

„Dacă punctul de vedere oficial consi
deră ei acum este prea tirziu pentru uni
ficare. acest lucru trebuie spus. Atunci 
noi trebuie să renunțăm la argumentul 
că refuzul rușilor de a ține alegeri libere 
împiedică unificarea Germaniei. Dacă 
Insă telul principal constă în a alătura 
forța Germaniei occidentale la puterea 
statelor occidentale, în acest caz ml se 
pare că plătim intr-adevăr un preț prea 
ridicat. Ratificarea (acordurilor celor 
wood puteri) înseamnd, după părerea mea, 
scindarea permanentă a Germaniei și eu 
consider că în cele din urmă scindarea 
permanentă a Germaniei constituie cel

Manifestări ale opoziției unor deputați francezi 
față de acordurile de la Paris

PARIS 25 (Agerpres). — După cum re
iese din știrile presei pariziene, în ulti
mul imp adepții înarmării Germaniei oc
cidentale in cadrul „Uniunii Europei oc- 
cac—stale- au ajuns intr-o situație foarte 

Ia comisiile parlamentare sint pu- 
tm. ce: dispuși să prezinte raportul în 
care să se propună Adunării Naționale 
s* ratifice acordurile de la Londra și Pa
rii. Astfel, comisia financiară a Adună- 
ni Naționale a fost nevoită să numească 
de tzeâ ori pe raportorii ei și in toate 
cele trei cazuri aceștia — Felix Gaillard 
st Couraut (republicani independenți) și 
Max Bresse: — membra in „Uniunea 
repobi rană de acțiune socială* au refu
zat această misiune. Presa subliniază că 
hotărîrea gnvolui parlamentar („Uniu
nea republicană de acțiune socială") de 
1 mterzoce membrilor săi să prezinte în 
vreo comisie parlamentară raportul cu 
privise la acordurile de la Londra și Pa
ris a stimit o mare agitație in Adunarea 
Națională și in special in cercurile gu- 
vemamentaie.

în dimineața zilei de 23 noiembrie a 
avat lac o nouă ședință a Comisiei finan
ciare a Adunării Naționale. Max Brusset, 
fost gaullist care fusese numit raportor în 
numele acestei comisii pentru acordurile 
de ia Londra și Paris, a declarat din nou 
ei avtnd tn vedere hotărîrea grupului 
său parlamentar, el refuză sarcina care 
i-a fost încredințată. Brusset a adăugat 
că trebuie să fie numit raportor „unul 
din prietenii președintelui Consiliului de 
miniștri".

După cum relatează ziarul „France- 
Soir". deoarece la ședința comisiei nu a 
asistat niciun radical. Paul Reynaud,

In memoria lui A, !♦ Vîșinski
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : In noaptea spre 25 noiembrie 
a sosit la Moscova, venind din New 
York, avionul special care a adus sicriul 
cu corpul neînsuflețit el lui A. I. Vîșinski, 
eminent om de stat, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Aerogara Vnukovo este drapată în ne
gru La sosirea avionului au fost de față 
V. M Molotov, prim vice-președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru ai Afacerilor Externe: membrii 
Comisiei guvernamentale pentru organi
zarea funeraliilor — MG. Pervuhin, A. 
A. Grcmiko, K. P. Gorșenin. A. F. Gorkin 
și M. A. Iasnov ; rudele și prietenii de
functului ; funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe al U.R.S.S.; re-

CONDOLEANȚE EXPRIMATE IN LEGĂTURA CU ÎNCETAREA DIN VIAȚA 
A LUI A. I. VÎȘINSKI

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In legătură cu încetarea din viață a lui 
Andrei Ianuarievici Vîșinski, eminent om 
de stat, membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist el Uniunii Sovietice, 
prim-loctiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., au sosit condoleanțe:

Din partea guvernului R. P. Chineze și 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Chinez : din partea C C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Romine ; din 
partea C.C al Partidului Comunist din 
Bulgaria. Prezidiului Adunării Populare și 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria ; din partea guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam ; 
din partea guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene: din partea C C. al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole ; din partea lui Zdenek 
Fierlinger, președintele Adunării Națio
nale a Republicii Cehoslovace ; din par- 

Din delegație tac parte : Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, șeful delegației, Marian 
Naszkowski, locțiitor al Ministrului Afa
cerilor Externe și Waclaw Lewikowski, 
ambasadorul Republicii Populare Polone 
în U.R.S.S., membrii delegației.

★

Uniunii Sovietice. Din delegație, care este 
condusă de A. Iugov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, fac parte G. Trai- 
kov. vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, M Neicev, ministrul Afacerilor Ex
terne și K. Lukanov, ambasadorul Bulga
riei în U.R.S.S.

mai mare pericol pentru cauza păcii. A- 
ceasta înseamnă permanentizarea situa
ției din Coreea In Europa, și este aproape 
sigur că aceasta va duce la un nou 
război".

Lordul Stansgate (laburist) a criticat 
de asemenea propunerile cu privire la 
înarmarea Germaniei occidentale și a 
subliniat că prin acordul celor nouă pu
teri Europa va fi supusă presiunii cola
borării americano-germane.

Stansgate a criticat guvernul englez 
pentru refuzul de a accepta propunerea 
sovietică cu privire la convocarea la 29 
noiembrie a unei conferințe pe întreaga 
Europă în problema securității colective 
în Europa. Atitudinea guvernului englez, 
a declarat el, nu este satisfăcătoare.

LONDRA 25 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Reuter, la 24 noiembrie, 
Camera Lorzilor din Anglia a aprobat a- 
cordurile de la Londra și Paris fără a le 
pune la vot.

Săptămîna trecută, Camera Comunelor, 
care cuprinde 625 membri, a aprobat a- 
ceste acorduri cu 264 voturi contra șase. 
S-au înregistrat 355 abțineri.

care a prezidat ședința, a răspuns: „Nu
mărul prietenilor președintelui Consiliu
lui de miniștri este mic. Or, noi trebuie 
să numim un raportor".

tn concluzie, comisia a ales în unani
mitate ca raportor pentru acordurile de 
la Londra și Paris pe deputatul Liautey 
(partidul țărănesc), care a declarat: „Ac
cept să fiu raportor dar vă previn că pă
rerea mea va fi negativă".

Comisia apărării naționale a Adunării 
Naționale a numit la 24 noiembrie ca ra
portor pentru acordurile de la Londra 
și Paris pe deputatul Loustaunau-Lacau 
(partidul țărănesc). Agenția France Presse 
subliniază că Loustaunau-Lacau se pro
nunță de asemenea împotriva ratificării 
acordurilor sus-menționate.

Ziarul „Le Monde" subliniază de ase
menea că in parlament nimeni nu se pro
nunță in apărarea acordurilor de la Lon
dra și Paris. „La atitudinea vădit ostilă 
a comuniștilor si a unor gaulliști mode
rați, scrie ziarul „Le Monde", se adaugă 
și tăcerea radicalilor, ostilitatea majori
tății covirșitoare a adepților „comunității 
defensive europene" și poziția de expec
tativă adoptată de majoritatea grupului 
„Uniunii republicane de acțiune socială". 
Toate acestea vor duce indiscutabil la 
crearea unei majorități care se va supune 
cu resemnare soartei, dar cu două con
diții, ca dezbaterile să aibă Ioc la ter
menul prevăzut, adică la mijlocul lunii 
decembrie, și ca actualul președinte al 
Consiliului de Miniștri să mai fie la pu
tere.

Majoritatea deputaților are ca și pînă 
acum o atitudine ostilă față de înarma
rea Germaniei".

prezentanți ai organizațiilor obștești din 
Moscova. Au fost de asemenea de față 
șefii și personalul ambasadelor statelor 
străine.

La ora 23,50 avionul a aterizat. Pe ae
rodrom a fost aliniată o escortă militară. 
Se aud acordurile unui marș funebru. 
Din avion s-a scos sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui A. I. Vîșinski și coroane. 
Cortegiul funebru s-a îndreptat spre oraș.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — După cum 

anunță ziarul „Pravda", Comisia pentru 
organizarea funeraliilor lui A. I. Vîșinski 
a comunicat că la 25 noiembrie, începînd 
de la orele 12 ziua și pînă la orele 11 
seara, oamenii muncii au avut acces în 
Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor pen
tru a-și aduce ultimul omagiu defunctului 
A. I. Vîșinski.

tea lui Jawaharlal Nehru, primul mini
stru al Indiei; din partea lui S. Skrzes- 
zewski, ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Polone ; din partea 
lui J. Boldoczky, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Ungare : din 
partea lui V. David, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Cehoslovace: din 
partea lui Mincio Neicev, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii Populare 
Bulgaria ; din partea lui Behar Shtylla, 
ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Albania; din partea Uniunii 
democrate a poporului finlandez; din par
tea lui Huri, primul ministru al Siriei; 
din partea lui B?ch, șeful guvernului 
din Luxemburg ; din partea lui Atasi, mi
nistrul Afacerilor Externe al Siriei; din 
partea lui H. Hansen, ministrul Afaceri
lor Externe al Danemarcei ; din partea lui 
F. Kopriilii, ministrul Afacerilor Externe 
al Turciei; din partea Iul F. Pittaluga, 
ministrul Afacerilor Externe al Urugua- 
yului: din partea lui L. Evans, director 
general al U.N.E.S.C.O.; din partea Iul 
Plats-Mills, președintele Asociație! pentru 
prietenia anglo-sovietlcă.

Desfășurarea 
mascaradei judiciare 

de la Karlsruhe
BERLIN 25 (Agerpres). — A. D. N, 

transmite:
La 23 noiembrie. în cadrul procesului 

Partidului Comunist din Germania, care 
se judecă la Karlsruhe, s-a dat citire 
declarației președintelui Partidului. Max 
Reimann.

In declarația sa, M. Reimann protes
tează împotriva intenției secției a Vl-a 
a Curții Federale de Justiție de a inter
zice lui M. Reimann și W. Fisch, împuter- 
niciții Partidului Comunist din Germania, 
de a convoca adunări și mitinguri și de 
a asista la ele, de a pleca la Karlsruhe și 
de a face vreo declarație pentru opinia 
publică în afara clădirii tribunalului. în 
tot cursul procesului de la Tribunalul 
Constituțional Federal. In declarație se 
protestează de asemenea împotriva ordi
nului guvernului de la Bonn cu privire 
la arestarea lui M. Reimann și a mem
brilor conducerii Partidului — F. Rische, 
W. Fisch și J. Ledwohn, pe motiv că a- 
ceștia au participat la elaborarea progra
mului unificării Germaniei pe cale paș
nică.

„Partidul Comunist din Germania, se 
spune în încheiere în declarație, refuză 
să recunoască ca legală o asemenea bat
jocorire a drepturilor și legii care nu 
poate fi comparată decît cu inchiziția 
medievală împotriva ereticilor și vrăji
toarelor".

La sfîrșitul ședinței din 23 noiembrie 
a Tribunalului Constituțional Federal 

s-a discutat cererea apărării Partidului 
Comunist din Germania de a recuza pe 
judecătorul Tribunalului Constituțional 
Federal, Stein. In numele apărării, avo
catul Kaul a declarat că judecătorul Stein 
a încălcat normele procedurale sustrăgînd 
în cursul procesului Partidului Comu
nist din Germania, care s-a judecat în 
1952, procesul verbal al interogatoriului 
unui martor și punind acest proces ver
bal la dispoziția reprezentanților guver
nului de la Bonn — parte în acest proces.

Președintele Wintrich, a respins cere
rea apărării cu privire la recuzarea ju
decătorului Stein. Din declarația sa re
zultă că în procesele politice înscenate 
comuniștilor se admit orice mijloace de 
cercetări, chiar dacă ele încalcă normele 
procedurale.

Situația
din Africa de nord franceză

PARIS 25 (Agerpres). — Agențiile de 
presă occidentale anunță că situația în 
Africa de nord franceză devine tot mai 
încordată pe măsură ce lupta pentru li
bertate și independentă națională a po
poarelor din această regiune crește în in
tensitate.

După cum s-a anunțat recent, în cadrul 
așa-numitelor „tratative franco-tunisiene“, 
care se desfășoară la Paris între reprezen
tanți ai guvernului francez și ai „guver
nului" marionetă tunisian, s-a ajuns la un 
acord în ceea ce privește măsurile nece
sare pentru a înăbuși mișcarea de rezis
tență a patriotilor tunisieni. Vorbind în 
parlamentul francez dpspre acest acord, 
ministrul pentru problemele Marocului și 
Tunisiei, Fouchet, a avut grijă să sub
linieze că Franța și-a asigurat „garanții** 
în ceea ce privește protejarea intereselor 
cetățenilor francezi din Tunisia. In ace
lași timp a fost dată publicității la Paris 
o declarație „comună44 franco-tunisiană în 
care autoritățile colonialiste adresau un 
ultimatum patriotilor tunisieni. cerîn- 
du-le, sub amenințarea unor grave repre
siuni să înceteze rezistența.

în încercările lor de a „restabili ordi
nea44 pe teritoriul Tunisiei, autoritățile co
lonialiste se lovesc de rezistența hotărîtă 
a populației tunisiene, rezistență pe care 
autoritățile franceze caută să o înfrîngă 
prin represiuni sîngeroase. Agenția Fran
ce Presse anunță că în cursul unei ma
sive „operații de curățire", întreprinsă în 
regiunea muntoasă Sidi Aigh — la 40 de 
kilometri nord de Gafsa au fost uciși 33 
tunisieni, iar alți 11 au fost arestați.

După cum reiese din relatările agen
țiilor de presă și din declarațiile condu
cătorilor politici, lupta patrioților tuni
sieni este susținută de întreaga populație 
a țării.

în Algeria, operațiunile militare repre
sive, organizate de autoritățile franceze, 
arată limpede cît de puternică este lupta 
poporului algerian pentru scuturarea ju
gului colonialist. Operațiunile militare care 
se desfășoară în regiunea muntoasă Aures 
nu dau rezultatul scontat de colonialiști, 
care se văd nevoiți să ceară mereu noi în
tăriri.

DeetarațHle lui Churchill
LONDRA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 23 noiembrie, primul ministru 

Churchill luînd cuvintul în fața alegăto
rilor din circumscripția sa electorală, 
Woodford, a declarat: „încă înainte de 
terminarea războiului. în timp ce germa
nii se predau cu sutele de mii șl pe stră
zile noastre mulțimea triumfa de bucu
rie, am adresat lui Montgomery o tele
gramă în care îi dădeam directive să 
adune cu grijă armele germane și să le 
depoziteze pentru ca ele să poată fi ușor 
distribuite din nou soldaților germani, cu 
care ar fi trebuit si colaborăm dacă ofen
siva sovietică ar fi continuat".

Agenția Press Association arată că 
atunci cind Churchill rostea aceste cu
vinte din public s-au auzit strigăte „Ru
șine !“.

„Politica noastră — a declarat 
Churchill — este pace de pe poziții de 
forță". Acordurile de la Londra și Paris, 
după spusele lui Churchill, „constituie în 
multe privințe o îmbunătățire a comuni
tății defensive europene...."
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